
Rau ta tie on mah dol li suus

Vii me tal ven ajan on Suo mes sa tut kit tu 958 ra ta ki lo met rin lak kaut ta mis ta, jou kos sa
kol me lä pi kul ku ra taa. Mais sa, jois sa ra ta verk ko on va pautet tu kil pai lul le, vas taa van -
tyyp pi sil le ra ta osil le on il maan tu nut uu sia ope raat to rei ta ja uut ta lii ken net tä.

VR Oy saa mit ta vaa jul kis ta tu kea sen mu kaan kan nat ta mat to maan hen ki lö -
junalii ken tee seen – kaik keen pai kal lis lii ken tee seen ja suu reen osaan ta val li sis ta pi ka -
junis ta. Vuo den 2005 ke vääl lä on jul ki suu des sa esi tet ty, että mer kit tä vä osa täs tä lii -
ken tees tä jou du taan lak kaut ta maan, kos ka mää rä ra ho ja vä hen ne tään ja VR Oy:n vaa -
ti ma tuki nou see. Muual la Euroo pas sa ra ta ver kon va pau tus on li sän nyt eten kin pai -
kal lis lii ken teen ja si vu ra to jen hen ki lö lii ken teen suo siota ja kan nat ta vuut ta.

Lii ken ne- ja vies tin tä mi nis te riös sä aja tel laan toi sin kuin EU:ssa, vaik ka EU pa -
kot taa sen lä hi vuosi na muut ta maan kan tan sa. Onko Suo mi täy sin val mis tau tu ma ton
rau ta tei tä odot ta viin haas tei siin? Vai val mis tau du taan ko muu tok siin ta val la, jota ei
edes ha lu ta jul ki ses ti kä si tel lä?

Halu taan ko Suo mes sa pa ran taa rau ta tielii ken teen kil pai lu ky kyä ja  osuutta lii -
ken tees tä, vai olem me ko mat kal la Tor ni on tiel le? Siel lä sa to jen tu han si en ton ni en
vuo tui set mal mi kul je tuk set ovat siir ty mäs sä maan tiel le pai kal lis ten vas tus tuk ses ta
huo li mat ta.

Rai de ryh män mie les tä vä hä lii ken tei sik si kut su tut ra ta osat kul jet ta vat mer kit tä -
vän mää rän rah tia, ja lo pet ta mi sen si jas ta ra dat kan nat taa kor ja ta. Ne edis tä vät omal ta 
osal taan koko Suo men elin kel poi suut ta.

Koko Suo men ra ta verk ko,  myös sivu ra dat voi vat pal vel la kau ko lii ken net tä sekä
kan nat ta vaa pai kal lis lii ken net tä, kun han ra to jen käyt tö va paute taan EU:n pe ri aat tei -
den mu kaan kai kil le ope raa tto reil le. Rau ta tie el vyt tää maa seu tua ja pie niä kau pun ke -
ja, se on Suo mel le mah dol li suus.

Pam flet ti on teh ty val ta kun nal lise na ja va paa eh toise na kan sa lais työ nä.

Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan
lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen.
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Kan nen kuva

Tie lii ken ne jy rää rai de lii ken teen. 1900-lu vun jäl ki puo lis kol la ei ole lak kautet tu ai -
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ovat tie lii ken tee seen so pi mat to mia ja han ka lia jär jes tää.
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Pelaa jat 

Edus kun ta

Päät tää rau ta tei den ra ken ta mi ses ta. Vii me ai kai sen käy tän nön mu kaan edus kun ta
päät tää rau ta tien lak kaut ta mi ses ta LVM:n esi tyk ses tä (asi aa kos ke vaa lain sää dän töä
ei ole).

Lii ken ne- ja vies tin tä mi nis te riö (LVM)

LVM:n teh tä viä ovat muun muas sa lii ken ne jär jes tel mi en suun nit te lu ja ke hit tä mi nen
(1 § 1-koh ta), lii ken ne verk ko jen yl lä pi to ja ke hit tä mi nen (1 § 2-koh ta), rau ta tielii -
ken ne (1 § 4-koh ta), hen ki lö lii ken ne pal ve lut sekä ky syn tää ja tar jon taa kos ke vat asi -
at (1 § 7-koh ta), lii ken teen tur val li suus- ja ym pä ris tö asi at sekä vaa ral lis ten ai nei den
kul je tuk set (1 § 9-koh ta). Minis te ri ön toi mialaan kuu lu vat Rata hal lin to kes kus (2 §
4-koh ta) ja VR-Yhty mä Oy (2 § 15-koh ta). (LVM:ää kos ke vat py kä lät: ”val tio neu -
vos ton ase tus lii ken ne- ja vies tin tä mi nis te riös tä”).

Rata hal lin to kes kus (RHK)

Toi mii val ti on ra ta ver kon hal ti ja na ja rau ta tievi ranomaise na (Rata hal lin to kes kuk ses -
ta an ne tun lain 1 §) ja sen teh tä vä nä on huo leh tia ra ta ver kon yl lä pi dos ta ja ke hit tä mi -
ses tä, rau ta tielii ken teen lii ken ne tur val li suu des ta, ra dan pi toon ja rau ta tielii ken teen
har joit ta mi seen liit ty vis tä vi ran omais teh tä vis tä sekä alan kan sain vä li ses tä yh teis -
työs tä (Rata hal lin to kes kuk ses ta an ne tun lain 2 §). Viras tol la on joh to kun ta (Rata hal -
lin to kes kuk ses ta an ne tun lain 3 §), jon ka jä seniä ovat toi mi tus joh ta ja Timo Pora nen
(Met sä te ol li suus ry.), pu heen joh ta ja Han ne le Luuk kai nen (Suo men Lii ken ne liit to
SuLi ry.) suun nit te lu pääl lik kö Mark ku Pyy (Rata hal lin to kes kus) ta lous joh ta ja Veik -
ko Vaik ki nen (VR-Yhty mä Oy) ja hal li tus neu vos Kai sa Lee na Väli pirt ti (LVM).
RHK:n oman esit te lyn mu kaan RHK vai kut taa ak tii vi ses ti lii ken ne po li tiik kaan ja lii -
ken ne väylä asi oi hin ja edis tä ä rau ta tielii ken teen toi min ta edel ly tyk siä te hok kaa na,
tur val lise na ja ym pä ris töys tä väl lise nä osa na ko ti mais ta ja kan sain vä lis tä lii ken ne jär -
jes tel mää (www.rhk.fi). ”Rata hal lin to kes kuk sen tu lee lain mu kaan edis tää rau ta -
tiekul je tuk sia, ei es tää nii tä” (RHK:n lii ken ne joh ta ja Anne Her ne o ja Poh jois mai den
rau ta tieseuran NJS:n Suo men osas ton se minaa ris sa 19.4.2005).

Kar hu lan–Sunilan Rau ta tie Oy

Vuo des ta 1974 läh tien Suo men ai noa yk si tyi nen mut ta yleis tä lii ken net tä vä lit tä vä
rau ta tie. Sen ”ra ta ver kon” pi tuus on 6 km. Yhtiö tuot taa tap piota.

VR-Yh ty mä Oy

Val ti on 100-pro sent ti ses ti omis ta ma yri tys. Sil lä on täl lä het kel lä (2005) yk sin oi keus
RHK:n ra ta ver kol la Suo men si säi ses sä rau ta tielii ken tees sä. Yri tys har joit taa ta va ra -
lii ken net tä lii ke ris kil lä ja hen ki lö lii ken net tä os to pal ve lu na il man kil pai lut ta mis ta
sekä osit tain lii ke ris kil lä.
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VR-kon ser niin kuu lu vat 

VR-Yhty mä Oy (pää joh ta ja Hen ri Kui tu nen) 
VR Osa keyh tiö

Oy VR-Rata Ab 
Corenet Oy 
Avec ra Oy 
Oy Poh jo lan Lii ken ne Ab 

VR-Osa keyh ti öön kuu lu vat (toi mi tus joh ta ja Tapio Simos) 
VR Car go 
VR Hen ki lö lii ken ne 
Avec ra Oy 
Oy Poh jo lan Lii ken ne Ab -kon ser ni 

Oy Poh jo lan Lii ken ne Ab -kon ser niin kuu lu vat 
Oy Poh jo lan Hen ki lö lii ken ne Ab 
Oy Poh jo lan Kau pun ki lii ken ne Ab 
Trans point Oy Ab 
Oy Tran suoti la Ab (säi liö au to lii ken ne) 

Trans point Oy Ab:hen kuu luu 
Com bi trans Oy 

Vetu ri mies ten liit to (VML)

SAK:n jä sen jär jes tö. Liit toon kuu luu pel käs tään ve tu ri mie hiä. Lii ton in ter net-si vuil -
la sa no taan, että ”ve tu ri mie het ovat aina, jo tois ta sa taa vuot ta, ha lun neet hoi taa asian -
sa it se näi ses ti”. Vetu ri mies ten liit to on pe rus tet tu 27. maa lis kuu ta 1898 Tam pe reel la
Suo men Kul jet ta ja- ja Läm mit tä jäyh dis tys -ni mise nä. Työs sä ole via jä seniä 1.982
vuonna 2001, jot ka kaik ki ovat VR Osa keyh ti ön pal ve luk ses sa. Jäsenis tä kuu si on
nai sia. Puheen joh ta ja Ris to Elo nen.

Rau ta tieläis ten Liit to

”Perin teikäs am mat ti liit to” on toi mi nut vuo des ta 1906. SAK:n jä sen jär jes tö. Jäseniä
yh teen sä 14.822, näis tä nai sia 1.536. Puheen joh ta ja Mau ri Lun den.

Rau ta tievir ka mies liit to ry. (RVL)

Lii ton edel tä jäyh dis tyk sen (Järn vägs fö renin gen i Hel sing fors) pe rus ta va ko kous pi -
det tiin vuon na 1873. Rau ta tievir ka mies liit to on VR-kon ser nin yh ti öis sä sekä näi den
ty tä ryh ti öis sä työs ken te le vi en toi mi hen ki löi den am mat ti jär jes tö. 1.739 jä sen tä, jois ta 
nai sia 997. Puheen joh ta ja Kari Kal lio.

7 Raideryhmä



Raideryhmä 8

100 km

Suljettu vuonna 2004
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Kart ta: Mik ko Itä lah ti.



Lak kau tusuhan alai set ra dat 

Kola ri–Äkäs jo ki 17 km (sul jet tu lii ken teel tä vuon na 2004)
Nie sa–Rau tu vaa ra 10 km (sul jet tu lii ken teel tä vuon na 2004)
Iso ky lä–Kel losel kä 72 km 
Kon tiomä ki–Tai val kos ki 156 km (Pesiöky län–Tai val kos ken osuus sul jet tu vuon na
2004) 
Pesiöky lä–Ämmän saa ri 18 km 
Mur to mä ki–Otan mä ki 26 km 
Vuo kat ti–Liek sa 141 km (osa yh teys vä liä Joen suu–Oulu)
Joen suu–Ilo mant si 71 km 
Suo nen jo ki–Iis ve si 6 km 
Savon lin na–Huu to kos ki 75 km (osa yh teys vä liä Parik ka la–Vaa sa)
Rau dan lah ti–Säy nät sa lo 4 km (sul jet tu lii ken teel tä)
Lah ti–Hei no la 38 km 
Lah ti–Lovii sa 78 km (sa ta mayh teys)
Par ka no–Nii nisalo 42 km 
Par ka no–Aitone va 21 km 
Ait ta luoto–Ruos niemi 3 km 
Kiu kai nen–Kaut tua 21 km 
Ääne kos ki–Haa pa jär vi 163 km (osa yh teys vä liä Jyväs ky lä–Oulu)

Yhteen sä 958 km 

Rata ver kon pi tuus 5.741 km (31.12.2004)
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Rul la taan ko ra dat?

Syk syl lä 2004 kun nal lis vaa li en alla Rata hal lin to kes kus (RHK) jul kai si suun ni tel man 
vä hä lii ken teis ten ra ta osuuk si en lak kaut ta mi sek si. Lak kautet ta vik si suun ni tel tu jen
ra ta osi en yh teis pi tuus eh do tuk ses sa oli 958 ki lo met riä, to sin jul ki suu des sa esiin tyi
pi tuu te na 911 km. Kun koko ra ta ver kon pi tuus on 5.741 ki lo met riä, kyse on mer kit -
tä väs tä osas ta Suo men rau ta tieverk koa.

RHK pe rus te li lak kau tus suun ni tel mia yl lä pi don kus tan nuk sil la, joi hin val tio ei
myön nä riit tä väs ti ra haa. RHK saa tie tyn suu rui sen bud je tin, jon ka käy tös tä se päät tää 
itse. RHK:n nä ke myk sen mu kaan myön net ty bud jet ti ei rii tä edes eni ten lii ken nöi ty -
jen ra to jen riit tä vään kun nos sa pi toon. Vähä lii ken teis ten ra to jen lii ken teen mää räk si
RHK il moit ti 3 % kai kes ta lii ken tees tä, mut ta kui ten kin tämä 17 % osuus ra dois ta
nie li si 20 % ra ta ver kon yl lä pi to bud je tis ta. Radat ovat siis sen ver ran huo nos sa kun -
nos sa, että nii den yl lä pi to mak saa hie man muu ta ra ta verk koa enem män.

Sel vi tys työn ede tes sä nu me rot to sin ovat muut tu neet. Ei lie ne yl lä tys, et tei ke vy -
es ti lii ken nöi ty jen si vu ra to jen yl lä pi to ole kaan yhtä kal lis ta kuin ras kaal la kuor mal la
ole vi en pää ra to jen yl lä pi to. Rata koh tai ses ti ar vi oi tu na tä män 17 %:n ra ta ver kon
osuu den kor jaus ja yl lä pi to mak sa vat kin suun nil leen 10 % koko ra ta ver kon yl lä pi to -
menois ta.

Rata osia ni mi tet tiin vä hä lii ken tei sik si. Sil lä tar koi te taan käy tän nös sä sitä, että
ra dal la ei ole hen ki lö lii ken net tä lain kaan ja rah tia kin vain muu ta ma juna vii kos sa.
Joil la kin ra doil la lii ken ne ei ole sään nöl lis tä. Näin vä häi nen lii ken ne voisi Lii ken ne-
ja vies tin tä mi nis te ri ön suun ni tel mas sa kul kea yhtä hy vin maan teit se. Yhte nä vaih -
toeh to na eh do tet tiin, että jos rata on esi mer kik si teol li suu del le tär keä, se voi si ot taa
ra dan hal tuun sa ja kus tan taa ra dan yl lä pi don itse.

Syk syl lä 2004 edes sä oli noin kak si vuot ta sii hen, kun Euroo pan unio nin ta voit -
tei den mu kaan myös Suo mes sa rau ta tei den ta va ra lii ken ne va pau tuu muil le kin lii ken -
ne ope raat to reil le kuin en ti sel le val ti on lai tok sel le, ny kyi sel le VR Osa keyh tiöl le.
EU:n ta voi te on ol lut jo vuo sia aset taa rau ta tiet vas taa vaan ase maan kuin maan tiet:
ra ta verk ko on val ti on hal lit se ma väy läs tö, joka on kaik ki en ha luk kai den käy tös sä si -
ten, että ope raat to rit mak sa vat vain ra dan käy tös tä.

Alkuun sa täs men net tä köön, että kyse ei ole rau ta tei den yk si tyis tä mi ses tä, vaan
sii tä, että val ti on omis ta maa ra ta verk koa sai si vat käyt tää muut kin kuin val ti on omis -
ta ma VR Osa keyh tiö. Esi merk ki nä vaik ka pa kun nal li set lii ken ne lai tok set.

Tämän kir jan kir joit ta ji en mie les tä on eri kois ta, että RHK sel vit tää juu ri en nen
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tu le vaa muu tos ta mer kit tä vää ra ta ver kon su pis ta mis ta ja li säk si EU:n ta voit tei siin
näh den täy sin päin vas tais ta jär jes te lyä eli ra to jen siir tä mis tä yk si tyi sik si väy lik si tai
ai na kin yk si tyis ten ta ho jen kus tan net ta vik si. Kaik ki vie lä pä sen jäl keen, kun Suo -
mes sa on val mis tel tu lain sää dän tö vas taa maan va paan ra ta ver kon ti lan net ta, ja ra dan
omis ta mi sen ja yl lä pi don vas tuu on otet tu VR Osa keyh tiöl tä pois. Ei siis rii tä, että
VR:llä on la kisää tei nen mo no po li etu naan. Sen li säk si yk si tyis tet ty jen väy li en omis -
ta jat jou tui si vat täy si mää räi ses ti kus tan ta maan ra tan sa yl lä pi don, jos ta VR Oy mak -
saa vain pie nen osan ra ta mak sun muo dos sa.

Eipä ol lut yl lä tys, että yk si tyis tä misaja tus koh ta si vas tus tus ta, ja tal ven ai ka na
sel vi tys työ kes kit tyi pää asias sa to del lis ten yl lä pi to kus tan nus ten ja rah ti mää ri en sel -
vit tä mi seen.

RHK, VR-kon ser ni ja Lii ken ne- ja vies tin tä mi nis te riö (LVM) muo dos ta vat eri -
koi sen kol minai suu den. Näil lä kai kil la on sama ”omis ta ja”, Suo men val tio. Kui ten -
kin ne kaik ki kil pai le vat kes ke nään ja lyp sä vät toi si aan. VR-kon ser ni tuot taa voit toa
sa mal la, kun se las kut taa LVM:ltä lii ken teen tu kea hen ki lö lii ken tee seen vuo sit tain
yli 50 mil joo naa eu roa. VR-kon ser nin voit to vuon na 2003 oli 41,3 mil joo naa eu roa,
jos ta se mak soi val tiol le osin koa 40 mil joo naa. Vuo den 2004 ti lin pää tök ses sä voit to
on 51,8 mil joo naa eu roa, ja eh do tus osin gon ja ok si 20 mil joo naa. Net to tu los omis ta -
jan kan nal ta siis on, että VR tuot taa omis ta jal leen tap piota.

VR-kon ser nin ju na lii ken net tä har joit ta va osa, VR Osa keyh tiö mak saa RHK:lle
ra ta mak sua, joka lii ken ne- ja vies tin tä mi nis te ri ön apu laisosas to pääl lik kö Rei no
Lam pi sen mu kaan on Suo mes sa vä hin tään 15 % ra dan pi don kus tan nuk sis ta.
VR-kon ser nin vuo den 2003 lii ke vaih dos ta 18 % eli 209 mil joo naa eu roa koos tuu
RHK:lta ve loi tet ta vas ta ra dan ra ken ta mi ses ta ja kun nos sa pi dos ta. Osan täs tä VR
Osa keyh tiö mak saa siis itse ra ta mak su na, mut ta VR-kon ser ni an sait see ra dan pi dos ta
enem män kuin mak saa sii tä.

VR-kon ser nin ra ta töi tä te ke vän osan, Oy VR-Rata Ab:n ra taura kat si säl tä vät
myös tu lo ja vä hä lii ken teis ten ra to jen yl lä pi dos ta. Mut ta täs sä eri koi ses sa  kolmio -
draamassa VR-kon ser nil le ei ole mer ki tys tä, lop pui si vat ko nuo ura kat. VR-Radan ra -
taura koi den mää rä riip puu sii tä, pal jon ko val tio käyt tää ra taura koi hin ra haa. Jos ura -
koi ta ei teh dä si vu ra doil la, nii tä teh dään sit ten sa mal la sum mal la pää ra doil la.

Ja täs sä itse asi as sa pii lee kin asi an ydin: Halu aa ko VR Osa keyh tiö , että ra ta ver -
kon kun nos sa pi to kes ki te tään no pe an lii ken teen pää ra toi hin, kos ka VR Osa keyh tiö
on kiin nos tu nut nii den lii ken tees tä? Sivu ra dat ei vät VR Osa keyh tiötä kiin nos ta, kos -
ka ju na lii ken ne tuot taa pa rem min muu ta mil la vilk kaas ti lii ken nöidyil lä rei teil lä.
Lisäk si VR-kon ser ni har joit taa itse mit ta vaa tie lii ken net tä, jo ten sil lä on mah dol li -
suus saa da ra dal la kul ke va rah ti yhtä hy vin kuor ma-au to kul je tuk sik si. VR-kon ser nin 
kuor ma-au to lii ken ne ei ole mi ten kään vä häis tä, vaan sen lii ke vaih to on noin puo let
rau ta tierah din lii ke vaih dos ta ja 14,4 % VR-kon ser nin koko lii ke vaih dos ta.

Toi vot ta vas ti asia kui ten kin on niin, ku ten VR-Yhty män pää joh ta ja Hen ri Kui tu -
nen sa noi Dm12-moot to ri vaunujen esit te lys sä Joen suus sa 16.5.2005: VR Oy:n ”kes -
kei nen stra te gia on tar jo ta pal ve lu ja kaik kial la val ta kun nas sa eli myös niil lä alu eil la,
joil la vä keä ei ole ko vin pal jon.” ... ”Yhtään ra ta osaa ei saa niin sa no tus ti rul la ta” ...
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”vain sil loin täl löin kul ke vil la ta va ra junil la on erit täin suu ri mer ki tys alu een teol li -
suu de raa ka-aine- ja tuo te kul je tuk sil le.”

Sivu ra to jen lak kau tus suun ni tel mat käyn nis ti vät syk syl lä 2004 kes kus te lu kier -
rok sen ra to jen vai ku tus alu een kun nis sa. Kuu le mis ti lai suuk sis sa esi te tyis tä pu heen -
vuo rois ta kävi sel vil le, että ylei nen tie tä mys rau ta tielii ken tees tä ja VR Osa keyh ti ön
ja RHK:n ase mas ta oli hy vin vä häis tä, mut ta se al koi pro ses sin ede tes sä li sään tyä.
RHK saa val miik si esi tyk sen sä si vu ra to jen tu le vai suu des ta syk syl lä 2005, jol loin esi -
tys luo vu te taan LVM:lle pää tös ten te ke mi sek si.

Tal ven ai ka na ju na lii ken ne put kah ti esiin toi sel la kin ta val la, täl lä ker taa lii ken -
teen lak kaut ta mi se na. Pal jas tui, että ra ta ver kol lam me on itse asi as sa vain nel jä ra ta -
osaa, jol la VR Oy ajaa hen ki lö ju nia omal la ris kil lään. Kaik kial la muu al la ju nia kul -
kee val ti on tuel la. Kun Val tiova rain mi nis te riö (VVM) ha lu aa las kea VR Osa keyh ti -
ön tu ki ra ho ja, seu rauk set tie tä vät lii ken teen lop pu mis ta. Jul ki suu teen tuli lis to ja,
jois sa lak kautet tiin lii ken net tä jo Kera van–Lah den-oi ko ra dal ta kin, jota ei vie lä ole
edes avat tu lii ken teel le.

Jul ki suu des sa kes ki ty tään kes kus te le maan sii tä, onko ta ri nan kon na lo pul ta
VVM, joka ei jaa kaan ra haa LVM:lle, RHK:lle ja VR-kon ser nil le si ten kuin ne pyy -
tä vät. Jos vain ra haa tu li si ku ten en nen, tai mie luum min vä hän li sää, kaik ki olisi kin
taas hy vin ja rai teil la rau ha.

Täs sä kir jas sa tuo daan esiin toi sen lai nen nä kö kul ma, joka ky seen alais taa sekä
ra han käy tön että esi tet ty jen ra hoi tus vaa ti mus ten pe rus teet. Ovat ko kan nat ta mat to -
mik si sa no tut ra dat to del li suu des sa kan nat ta mat to mia? Onko VR Osa keyh ti ön kan -
nat ta mat to mak si sa no ma os to lii ken ne to del li suu des sa kan nat ta ma ton ta? Jos rata tai
lii ken ne on kan nat ta ma ton ta, voi ko se joil lain edel ly tyk sil lä ol la kin kan nat ta vaa?

Kir joit ta jat ei vät voi tar jo ta vas tauk sia on gel miin, joi ta pal ka tut vir ka mie het ja
kon sul tit sel vit tä vät päi vä työk seen. Mut ta ase tam me ky sy myk siä, joi ta ei juu ri ole
jul ki suu des sa poh dit tu. Lisäk si ar vi oim me, mi ten näi hin ky sy myk siin voi si vas ta ta.
Me emme oi tis suos tu us ko maan, että Suo mi oli si pa rem pi rai de lii ken teen jat ku vas ti
su pis tues sa, ja että Suo mes sa oli si teh ty kaik ki tä män su pis tuk sen es tä mi sek si.

Kulu neen tal ven ai ka na useim mat tä män pam fle tin kir joit ta jat osal lis tui vat Rata -
hal lin to kes kuk sen jär jes tä miin kuu le mis ti lai suuk siin tai mui hin ai het ta si vu aviin se -
minaa rei hin eri puo lil la maa ta ja koet ti vat käy tet tä vis sään ole vin kei noin vai kut taa
ny kyisen laa jui sen ra ta ver kon säi ly mi seen. Niin pä kon sult ti työ nään asi aa val mis te le -
van Insi nöö ri toi mis to Lii dea Oy:n tou ko kuus sa ja ka ma ra port ti luon nos nos tat ti rie -
mun tun tei ta: se ei esi tä yh den kään lä pi kul ku ra dan sul ke mis ta. Jos kir joit ta jat oli si vat 
ol leet sa mal la paik ka kun nal la, pul lon kork ki oli si saat ta nut pok sah taa. Radat sääs ty -
vät myös niis tä kiin nos tu neil le uu sil le yrit tä jil le, jos vie lä lii ken ne- ja vies tin tä mi nis -
te riö ja lo pul ta edus kun ta kin tu le vat sa moi hin joh to pää tök siin. 

Käsil lä ole va pam flet ti on teh ty va paa eh toise na kan sa lais työ nä. Teki jät ovat eri
puo lil ta maa ta – pää kau pun kiseu dul ta, Hämees tä, Var sinais-Suo mes ta, Kymen laak -
sos ta, Poh jois-Kar ja las ta ja Kes ki-Suo mes ta. Teki jöi tä yh dis tää kri tiik ki suo ma lais ta 
lii ken ne po li tiik kaa koh taan, mut ta he ei vät edus ta mi tään eri tyis tä tai edes yh teis tä
aa tesuun taa. Kui ten kin he toi vo vat, että Suo mes sa teh dään hä tä jar ru tus en nen kuin
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rata lop puu ny kyi sen kis ko lii ken ne po li tii kan alta. ”Uru guayn mal lia” me emme tän -
ne ha lua: Hel sin gin Sano mat ker too 22.5., että suo ma lais voi min ra ken net ta val le sel -
lu teh taal le ei Uru guays sa ra ken ne ta rai det ta, kos ka maan rau ta tiet on pääs tet ty on net -
to maan kun toon. Rek ko ja teh taal le tu lee kol men mi nuu tin vä lein.

Kii tok set Rolf Ala me rel le,  VR-kon ser nin kir jas tol le ja kai kil le tie toa an ta neil le.

Suo mes sa tou ko kuus sa 2005
Rai de ryh mä
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Kon gin kan gas, tie toi nen ris ki
Ante ro Alku

Val ta tiel lä 4 ta pah tui Ääne kos kel la, Kon gin kan kaan alu eel la 19.3.2004 yöl lä kel lo
02:08 va ka va lii ken ne on net to muus. Pape ri rul la las tis sa ol lut täys pe rä vaunul li nen
kuor ma-auto ajau tui liuk kaal la tiel lä vas taan tu le vi en kais tal le ja tör mä si lin ja-au -
toon. Onnet to muu des sa lin ja-au toon syök syi ton ni en pai nos ta 750-ki loi sia pa pe ri rul -
lia; 15 ih mis tä louk kaan tui, 23 nuor ta las ket te lu mat ka lais ta sai sur man sa.

Tou ko kuus sa 2005 on net to muu den tut kin ta on yhä kes ken. Var maa on kui ten -
kin, että on net to muus pai kal la tien pin ta oli jääs sä. Jopa pe las tusajo neu vo jen oli vai -
kea pääs tä on net to muus pai kal le. Täys pe rä vaunul li nen kuor ma-auto oli tu los sa ala -
mä keä, jos sa yh dis tel mä läh ti heit te leh ti mään eikä ol lut enää hal lit ta vis sa.

Onnet to muu den syyl li syys kysy mys rat kais taan ai ka naan ju ri di ses ti. Täl löin
poh dit ta neen lä hin nä sekä tie lii ken ne lain sää dän nön että työ aika lain nou dat ta mi seen
liit ty viä ky sy myk siä. Tut kin nan vä li ra por tis sa mai nit tu ajo neuvon nel jän ton nin yli -
kuor ma on sel vä rike. Mut ta sii tä ei ole kes kus te lua, et tei kö kuor ma-au to yh dis tel mä
ol lut lain ja ase tus ten mu kai nen, ja et tei kö ol lut lain mu kaan sal lit tua ajaa kuor ma-au -
ton ja pe rä vau nun yh dis tel mäl lä jää ty neel lä tien pin nal la.

Onnet to muu teen liit tyy kak si kes keis tä seik kaa, joi hin Suo men lain sää dän tö ei
ota kan taa. Laki ei puu tu sii hen, että tek nii kan ja fy sii kan kan nal ta on net to muu des sa
käy te tyn kuor ma-au to yh dis tel män hal lit se mi nen on net to muu den ta pah tu ma olosuh -
teis sa on mah do ton ta. Laki ei myös kään puu tu sii hen, että ta pah tu maan liit ty vät ris kit 
ovat täy sin väl tet tä vis sä va lit se mal la kul je tus ta pa, joka tek ni ses ti ja fy sii kan la ki en
kan nal ta on mah dol li nen ja tur val li nen.

Fysi kaa li nen mah dot to muus

Kon gin kan kaan kuor ma-au to yh dis tel mä koos tui ve to au tos ta ja pe rä vaunus ta, joka
oli ve to au toa ras kaam pi. Veto au tos sa on moot to ri ja ve tä vä ak se li, pe rä vaunus sa on
vain va paas ti pyö ri viä ak se lei ta. Veto au ton ja pe rä vau nun kyt ken tä koos tuu ve to au -
ton run gon ta ka pääs sä ole vas ta ni ve les tä, joka voi kään tyä kaik kiin suun tiin sekä ve -
to aisas ta, joka kään tää pe rä vau nun etum mais ta ak se lia tai te liä sii hen suun taan, jo -
hon ve to au to pe rä vau nua ve tää.
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Kuor ma-au ton kul jet ta jat tun te vat il mi ön ni mel tä pus ke mi nen. Pus ke mi nen il -
me nee ala mä es sä ja tar koit taa sitä, että pe rä vau nu al kaa työn tää ve to au toa. Työn tä -
mi nen ai heu tuu sii tä, että ala mä es sä kul jet ta ja pääs tää kaa sun eli pois taa ve to au ton
ve don, jot ta no peus ei nou se lii an suu rek si. Veto au ton ve tä vä ak se li vaih tuu sil loin
jar rut ta vak si ak se lik si. Perä vau nu pyr kii kui ten kin kiih dyt tä män vauh ti aan ala mä en
vuok si ja al kaa pus kea ve to au toa. Kos ka pe rä vau nu on ve to au toa ras kaam pi, ve to au -
to ei hal lit se pe rä vau nua vaan pe rä vau nu ve to au toa.

Pus ke mi ses sa vaa ral lis ta on se, että pus ke mi nen al kaa kään tää pe rä vau nun etu -
ak se lia. Sil loin, kun ve to au to ve tää pe rä vau nua, ve dos ta ai heu tu va voi ma pyr kii pi tä -
mään ve to aisan ja pe rä vau nun etu ak se lin suo ras sa. Ala mä es sä ve to voi ma vaih tuu
työn nök si, jol la on vas tak kai nen vai ku tus. Kun aisa kään tyy, kään ty vät pe rä vau nun
etu pyörät, ja pe rä vau nu al kaa kul kea eri suun taan kuin ve to au to.

Pus ke mis ti lan tee seen on kak si kor jaus kei noa, joi ta voi käyt tää ra joi te tus ti.
Yksin ker tai nen kei no on kiih dyt tää vauh tia pai na mal la kaa sua, jol loin ve to au to al kaa 
jäl leen ve tää pe rä vau nua ja aisa oi ke nee. Tämä on mah dol lis ta, jos no peus on rei lus ti
alle 80 km/h, jol loin no peu den nos toon on va raa, eikä ve to au ton no peuden ra joi tin
estä no peu den nos toa. Ala mä ki tu lee si ten aloit taa hy vin hi taal la no peudel la.

Toi nen kei no on jar rut taa pe rä vau nua. Tämän kei non käyt tö on käy tän nös sä
mah do ton ta, sil lä yh dis tel mi en jar ru jen ra ken tees sa tämä on es tet ty. Aikai sem min es -
toa ei ol lut, mikä joh ti pe rä vaunujen jar ru jen ku lu mi seen ve to au to ja no peam min.
Kun ve to au tol la ja pe rä vaunul la on eri omis ta ja, näin ei ha lut tu ta pah tu van, kos ka ve -
to au ton omis ta jan oli mah dol lis ta sääs tää jar ru jen huol to ku luis sa pe rä vau nun omis -
ta jan kus tan nuk sel la.

Kum pi kin tapa toi mii, kun tie ei ole liu kas. Suo mes sa on aina ti lan tei ta, jois sa tie
on jääs sä. Täl löin tien ja ren kaan vä li nen kit ka ei vält tä mät tä rii tä edes sii hen, että
mä keen py säh ty nyt kuor ma-auto py syi si tur val li ses ti pai kal laan.

Kun tie on jääs sä, pus ke mis ta ei voi kor ja ta kum mal la kaan edel lä esi te tyl lä ta val -
la. Vaik ka no peus oli si kyl lin al hai nen, kaa sun pai na mi nen ei vält tä mät tä li sää ve to -
au ton ve to voi maa, vaan ve to pyörät al ka vat luis taa. Perä vau nun jar rut ta mi nen voi py -
säyt tää sen pyö ri en pyö ri mi sen, mut ta pyö rät jat ka vat liu ku mal la jääl lä. Perä vau nu
muut tuu kel kak si. Kum mas sa kaan ta pauk ses sa aisa ei oi ke ne, ja pus ke mi nen jat kuu.

Jää ty neel lä tiel lä on fy si kaa li ses ti mah do ton ta hal li ta pus ke mis ta, kun kit ka ei
rii tä hil lit se mään ala mä en no peut ta kiih dyt tä vää vai ku tus ta. Pus ke mi sen jat kues sa
ve to au to ja pe rä vau nu al ka vat ajau tua eri suun tiin. Kos ka kum pi kin on pi dem pi kuin
tien le veys, tör mäys vas taan tu le viin ajo neu voi hin on väis tä mät tö mäs ti edes sä.

Jos Kon gin kan kaan yön olo suh teis sa tiel lä on vas taan tu le vaa lii ken net tä, on fy -
si kaa li ses ti mah do ton ta vält tää yh teen tör mäys.

Rau ta tierah tia maan tiel lä

Kon gin kan kaan on net to muus au ton kuor ma oli mat kal la Sto ra-Enson pa pe ri teh taal ta
Kemis tä Som pasaa ren sa ta maan Hel sin kiin ja edel leen lai val la Puo laan. Sekä pa pe ri -
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teh taal la että sa ta mas sa on rau ta tie. Kuor ma-au ton las ti na ole va 38 ton nin pa pe ri rul -
la mää rä mah tuu yh teen vau nuun. Itse asi as sa vau nu täyt tyy vain hie man yli puo len
kuor man. Rah din kul je tus ta var ten oli ai kaa yli yön, etäi syyt tä oli 719 ki lo met riä.
Tava ra ju na voi kul kea rau ta tiel lä tur val li ses ti huo mat ta vas ti no peam min kuin 80
km/h mak si minopeuteen ra joi tet tu kuor ma-auto maan tiel lä.

Puo let Suo men si säi sis tä pa pe ri kul je tuk sis ta kul kee maan teit se. Kon gin kan kaan
ta pauk ses sa pa pe ri rul lat oli si voi tu kul jet taa tur val li ses ti rau ta teit se myös sää olois sa,
jois sa tiet jää ty vät. Rau ta tie on ra ken teel taan sel lai nen, et tei maan pin nan jää ty mi nen
vai ku ta ju ni en kul kuun. Junan py sy mi nen rai teel laan pe rus tuu me kaani seen ra ken -
tee seen, jos sa pyö räs sä ole va laip pa pa kot taa vau nun py sy mään kis koil la.

Kon gin kan kaan pa pe ri rul la kul je tuk sen oli myy nyt Trans point, eli VR-kon ser ni.
Sama yri tys, jol la on yk sin oi keus käyt tää Suo men ra ta verk koa. VR-yh ty mä ei kui -
ten kaan ol lut myy nyt kul je tus ta tur val lise na rau ta tiekul je tuk se na, vaan otti tie toi sen
ris kin maan tie kul je tuk ses ta.

On sel vää, että rau ta tiekul je tuk seen hy vin so pi vat ras kaat pa pe ri rul lat oli si voi tu
kul jet taa tur val li ses ti ju nas sa Kon gin kan kaan on net to muus yö nä. Jos näin oli si teh ty,
oli si väl tyt ty 23:n nuo ren kuo le mal ta.

Laki va paut taa vas tuus ta

Suo men laki sal lii maan teil le kul je tuk set ja ajo neu vot, jot ka ei vät voi toi mia tur val li -
ses ti. Laki si säl tää hy väk syn nän vaa ran ris kis tä, joka to teu tui Kon gin kan kaal la. Näin 
sii tä huo li mat ta, että tie de tään ole van kei no vält tää tämä ris ki.

Tie lii ken ne la ki edel lyt tää, että kul jet ta jan on hal lit ta va ajo neu von sa kai kis sa en -
nal ta ar vat ta vis sa ole vis sa ti lan teis sa. Juri dii kan kan nal ta voi daan hal koa hiuk sia sii -
tä, onko tien jää ty mi nen tal vise na yönä en nal ta ar vat ta vis sa vai ei. Kun suu ri kon ser -
ni on myy nyt kul je tuk sen toi sel le suu rel le kon ser nil le, on sel vä, et tei yk sit täi sen kul -
jet ta jan kiel täy ty mi nen sää oloi hin ve do ten estä kul je tus ta. Kiel täy ty vä kul jet ta ja saa -
nee pot kut, ja ajo an ne taan kul jet ta jal le, joka suos tuu tiel le läh te mään.

Rat kai su kul je tus ten tur val li suu des ta on toi saal la, siel lä mis sä kul je tuk sis ta teh -
dään kau pat. Osta ja ja myy jä tie tä vät, että kul je tuk set voi daan hoi taa tur val li ses ti rau -
ta teil lä tai ris kil lä maan tiel lä. Mik si VR-Yhtymä Oy myy va li koi mas saan ole vis ta
tuot teis ta mie luum min vaa ral li sen? Valit see ko asia kas maan tie rah din sik si, että
VR-Yhty mään kuu lu va Trans point Oy Ab jou tuu tar jo amaan sen kil pai lu ky kyi seen
mark kinahin taan, kun rau ta tierah ti on hin noi tel tu kal liin mo no po li ta rif fin mu kaan?

Laki ei kui ten kaan puu tu tä hän kau pan käyn tiin. VR-Yhty mä Oy ei ole rik ko nut
mi tään la kia, kos ka mi kään laki ei kiel lä myy mäs tä yhtä hy vin juna- kuin maan tie rah -
tia. Mikään laki ei edel ly tä te ke mään kul je tus so pi mus ta rau ta tierah dik si, vaik ka lain -
sää dän nön sal li man maan tie kul je tuk sen ris kit ovat tie dos sa.

Ris kin ot ta mi nen on joka ta pauk ses sa tar pee ton ta. Tur val li nen rau ta tierah din
vaih toeh to on ole mas sa. Rau ta tiekul je tus on myös tuo tan to kus tan nuk sil taan hal vem -
pi kuin kul jet taa ju na las til li nen pa pe ri rul lia maan teit se. Ilman mo no po lia tämä myös
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nä kyy rau ta tierah din mark kinahin nas sa.
Juna rah ti on li säk si hel pom pi jär jes tää tiu kas ti ai ka tau lu te tuk si kuin maan tie rah -

ti, kos ka ju na lii ken ne kul kee aina oh jat tu na ai ka tau lun mu kaan toi sin kuin sa tun nai -
siin lii ken ne ta pah tu miin pe rus tu va tie lii ken ne.

Vuo teen ei opit tu mi tään?

Tors tai na 17.3.2005 oli Ete lä-Suo mes sa ta vanomai nen tal vi aa mu. Oli pie ni pak ka -
nen ja tuis kut ti lun ta. Hel sin kiin joh ta vil la moot to ri teil lä ajet tiin sa doil la hen ki lö au -
toil la töi hin. Kuten mui na kin aa mui na, ajonopeudet oli vat luok kaa 100 km/h ja
enem män, huo li mat ta tal vi ke lis tä ja sii tä, että sää tiedo tuk sis sa oli edel lise nä il ta na
va roi tet tu ajo ke lin ole van aa mul la huo non.

Hie man en nen kel lo kah dek saa aa mun ra diolä he tyk seen oli al koi tul la soit to ja.
Nii den mu kaan Hämeen lin nan tiel lä on ta pah tu nut jo tain, kos ka lii ken ne ei kul je.
Muu ta man mi nuu tin ku lut ta sama tie to tuli Lah den tiel tä ja sit ten Por voon tiel tä. Var -
sin pian tie det tiin, että taas teh tiin Suo men lii ken teen his to ri aa. Kon gin kan gas kak si
päi vää vail le vuot ta ai kai sem min oli eni ten uh re ja vaa ti nut tie lii ken ne on net to muus,
nyt oli ta pah tu nut on net to muus, jos sa oli osal lise na eni ten ajo neu vo ja. Kaik ki aan oli
muu ta man mi nuu tin si sään ko la roi nut noin 250 ajo neu voa, suu rim mas sa ka sas sa
Kera val la oli 80 ajo neu voa.

Usei den louk kaan tu mis ten li säk si tors tai aamu vaa ti kol me kuo lonuh ria. Yksi
heis tä ehti soit taa myö häs ty vän sä mää rän pääs tään, en nen kuin kelk ka na liu ku va
kuor ma-au to yh dis tel mä ruh joi hä net ja toi sen uh rin hen gil tä Por voon tiel lä. Näin kään 
ei oli si pi tä nyt voi da ta pah tua, jos oli si nou da tet tu edes la kia no peu den so vit ta mi ses ta 
val lit se viin olo suh tei siin. Eli ei suu rem mak si kuin mikä on mah dol lis ta, jot ta ajo neu -
vo voi daan nä ky vyy den puit teis sa py säyt tää. Pyry ja ajo neu vo jen nos tat ta ma lu mi pö -
ly joh ta vat ehkä vain pa rin kym me nen met rin nä ky vyy teen. Tur val li nen ajonopeus
sel lai sel la ke lil lä on 20 km/h.

Yhteis tä Kon gin kan kaal le ja tors tail le 17.3. on tie toi nen ris kin ot ta mi nen ja sen
jul ki nen hil jai nen hy väk sy mi nen. Tie lii ken ne toi mii kit kan va ras sa, ja Suo mes sa kit -
ka voi olla niin pie ni, et tei tie lii ken ne ole mah dol lis ta lain kaan. Sil ti Suo mea ra ken -
ne taan yhä eneneväs sä mää rin tie lii ken teen ja yk si tyisautoi lun va raan. Rai de lii ken ne
ja jouk ko lii ken ne yleen sä ase te taan ylei sis sä mie li ku vis sa taan tu vik si voi te tun köy -
hyy den jään teik si.

Kon gin kan gas oli si voi tu es tää

Jul ki suu des sa on usein ky syt ty jäl keen päin, oli si ko Kon gin kan kaan on net to muus
voi tu es tää. Tätä ky sy mys tä on ta val li ses ti poh dit tu ai no as taan tie lii ken teen nä kö kul -
mas ta. Kysy myk sel lä on tar koi tet tu, oli si ko tie lii ken tees sä voi tu teh dä jo tain toi sin
niin, et tei Kon gin kan kaan on net to muut ta oli si ta pah tu nut.
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Maan tiekul je tus ten ar vos te lu saa jul ki suu des sa vas taan sa laa jan rin ta man, jos sa
puo lus te taan tie lii ken teen ja au toi li joi den oi keut ta kul je tus lii ke toi min taan. Kau pal li -
nen me nes ty mi nen on tär keäm pää kuin ih mis ten hen ki. Lii ken ne mi nis te ri ön kor kea
vir ka mies to te si jul ki suu des sa Kon gin kan kaan on net to muu den jäl keen, et tei ve to au -
toa ras kaam pi en pe rä vaunujen käyt töä voi kiel tää, kos ka sil loin pe rä vaunulii ken ne
lop pui si. [1]

Maan tiekul je tuk sia ei sovi ar vos tel la si nän sä, vaan ar vos te lu kään ne tään tei den
kun toon ja riit tä mät tö mään yl lä pi toon. Kuvi tel laan, että Suo men luon nonolosuh teet
oli si vat es tet tä vis sä, että oli si ra ken net ta vis sa tie verk ko, joka ei kos kaan jää dy. Sik si
ei ole oi kein ky syä, oli si ko Kon gin kan kaan on net to muus ja 23 kuo le maa voi tu es tää
jär jes tä mäl lä pa pe ri rul li en kul je tus jol lain muul la ta voin kuin kuor ma-au tol la tiel lä,
joka voi olla jääs sä.

Täl lai nen ajat te lu läh tee asen tees ta, että tie lii ken ne on it seisar vo. Tie lii ken teen
ris kit tu lee hy väk syä, jos kin voi daan yrit tää kek siä kei no ja ris ki en vä hen tä mi seen.
Hyväk sy tään, että vuo sit tain tie lii ken tees sä kuo lee sa to ja suo ma lai sia. Juh la py hi en
lii ken ne kuole mat ovat vain osa tie lii ken teen nor maa lia käy tän töä, ai van sa moin kuin
Kon gin kan kaan uh rit.

Tie lii ken ne pe rus tu hy väk syt tyyn on net to muus ris kin ta soon. Rau ta tielii ken ne
pe rus tuu ris kit tö myy teen.

Rau ta tiel lä sa mal la rai teel la ei ole toi si aan vas taan kul ke via ju nia ku ten maan -
tiel lä toi si aan vas taan kul ke via ajo neu vo ja. Jopa vi ka ti lan tei siin on va rau dut tu si ten,
että ju nat ei vät voi tör mä tä toi siin sa. Ainoa ti lan ne, jos sa ju nat tör mää vät, on ih mi sen
ai he ut ta ma lii ken ne käy tän nön rik ko mi nen. Näin on ta pah tu nut vii me ai ko jen ju na -
on net to muuk sis sa. Nyky ään tä mä kin on jo suu rel la osal la ra ta verk koa es tet ty tek ni -
sin jär jes tel min, jot ka py säyt tä vät ju nan, vaik ka ih mi nen yrit täi si ajaa vas toin lii ken -
ne käy tän töä.

Kon gin kan kaan on net to muus oli si voi tu es tää va paa eh toi ses ti kul jet ta mal la tie -
lii ken tee seen so pi ma ton rah ti rau ta teil lä. Sto ra-Enson vuo si ker to muk sen mu kaan
Kon gin kan kaan jäl keen näin teh dään kin.

Kon gin kan kaan on net to muus oli si voi tu es tää myös sää tä mäl lä tie lii ken net tä
kos ke va lain sää dän tö luon non la ki en mu kai sek si. Sil lä kin uhal la, että fy sii kan la ki en
vas tai nen toi min ta lop pui si. Kes ki-Euroo pan jäät tö miin olo suh tei siin so pi vi en ajo -
neu voyh dis tel mi en käyt töä Suo mes sa ei voi sal lia sil loin, kun tei den jää ty mi nen on
mah dol lis ta. Täl lai nen kiel to ei la mauta lii ke-elä mää, kos ka vaih toeh to na on tur val li -
nen tapa kul jet taa rah ti rau ta teit se.

Läh teet:

http://www.tuu li la si.fi/va lo kei la/?su ba rea=uu ti set&ar ti cle=113061
[1] Piis pa, Mat ti: Kon gin kan kaan on net to muus ja lii ken ne tur val li suus. Lii ken ne -
tur va 101_2004. s.34: HS, Vie ras ky nä 1.4.
Jar ru tus mat ka: 
http://www.mai nio.net/cal cu la tor.asp?path=1;13195;13199;13204;13592
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Sto ra-Enson vuo si ker to mus 2004
Lin ja-au ton ja ras kaan ajo neu voyh dis tel män yh teen tör mäys valta tiel lä 4 Ääne kos -
ken Kon gin kan kaal la 19.3.2004. Onnet to muus tut kin ta kes kus, vä li ra port ti A
1/2004 Y, s. 5: ...ajo neu voyh dis tel män ko ko nais mas sa ylit tyi 4105 kg.
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Mik si me di aa ei kiin nos ta?

Timo Lou hi ka ri

Hel sin gin Sano mat ker toi mar ras kuun 14. päi vä nä 2003, että jopa kol man nes ra ta -
ver kos ta saa te taan ra han puut teen vuok si sul kea vuo teen 2010 men nes sä. Sinän sä
asial li sen ar tik ke lin oheis jut tu ker toi hie man hä mää väs ti, että vaa sa lai nen mat kus ta ja 
su ree hen ki lö lii ken teen lo pet ta misuh kaa. Asia ei juu ri nos tat ta nut vas ta rin taa – sii tä
huo li mat ta, että ky sees sä ei enää ol lut se ta val li nen ju na vuo ro jen lo pet ta mi nen, jo hon 
kaik ki ovat jo tot tu neet. Rapor toi tu sul ke misuh ka kos ki sil loin ja kos kee yhä pää o sin
ra ta osia, joil ta hen ki lö junat on lo pe tet tu. Mat kus ta jan kan nal ta rata on jo me ne tet ty,
kun sil lä ei kul je hen ki lö ju nia. Mik si siis me te löi dä?

Vuot ta myö hem min, mar ras kuun 5. päi vä nä 2004 Hel sin gin Sano mat kir joit ti
uu del leen, että ra to ja uh kaa sul ke mi nen mää rä ra ho jen vä hyy den vuok si. Leh ti jul kis -
ti lis tan 16 ra ta osas ta, joi den yh tei sek si pi tuu dek si se il moit ti 911 ki lo met riä (oi kea
luku on 958 km). 

Suo men Tie to toi mis to (STT) vä lit ti hel mi kuun 12. päi vä nä 2005 ar tik ke lin, jon -
ka mu kaan ”kier rä tys kään tus kin pe las taa vä hä lii ken tei siä ra to ja”. STT:n mu kaan
lak kau tusuhan alla on ”pit käs ti tois ta kym men tä rau ta tiepät kää”. Pät kik si ni me tyis tä
lin jois ta pi sin on 163 ki lo met riä, ja se on osa suo rin ta Jyväs ky län ja Oulun vä lis tä yh -
teyt tä. Pät kiin on luet ta va myös lä pi kul ku ra dat Savon lin nas ta Vaa san suun taan ja
Joen suus ta Nur mek sen kaut ta Ouluun. Pät kiin kuu luu myös mm. Loviisan sa ta man
yh dys ra ta. Artik ke lin ot sik koon nos te tus ta kier rä tys-sa nas ta lu ki jal le jää kä si tys, että
rau ta teil lä tur vau du taan köy hän mie hen kons tei hin, kun asia kaan ei ole oi keas ti tär -
keä. Kir joit ta ja ei ole tien nyt, että kier rä tys on aina ol lut ja on yhä rau ta tei den nor -
maa lia käy tän töä: kal liit ma te ri aa lit käy te tään hy väk si, kun sii hen on mah dol li suus,
ve ron mak sa ji en eduk si.

Rata hal lin to kes kus on vii me syk sys tä jär jes tä nyt eri puo lil la maa ta lä hes kuu -
kausit tain ra to jen tu le vai suut ta kos ke via kuu le mis ti lai suuk sia ja se minaa re ja. Nii hin
on osal lis tu nut mm. suur te ol li suu den, maa kun ta liit to jen, kun tien ja puo lus tushal lin -
non edus ta jia. Medi aa ne ei vät ole kiin nos ta neet. Sil tä on kin jää nyt huo maa mat ta,
että yri tyk set ja kun nat tie tä vät vaik ka pa vuon na 2007 avau tu vas ta ta va ra lii ken teen
kil pai lus ta enem män kuin me dia itse. Met sä te ol li suus r.y:n asia mies Har ri Rum pu sen 
las kel mi en mu kaan met sä te ol li suus kär si si vuo des sa kah dek san mil joo nan eu ron me -
ne tyk sen ny ky ti lan tee seen ver rat tu na, jos ra dat sul jet tai siin.. Raa ka puu kul je tuk set
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ei vät suin kaan siir tyi si lak kaute tuil ta muil le ra doil le vaan ni men omaan maan tiel le
(Tuo mas Hal len berg, UPM-Kym me ne Oyj, Tam pe reen se minaa ris sa 2.2.2005).
Maan eri osis sa on myös tuo tan to lai tok sia, jot ka pi täi si lak kaut taa ra dan myö tä. Tam -
pe reel la ja Kajaanis sa (10.2. 2005) pi de tyis sä se minaa reis sa on vii tat tu mm. Elect ro -
lu xiin (Pori) ja Vapon Ilo mant sin lai tok seen sekä Hei no las sa ja Loviisas sa ole viin
lai tok siin ja pal ve lui hin. Rata hal lin to kes kuk sel le teh ty tou ko kuus sa jul kis tet tu ra -
port ti luon nos pää tyy kin to teamaan, että ra to jen lak kaut ta misuhan pe lä tään vai kut ta -
van yli kan sal lis ten yh ti öi den in ves toin ti ha luk kuu teen lak kau tusuhan alais ten ra to jen 
vai ku tus pii ris sä ja in ves toin tien me net tä mi seen Suo men ul ko puo lel le.

Jot kin kun nat ovat teh neet elin kei noelä män sä hy väk si mit ta via si joi tuk sia, jot ka
ra tayh tey den kat kaisemi nen mi tä töi si. Hei no lan kau pun gin joh ta ja Han nu Komo nen
esit ti Tam pe reen se minaa ris sa jopa, että kau pun ki lai nai si val tiol le ra hat ra ta osan sa
kun nos tuk seen. Lii ken ne mi nis te ri ön lii ken ne väyläyk si kön pääl lik kö, ra ken nus neu -
vos Juha ni Ter va la on kui ten kin Ete lä-Suo men Sano mi en mu kaan vas tan nut, että
”jos ra dan kor jaa mis ta pi de tään tar peel lise na ja tär keä nä, kyl lä val tiol la ra haa on”.

Dema ri il moit ti maa lis kuun 14. päi vä nä, että ”ta va ra lii ken net tä siir tyy maan teil -
le”. ”Tuo tan to lai tok sia ja maa ti lo ja on lo pet ta nut toi min tan sa. Ihmi siä on siir ty nyt
san koin jou koin Hel sin gin seu dul le, maa kun ta kes kuk siin tai vä hin tään kin kun tien
kir kon ky liin.” Pos ti on ve täy ty nyt asu tus kes kuk siin, ky lä kou lu ja on sul jet tu, Dema ri
sel vit tää. Täl le kai kel le ra ta ver kon kar sin ta on leh den mu kaan luon te vaa jat koa, kun
ker ran ra hat ei vät rii tä koko ra ta ver kon yl lä pi toon.

”Mää rä ra hat ovat vii me kä des sä po liit ti sia va lin ta kysymyk siä, mut ta kan nat taa
poh tia, ovat ko vä hän lii ken nöi ty jen ra ta osuuk si en kul je tuk set hoi det ta vis sa jär ke -
väm min ja ta loudel li sem min”, leh ti opas taa. ”Kun vä hä lii ken teis ten ra ta osuuk si en
lo pet ta mis pää tök set tu le vat po liit ti seen kä sit te lyyn, odo tet ta vis sa on kii vas kes kus te -
lu. Valin ta ti lan tees sa kan nat taa ot taa huo mi oon, että rau ta tei den pää mer ki tyk siä ovat 
tänä päi vä nä no pe at ja jous ta vat pit kät yh teydet sekä suur ten kau pun kiseu tu jen lä hi -
lii ken ne”, Dema ri päät te lee.

STT, Dema ri tai Hel sin gin Sano mat ei vät syys tä tai toi ses ta ole pa neu tu neet sii -
hen, kuin ka lii ken ne- ja vies tin tä mi nis te riö oh jaa rau ta tielii ken teen mää rä ra ho ja yh -
tääl le kun pian voi maan tu le vat EU-sää dök set al ka vat vaa tia tois ta. Onko lii ken ne- ja
vies tin tä mi nis te ri ön EU:sta poik keavil la nä ke myk sil lä jo ta kin te ke mis tä uu si en ra -
tasuun ni tel mi en ja uu si en suur ten ra ken nusura koi den kans sa? Onko näil lä puo les -
taan jo ta kin te ke mis tä ra ken nus maan hin nan ja kiin teis tö bis nes ten kans sa? Entä mik -
si joil la kin ra ta osil la on vä hem män lii ken net tä kuin toi sil la? Medi aa ei edes kiin nos ta 
se ras kaan lii ken teen mää rä, joka ra ta ver kon kar sin nan myö tä il maan tui si maan teil le.

Kiin nos tuk sen puu te ei kui ten kaan estä me di aa lau su mas ta tuo miota, kun kaik ki
ei rau ta teil lä suju niin kuin pi täi si. Kevät tal vel la Jyväs ky län–Jäm sän ra dal la ta pah tu -
neet ra ta vauri ot kir voit ti vat maan suu rim mas sa sa no ma leh des sä pää kir joi tuk sen,
joka oli ot si koi tu ”Jyväs ky län rata on hä peä”. Kir joi tus in tou tuu pu hu maan rau ta tei -
den kil pai lu ky vyn puo les ta ja opas taa Rata hal lin to kes kus ta ot ta maan Jyväs ky län ra -
dan kor jaa mi seen tar vit ta vat ra hat muu al ta (HS 6.4.2005).
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Hämeen Sano mat ot si koi pää kir joi tuk sen sa 29.04.2005 ”Rata verk ko rep sah taa
ra ha pu las sa”. Sen mu kaan ”edus kun ta kin on il mei sen ai dos ti ha vah tu mas sa Suo men
ra ta ver kon keh noon ti laan” ja ”niin op po si tion kuin hal li tus puolu ei den edus ta jat vaa -
ti vat li sää ra haa rata- ja tie ver kon ke hit tä mi seen ja suun ni tel tu jen pe rus pa ran nusin -
ves toin tien ai kais ta mis ta.”

Leh ti kir joit taa, että ra ta verk ko on kan sal lisomai suut ta, joka täy tyy pi tää hy väs sä 
kun nos sa. ”Sil lä on mer ki tys tä elin kei noelä mäl le kul je tus väylä nä ja myös alue po liit -
tis ta pai no ar voa. (Juna lii ken ne…) on vä hä pääs töis tä ja hy vin hoi det tu na myös te ho -
kas ta”, leh ti to te aa. ” Ellei pe rus kor jauk siin löy dy no peas ti ra haa, rau ta tei den kun to
ro mah taa. (…) Päät tä jät ei vät pää se kar kuun to si asiaa, että huo mat ta va osa Suo men
rau ta teis tä al kaa olla pian niin hei kos sa kun nos sa, et tei lii ken nöin ti niil lä enää suju, ei 
ai na kaan tur val li ses ti.”

Hyvät kin pää kir joi tuk set ovat ol leet so kei ta sil le ko ko naisuu del le, jos ta ra ta -
verk ko on vain osa. Sii hen kuu lu vat myös VR Osa keyh ti ön ka lus toin ves toin nit, jot ka 
aset ta vat ra ta ver kon pi tä jäl le kal lii ta vaa ti muk sia. Seminaa ri en ja kuu le mis ten pe rus -
teel la näyt tää, että niuk kuu teen tuo mit tu ra ta hal lin to jou tuu nii den vuok si sääs tä -
mään myös siel tä, mis sä kan sa kun nal le tuo te taan hy vin voin tia, eri puo lil la maa ta ole -
vi en teol li suus lai tos ten tar peis ta.

EU:n tu le van rau ta tievi ras ton hal lin to neu vos ton pu heen joh ta ja yli tar kas ta ja Rei -
no Lam pi nen kri tisoi me di aa pu hues saan rau ta tiepo li tiik ka-se minaa ris sa 8.3.2005.
Jul ki nen sana ei uu tisoi hy viä asi oi ta, Lam pi nen to te si. Hän löy si muu al la jo teh dyis -
tä uu dis tuk sis ta myön teis tä sa not ta vaa:

”Kil pai lun avaa mi nen ta va ra lii ken tees sä tar koit tai si, että syöt tö lii ken ne vä hä lii -
ken tei sil lä ra doil la siir tyi si uu sil le yri tyk sil le”, Lam pi nen sa noi. ”VR toi mii te hok -
kaas ti ja on luo nut py sy vät asia kas suh teet ja pys tyy pi tä mään asiak kaan sa. Mut ta kil -
pai lu li säi si kui ten kin myös VR:n kil pai lu ky kyä ja pa kot tai si in no voi maan.”

Euroo pan unio nin ko mis sio on sel vi tel lyt nii tä käy tän nön on gel mia, joi ta uu det
ope raat to rit rau ta tiemark kinoil la koh taa vat (WG Rail Mar ket Moni to ring 3.12.2004,
Brys sel). Komis si on sel vi tyk ses sä to de taan, että hal li tuk set voi vat har joit taa syr jin -
tää val ti on oman ope raat to rin suo je le mi sek si tai työ mark kinajär jes tö jen huo mi oon
ot ta mi sek si. Rata ver kon hal ti ja voi har joit taa syr jin tää esim. ka pasitee tin jaos sa tai
ra ta mak sun avul la. Val ti on ope raat to ri voi har joit taa syr jin tää vai keut ta mal la uu den
yrit tä jän pää syä ase mil le, kor jaa moil le ja jär jes te ly ra ta pi hoil le. Se voi han ka loit taa
ener gi an saan tia ja asia kas suh tei ta sekä pol kea hin to ja.

Voi ko ha vain nois ta saa da viit tei tä myös Suo men ke hi tyk seen – tai ke hi tyk sen
puut tee seen? Vaik ka sit ten me diasuh tei den va los sa?

Läh teet:

Hel sin gin Sano mat 14.11.2003 ja 5.11.2004 

Ete lä-Suo men Sano mat 5.2.2005

Suo men Tie to toi mis to 12.2 2005

Dema ri 14.3.2005
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Hel sin gin Sano mat, pää kir joi tus 6.4.2005 
Hämeen Sano mat, pää kir joi tus 29.04.2005
”Vähä lii ken teis ten ra to jen tu le vai suus se minaa ri” Tam pe re 2.2.2005 (muis tio ja tran -
skrip ti)
”Vähä lii ken teis ten ra to jen tu le vai suus se minaa ri” Kajaa ni 10.2. 2005 (muis tio)
”Vähä lii ken teis ten ra ta osi en ra port ti luon nos” 6.5. 2005, Insi nöö ri toi mis to Lii dea Oy
Yli tar kas ta ja Rei no Lam pi nen Pro Rau ta tie -se minaa ris sa 8.3.2005 (puhe, kal vot,
pdf)
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Sivu ra to jen nu me ro leik kiä
Ante ro Alku

Hel sin kiä ei isom min het kauta, jos Kai nuus sa sul je taan puun ja los tus te ol li suut ta, kun
en sin on lo pe tet tu teh taal le vie vä rata. Asia tus kin ylit tää uu tis kyn nys tä, eikä ete län
leh dis sä ole juu ri kir joi tet tu kaan ”ne ga tii vis ten in ves toin tien” suun ni tel mas ta.

Polii ti kot ja hei dän asi al laan ole vat vir ka mie het ovat näp pä riä kek si mään uu sia
ni mi tyk siä van hoil le asi oil le. Jul kisuus la ki täyt tyy, kun asi as ta ker ro taan. Laki ei lis -
taa asi oi den oi kei ta ni miä, jo ten omi en ni mi en kek si mi nen on sal lit tu. Nega tii vi sel la
in ves toin nil la on van ha ja kaik ki en ym mär tä mä suo men kie li nen nimi: hä vit tä mi nen.

”Nega tii vis ten in ves toin tien” suun ni tel ma kos kee ”vä hä lii ken tei siä ra to ja”. Siis
toi nen mie li ku van muok kaus. ”Vähän” tar koit taa mi tä tön tä, pe rä ti tar pee ton ta: 958
ki lo met riä ra ta ver kon si vu ra to ja on ni met ty tar peet to mik si jo työn aluk si. Kyse on
siis vain sii tä, että löy de tään kei not, jol la tuos ta tar peet to mas ta pääs tään eroon.

Suo mes sa val ti on rau ta tiever kon yl lä pi dos ta vas taa vi ras to ni mel tä Rata hal lin to -
kes kus, ly hen ne RHK. Sen hoi dos sa on 5.741 ki lo met riä ra taa. Täs tä on säh köis tet ty
2.619 ki lo met riä. Käy tän nös sä säh köis tet ty 2.619 ki lo met riä on pää ra to ja, lo put ovat
si vu ra to ja, joi den lii ken ne mää rät ei vät ole riit tä neet pe rus teek si säh köis tyk sel le.

RHK on Lii ken ne- ja vies tin tä mi nis te ri ön (LVM) alai nen vi ras to. RHK:lla ei ole
tu lon han kin taa, vaan se saa va ran sa mi nis te riöl tä. Pal jon ko se saa, sen päät tää käy -
tän nös sä val tiova rain mi nis te ri, jon ka pää tök set edus kun ta siu naa. Poliit ti ses sa kult -
tuu ris sam me bud jet ti kir jan tu han sis ta lu vuis ta muut tuu edus kun nan kä sit te lys sä hy -
vin pie ni osa, kos ka muu tos ten te ke mi nen edel lyt tää aina muu tos ta myös jos sain
muu al la, jot ta tu lot ja me not py sy vät ta sa pai nos sa.

Lain mu kaan RHK:n teh tä vä on yl lä pi tää ja ke hit tää ra ta verk koa ja rau ta tielii -
ken net tä, ei hä vit tää sitä. RHK:n ai ka na ra to ja on sul jet tu, pen ke reen on an net tu met -
sit tyä ja kis ko ja on kor jat tu pois. Hal lin nol li ses ti tämä ei kui ten kaan ole ra dan hä vit -
tä mis tä, sil lä ra dan maa-aluet ta ei ole luo vu tet tu pois.

Tal ven aikana RHK kui ten kin jou tui har kit se maan ra ta ver kon 17 pro sen tin
osuu den hä vit tä mis tä. Seli tys on, et tei LVM anna RHK:lle niin pal jon ra haa, kuin
tämä kat soo tar vit se van sa ra ta ver kon yl lä pi toon. Yllä pi don hin ta riip puu ra dan laa -
dus ta. Rata ver kon ai noa käyt tä jä, val ti on täy sin omis ta ma VR Osa keyh tiö, on os ta nut 
no pei ta ju nia, ja se ha lu ai si myös ajaa niil lä no peas ti. Sen vuok si vä hi en ra ho jen ja ka -
mi nen ta san kai kel le 5.741 ki lo met ril le ei ole so pi va aja tus.

25 Raideryhmä



VR:n no pe at ju nat ovat kaik ki säh kö ju nia. VR:ää kiin nos taa si ten 2.619 ki lo met -
rin säh köis tet ty osa ra ta ver kos ta. Jos yl lä pi to ra haa ei käy te tä muu al la, ra haa riit tää
pa rem min säh köis te tyil le ra doil le ja VR:n no peil le ju nil le.

RHK on saa nut ra dan pi toon vuo sit tain run saat 250 mil joo naa eu roa. Tule vai suu -
des sa suun ni tel ma on, että taso oli si suun nil leen sama, 260 mil joo naa. On kui ten kin
kat sot tu, et tei se ole riit tä nyt tä hän kään men nes sä, jo ten ei se rii tä tu le vai suu des sa -
kaan.

Rau ta tie kes tää 30–40 vuot ta ra ken tees ta ja kuor mi tuk ses ta riip puen. Sit ten se on 
pe rus pa ran net ta va, jol loin rai de ja sitä pai kal laan pi tä vä se pe li tai sora uu sit taan ai na -
kin osit tain. Lope tet ta vak si suun ni tel luil la si vu ra doil la pe rus pa ran nus on edes sä lä -
him män kym me nen vuo den ai ka na. Jos ra dat kun nos ta mi sen si jas ta pu re taan tai jä te -
tään sil leen, kun nos tuk sen ra hat sääs ty vät ja RHK:lle myön net tä vä ra hoi tus riit tää
pa rem min jäl jel le jää vi en ra to jen kun nos ta mi seen.

RHK käyn nis ti si vu ra to jen hä vit tä mi ses tä jul ki sen kuu le mi sen. Sitä hoi ta maan
pal kat tiin ou lu lai nen kon sult ti toi mis to. Tie do tus- ja pa laute ti lai suuk si en sar ja on al -
ku tal ves ta 2004 kier tä nyt si vu ra to jen vai ku tus alu eil la. Kon sult ti ker toi ar vi on si vu -
ra to jen ra han tar pees ta ja kuun te li, mi hin ra to ja käy te tään tai ha lut tai siin käyt tää. 

Alus sa asia esi tel tiin niin, että ra to jen kor jaus mak saa kaik ki aan 190 mil joo naa
eu roa ja sen li säk si vuo sit tai seen yl lä pi toon tar vi taan 6,45 mil joo naa. Syn tyi mie li ku -
va, että mel kein kaik ki ra hat me ne vät näi den si vu ra to jen hoi ta mi seen, vaik ka niil lä
kul kee ko vin vä hän rah tia. Lii ken ne kar tal la, jos sa vii van pak suus ku vaa ra dal la kul -
ke van rah din mää rää, si vu ra to jen vii vat oli vat hä viävän ohui ta. Siis lä hes tar peet to -
mia, mut ta ta vat to man kal lii ta ra to ja. Täs sä kö mie li ku va, jo hon py rit tiin?

Rato jen vai ku tus pii ris sä kä si tyk set ovat ko ko naan toi set. Kun nat ja elin kei noelä -
mä ovat in ves toi neet mer kit tä viä sum mia toi min toi hin, jot ka tar vit se vat rau ta tieyh -
tey den. Pie nis tä pu rois ta kas va vat suu ret joet. Lii ken ne kar tan pak su vii va le ve nee,
kun mon ta ohut ta vii vaa ker tyy sa maan paik kaan. Sivu ra dal ta läh te vät vau nu kuor mat 
pää ty vät pää ra dan pääs sä sa ta maan tai teol li suus lai tok seen. Voi olla, että saa pu va
vau nu on kuor mat tu Ita lias sa, vaik ka se pu re taan kin syr jäi sen Suo men si vu ra dan
pää teasemal la Poris sa Elect ro lu xin lo gis tiik ka kes kuk ses sa.

Käsi tys sii tä, mikä on pal jon, on myös hy vin suh teel lis ta. Met sä te ol li suus ry:n
asia mies Har ri Rum pu nen on esit tä nyt asi an ta val la, jon ka ym mär tää kaik kein vä hi -
ten rau ta teis tä tie tä vä kin. Vaik ka si vu ra to jen osuus met sä te ol li suu den kul je tuk sis ta
on vain 8 % koko Suo mes sa, se on 2.000 ju naa, joi den rah din kul jet ta mi nen kuor -
ma-au toil la vaa ti si 55.000 ras kain ta mah dol lis ta yh dis tel mä au toa. Vii koit tain kul ke -
vi en nel jän ju nan rah tiin tar vi taan 110 kuor ma-au toa jo kai sel la ra dal la.

Rum pu nen las ki mi tät tö män kul je tuk sen mää rän myös mo der neis sa yk si köis sä,
kän nyk köi nä. Vain yh den si vu ra dan rah ti mää rä vas taa 33 mil joo naa kän nyk kää yh -
des sä vuo des sa. Suo men kän nyk kä vien nin vauh dil la tä män mää rän saa vut ta mi nen
kes tää 20 vuot ta. Kän ny köis sä mi ta ten si vu ra doil la kul je te taan sa to jen vuo si en rah -
dit.

RHK ja kon sult ti ovat saa neet kri tiik kiä esit tä mäs tään ra to jen yl lä pi don hin nas -
ta. Maa kun nis sa si vu ra dan kat sot tiin ole van riit tä vä sil loin kin, kun sii nä ei aje ta pi ka -
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ju nia huip punopeudel la. Päi vit täi sen ju nan ai ka tau lu ei ole puo les ta tun nis ta kiin ni.
Kun kun nos tus tar ve so vi tet tiin lii ken teen tar pee seen, ei enää näyt tänyt kään sil tä, että 
si vu ra dat kaa ta vat RHK:n ta lou den. 

Alun 190 mil joo nan si jas ta pe rus kor jaus mak saa nyt 171 mil joo naa. Vuo sit tai -
sen yl lä pi don 6,45 mil joo naa on pu don nut 3,5 mil joo naan. Rato jen kor jaa mi nen ja -
kaan tuu kym me nel le vuo del le; kor jaus kus tan nus ten kuo let ta mi nen seu raa vaan kor -
jaus tar pee seen men nes sä jää noin 10 mil joo naan eu roon vuo des sa, ja te hos tet tu yl lä -
pi to mak saa 3,5 mil joo naa vuo des sa. 13,5 mil joo naa eu roa vuo des sa on kin vä hem -
män kuin si vu ra to jen pi tuut ta vas taa va osuus ra ta ver kon yl lä pi to kus tan nuk sis ta.

Sivu ra to jen kor jaa mi ses ta täy tyi si olla jo tain hyö tyä. Hyö ty jä yrit tä jät ja kun nan -
joh ta jat esit ti vät mo nin ker tai ses ti. Pel käs tään met sä te ol li suu den kul je tus kus tan nus -
ten 8 mil joo nan eu ron nou su ja sii hen liit ty vät tien pi don kus tan nus ten nou sut yk si -
nään kat ta vat ra to jen kor jaa mi sen kus tan nuk set.

Elect ro lux Oy:n lo gis tiik ka pääl lik kö Antti Hon ka nen esit te li Tam pe reen se -
minaa ris sa 2.2.2005 yri tyk sen Poris sa ole vaa lo gis tis ta tu ki koh taa. Jos rata hä vi te -
tään, kan sain vä li nen ko din konekon ser ni jou tui si lo pet ta maan 200 työ paik kaa; sa -
mal la me ne tet täi siin Poh jois mai den, Bal ti an ja Venä jän lo gis tiik ka kes kus ten kul je -
tuk set, ja niis tä saa ta vat tu lot siir tyisi vät jo hon kin toi seen maa han. Näyt tää siis sil tä,
että vain nämä kak si kin sa dois ta ra to jen käyt tä jis tä riit tä vät kat ta maan ra to jen kor jaa -
mi sen ku lut.

Rata ver kon ta loudel li nen mer ki tys tun tuu il mei ses ti kun nis sa enem män kuin mi -
nis te riös sä. Rau ta tiet ko ko naisuu des saan ovat LVM:lle var si nai nen ra ha reikä. VR
Osa keyh tiö mak saa val tiol le muo dol lis ta ra ta mak sua, jol la ei ka te ta ra to jen kus tan -
nuk sia. Jos VR-kon ser nin tu los on hyvä, se voi mak saa val tiol le osin koa. RHK:lle
mi nis te riö mak saa yl lä pi to bud je tin, VR Osa keyh tiöl le mi nis te riö mak saa ju na lii ken -
teen val tion tu kea. Maas sa on vain muu ta ma ra ta osa, joil la VR kat taa hen ki lö lii ken -
teen sä ku lut lip pu tu loil la. Juna vuo ro jen os ta ja na LVM tai taa olla VR Osa keyh ti ön
suu rin hen ki lö lii ken neasiakas pää kau pun kiseu dun lä hi lii ken teen os ta van YTV:n jäl -
keen.

Hei no lan kau pun ki tar jo aa esi mer kin ajat te lus ta, jol lais ta ei val tion hal lin nos sa
tun ne ta. Elin keinoelä mä on kau pun gil le elineh to. Rau ta tie on tär keä, mut ta ra has sa
mi tat tu na suh teel li sen pie ni asia. Hei no lan kau pun gin joh ta ja Han nu Komo nen tar -
jou tui kin lai naa maan RHK:lle Lah den–Hei no lan ra dan kun nos tus ra hat, jot ta in ves -
toin nit pai kal li seen teol li suu teen ei vät va lui si huk kaan. 

Pää kau pun kiseu dul la kun tien raha on kel van nut lah ja na ra to jen ra ken ta mi seen,
mut ta aja tuk sel le rei lus ta lai naa mi ses ta ei mi nis te riös sä läm met ty. Minis te ri ön lii -
ken ne väyläyk si kön pääl lik kö Juha ni Ter va la on Ete lä-Suo men Sano mi en 5.2.2005
mu kaan esit tä nyt kan ta naan, että jos val tio pi tää ra taa tär keä nä, sil lä on sii hen ra haa.
Onko siis niin, että el lei Hei no lan lai na ra ha kel paa, vaik ka val tiol la ei ole ra taan ra -
haa, Hei no lan rata ei ole val tiol le tär keä, eikä Hei no lan kan nal la ole mer ki tys tä?

Eri koisin ta si vu ra to jen ta lou den tar kas te lus sa on, että ra to jen lii ken teen to del lis -
ta tu lo puol ta ei kä si tel lä. Radoil la kul ke vat ju nat tuot ta vat, sen osoit taa VR:n ti lin -
pää tös. Val ti on omis ta man mo no po liyri tyk sen voi tois ta ei kui ten kaan tie de tä jul ki -
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suu des sa juu ri mi tään. Eikä sii tä tie de tä edes VR:n hal lin to neu vos tos sa, ker too siel lä
is tu nut po lii tik ko Pent ti Tiu sa nen Kou vo lan–Kot kan hen ki lö lii ken net tä kä si tel lees sä 
ylei sö ti lai suu des sa 6.2.2005. Mut ta on sel vä, että ra to jen sul ke mi nen vä hen tää VR:n
rah ti lii ken teen myyn tiä ja pie nen tää yh ty män voit toa.

Suo mes sa ei tie de tä, mikä on rau ta tielii ken teen käy pä mark kinahin ta ta so. VR pi -
tää mo no po lin sa tur vin yllä hin ta tasoa, joka on noin 90 % tie lii ken teen vas taa vas ta.
Moni kan sal lis ten yri tys ten edus ta jat ker toi vat kuu le mis ti lai suuk sis sa, että Euroo pas -
sa rau ta tierah ti mak saa kar keas ti puo let maan tie rah dis ta. Sitä voi pi tää mark kinahin -
ta taso na, joka muo dos tuu kil pai lun pe rus teel la.

Kar kea jul ki suu des sa esiin ty viin tie toi hin pe rus tu va ar vio si vu ra to jen lii ken tees -
tä on, että niil lä kul ke vis ta ju nis ta VR Oy an sait see myyn ti ka tet ta rei lus ti enem män
kuin ra to jen yl lä pi to mak saa. Pel käs tään met sä te ol li suu den kul je tus kus tan nuk set
nou si si vat si vu ra doil ta maan teil le siir ryt tä es sä 8 mil joo naa eu roa. Samal la VR:n rah -
ti tu lot vä hene vät noin 17 mil joo naa eu roa. Jos täs tä sum mas ta 7 mil joo naa on myyn -
ti ka tet ta yli vä lit tö mi en ka lus to- ja hen ki lö ku lu jen, ker tyy täs tä enem män kuin si vu -
ra to jen yl lä pi to mak saa.

Met sä te ol li suu den rah din siir ty mi nen si vu ra doil ta maan teil le tar koit tai si siis
sitä, että noin 10 mil joo nan eu ron rau ta tierah ti kus tan nuk sis ta mak set tai siin maan tie -
rah ti na 25 mil joo naa eu roa. Maan tierah din 15 mil joo nan li sä kus tan nus on enem män
kuin si vu ra to jen 13,5 mil joo nan vuo tui nen kus tan nus. Tien pi don kus tan nus ten nou -
sua ei ole ar vi oi tu. Maan tien yl lä pi to sa man rah din kul jet ta mi sek si on kui ten kin kal -
liim paa kuin rau ta tien yl lä pi to.

Sivu ra to jen lii ken teen po ten ti aa li oli myös sel vit tä mät tä, mut ta kuu le mis ten tu -
lok se na sitä on kon sul tin ra port ti luon nok ses sa sit tem min hie man ar vi oi tu. Pel käs tään 
met sä te ol li suu den kul je tuk sis ta suu rem pi osa kul kee maan teil lä kuin rau ta teil lä.
Mitä tä hän vai kut tai si, jos rau ta tierah tia oli si tar jol la kil pail tuun mark kinahin taan?
Mitä mer kit si si met sä te ol li suu del le, jos ny kyi set 210 mil joo nan eu ron rau ta tiekul je -
tuk set mak sai si vat 30 pro sent tia vä hem män? UPM-Kym me ne Oyj:n met sä pal ve lu -
pääl lik kö Jou ni Pura nen vas ta si Jyväs ky län kuu le mis ti lai suu des sa esi tet tyyn ky sy -
myk seen sel keäs ti: 

”Rau ta tei den käyt tö li sään tyi si, jos hin ta oli si kil pai lu kyi nen, kyl lä sen us kal taa
sa noa. Se on sel vä, pu hu taan val ta vis ta vo lyy meis ta, mitä käy te tään. Yhden kin mo tin 
jon kin mää rän ti put ta mi nen ker taan tuu val ta vas ti.” (Pura nen Jyväs ky län kuu le mis ti -
lai suu des sa 20.12.2004, tran skrip ti).

Kul je tus ten mää rä li sään tyi si juu ri näil lä lak kau tusuhan alai sil la si vu ra doil la.
Euroo pan unio nin ta voi te on li sä tä rau ta tielii ken teen osuut ta. Unio nin kei no tä -

hän on rau ta teil lä sal lit ta va va paa kil pai lu. Vapaa kil pai lu on toi mi nut maan teil lä, ja
teh nyt tie lii ken tees tä kil pai lu ky kyi sen rau ta tei hin näh den. Vapaa kil pai lu on li sän nyt 
rau ta tielii ken net tä EU:n jä sen mais sa, jo ten se on osoit tau tu nut toi mi vak si kei nok si.

LVM:n Tuo mo Suvan to, Ter va lan alai nen, sa noi Pro Rau ta tie ry:n se minaa ris sa
8.2.2005, et tei Suo mi ha lua olla EU:n lin jal la. Kil pai lun si jas ta Suo mes sa us ko taan,
että pa nos ta mal la rau ta tei den in fra struk tuu riin luo daan rau ta teil le te hok kuut ta, joka
edis tää rau ta tei den kil pai lu ky kyä tie lii ken tee seen näh den. Rau ta tei den pur ka mi nen
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ja hä vit tä mi nen ei kuu los ta in fra struk tuu riin pa nos ta mi sel ta, mut ta il mei ses ti ”ne ga -
tii vi nen in ves toin ti” sitä sit ten on.

Vai onko niin, että si vu ra dat ei vät ole kaan rau ta tei tä, ei vät lii oin osa rau ta tei den
kil pai lu ky kyä, jol loin RHK:n lain mu kai nen teh tä vä ei ole kaan yl lä pi tää ja ke hit tää
nii tä? Sil loin ei LVM:nkään tar vit se nii tä ra hoit taa. Eikä rau ta tei den kil pai lu ky kyä
hait taa vil le si vu ra doil le ha lu ta ra haa Hei no lan kau pun gil ta kaan.

JK.
VR Osa keyh tiö on jul ki suu des sa vas tus ta nut ra ta ver kon va paut ta mis ta kil pai le vil le
rau ta tielii ken net tä har joit ta vil le yri tyk sil le. Yksi pe rus te lu on ol lut se, että nämä kil -
pai li jat ovat kiin nos tu nei ta vain par hai ten tuot ta vis ta yh teyk sis tä, jol loin si vu ra to jen
lii ken ne kuih tuu.
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Tähän kö joh taa rau ta tielii ken teen mo no po li? Kis ko ka lus to kul kee hel pom min maan -
teil lä kuin rai teil la. Hel sin gin met ro vau nut tuo tiin uusina Tam pe reel ta kis ko ja pit kin,
mut ta kun nos tuk seen Otan mä keen ne vie dään kuor ma-au to kyy dil lä. Met rol la on yh -
dys ra ta RHK:n ra ta verk koon ja Otan mä en vau nu teh taan ra ta kin on vie lä käyt tö kel -
poi nen. Sil ti en sim mäinen kin au to kul je tus oli hal vem pi kuin hi naus rai tei ta pit kin,
vaik ka mak set tiin rai teen 36 ovi au kon ko ro tus . Kuva Mik ko Ala me ri.
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”VR hä vi si Eli jär vi–Röyt tä-mal min kul je tuk sen 24-vuo ti aal le yrit tä jäl le, jol la ei ole edes
omaa kul je tus ka lus toa”, Rau ta tieläi nen-leh ti päi vit te li vuo den en sim mäi ses sä nu me -
ros saan. Mal mi kul je te taan ju nil la vie lä vuo den 2005 lop puun. Kuva: Jark ko Vou ti lai -
nen.

Mal mi junat vaih tu vat

maan tie rah dik si
Timo Lou hi ka ri

Osit tain val ti on omis ta man Outo kum pu Chro me Oy:n Eli jär ven kai vok sen ja Tor ni -
on fer ro kro mi teh taan vä li set kul je tuk set siir ty vät vuo den 2006 alus ta maan teil le VR
Car gon hä vit tyä tar jous kil pai lun. Kemi läi nen kan san edus ta ja, sai raan hoi don opet ta -
ja Mai ja Rask (sd) teki ai hees ta tam mi kuus sa edus kun nas sa kir jal li sen ky sy myk sen.

”Syk syl lä 1985 käyt töön otet tu yli kah dek san ki lo met riä pit kä ns. kro mi ra ta

31 Raideryhmä



mak soi 18,2 mil joo naa mark kaa. Rata han ket ta pe rus tel tiin ai koi naan ta loudel lis ten
syi den li säk si ym pä ris töys tä väl li syy del lä ja lii ken ne tur val li suu del la”, Rask kir joit -
taa. ”Nyt kai vok sen ja te räs teh taan vä li sis sä kul je tuk sis sa pa la taan ta kai sin men nee -
seen ai kaan. Rek ko jen edes ta kai sia mat ko ja Eli jär vel tä Röyt tään ker tyy noin 80 vuo -
ro kaut ta koh den. Rek ko ja läh tee liik keel le noin 20 mi nuu tin vä lein.”

”Kuin ka hal li tus huo leh tii sii tä, et tei Eli jär ven kai vok sen ri kas te kul je tus ten siir -
tä mi nen maan teil le hei ken nä Kemi–Tor nio-alu een ties tön, ym pä ris tön ja lii ken ne tur -
val li suu den ta soa ja mitä hal li tus ai koo teh dä, että Val ti on Rau ta tei den yh ti öit tä mi -
ses tä yh teis kun nal le ai heu tu vat va hin got jat kos sa mi ni moi daan?” Rask ky syi.

Lii ken ne- ja vies tin tä mi nis te ri Lee na Luh ta nen (sd) vah vis ti vas tauk ses saan, että 
ri kas te kul je tus ten ar vi oi daan li sää vän ras kaan lii ken teen mää rää kul je tus rei til lä noin
80 ajo neu vol la vuo ro kau des sa.

”Maan tiel lä 9205 ras kaan lii ken teen mää rä lä hes ne lin ker tais tuu, mikä ai he ut ta -
nee kan ta vuu den pa ran ta mis tar vet ta lä hi vuosi en ai ka na”, Luh ta nen to te si. Samal la
val ta tien 4 moot to ri lii ken ne tie osuu den ram peil la li sään ty vä ras kas lii ken ne huo non -
taa lii ken ne tur val li suut ta. Minis te rin mu kaan val ta tiet 4 ja 29 ovat hy vä kun toi sia ja
kes tä vät li sään ty vän ras kaan lii ken teen.

”Maan tiel lä 922 li sään ty vä ras kas lii ken ne huo non taa lii ken teen su ju vuut ta eri -
tyi ses ti te räs teh taan työ mat ka lii ken tees tä joh tu vi na ruuh ka-ai koi na. Maan tiehen
näh den poi kit tai sen ke vy en lii ken teen mah dol li suu det ylit tää maan tie huo none vat ja
myös lii ken ne tur val li suus heik ke nee. Lisään ty vä ras kas lii ken ne maan tiel lä ai kais taa 
tien kan ta vuu den pa ran ta mis tar vet ta”, mi nis te ri vas ta si.

Röy tän sa ta ma tien pa ran ta mi ses ta on mi nis te rin mu kaan teh ty pää tös, ja se al kaa
tänä vuon na. Minis te ri ei vii tan nut vas tauk ses saan lain kaan rau ta tei den ta va ra lii ken -
teen kil pai lun avau tu mi seen vuon na 2007. Luh ta nen on aiem mis sa pu heis saan kat so -
nut, että kil pai lun avaa mi nen ei ole tär kein kei no rau ta tielii ken teen kil pai lu ky vyn pa -
ran ta mi seen. Ras kin ky sy myk seen ym pä ris tö vai ku tuk sis ta mi nis te rin vas taus ei ot ta -
nut kan taa.

Val tio on Kale va-leh den mu kaan löy tä nyt pe las tuk sek si tie ra haa jo täl le vuo del -
le 700.000 eu roa, ”kun han se vain äk kiä osa taan käyt tää”. Lapin tie pii ri jou tuu leh -
den mu kaan te ke mään tie suun ni tel mat en nä tysajas sa, jot ta yli mää räi set 600.000 ton -
nia saa daan kul je te tuik si tie tä pit kin. Rahaa tar vi taan leh den mu kaan kaik ki aan
3.800.000 € (3,8 mil joo naa).

Kemis sä il mes ty vä ”Lou nais-Lap pi” jul kai si huh ti kuun 18. päi vä nä yh den mo -
nis ta pai kal li sis ta ve too muk sis ta: 

Outo kum pu Oy:n, VR:n ja yh teis kun nan päät tä jil le

Outo kum pu Oy:n Tor ni on teh taat ovat ol leet koko Lapin ja eri tyi ses ti tor -
niolais ten yl peyden ai he jo usei ta vuo si kym meniä. Outo kum pu Oy:n ima -
go niin työn an ta ja na kuin ym pä ris tö asi oi den suh teen on ol lut erit täin
hyvä alu een asuk kai den mie les tä. Ongel mak si on koet tu ai no as taan Kro -
mi tien val ta vas ti li sään ty nyt lii ken ne ja sen ai he ut ta mat vaa ra ti lan teet
niin työ mat ka lai sil le kuin alu een asuk kail le ja eri tyi ses ti las ten kou lu mat -
koil le. Ongel ma on tie dos tet tu kau pun gin ja Lapin tie pii rin ta hol ta ja pa -
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ran nuk sia on teh ty saa tu jen mää rä ra ho jen puit teis sa, kui ten kaan ei riit tä -
väs ti lii ken teen kas vuun näh den.

Niin pä tie to sii tä, että ras kaat mal mi kul je tuk set Eli jär ven kai vok sel ta
Tor ni oon siir ty vät rau ta tiel tä rek ka-au to kul je tuk sek si maan tiel le oli alu -
een asuk kail le suu ri jär ky tys. Kro mi tien ny kyi nen lii ken ne ti heys saa tu jen 
las kel mi en mu kaan on n. 5.100 au toa vuo ro kau des sa, jos ta ras kaan lii -
ken teen osuus on n. 10 %. Jos kai vok sel ta tu lee läh te mään puo len tun nin
vä lein mal mi rek ka-auto, tie tää se noin 100 rek kaa/vrk lii ken ne lisäys tä
edel li seen. Jos ja kun toi von mu kaan kol mas fer ro kro mi teh das ra ken ne -
taan, tu lee mal mi rek ka kul je tuk set li sään ty mään vie lä huo mat ta vas ti.
VR:n hoi ta ma na mal min kul je tus rau ta teit se ei ai heu ta on gel mia ties töl le
ja oli si lii ken ne tur val li sin rat kai su.

Asi aa tu li si tar kas tel la myös koko yh teis kun nan ko ko nais ta loudel li ses ta
nä kö kul mas ta. Outo kum mun kul je tus kus tan nus ten sääs tö jen ta kia yh -
teis kun ta jou tui si te ke mään tie in ves toin te ja täl tä osin vie lä li sää ja jo mal -
mi kul je tuk sia var ten ra ken net tu val mis VR:n rata jäi si käyt tä mät tä.

Kun on ky sees sä näin suu ret ja mo ni nai ses ti eri ta hoil le vai kut ta vat pää -
tök set, tu li si ne teh dä ko ko nais ta loudel lise na rat kai su na Outo kum pu
Oy:n, VR:n ja yh teis kun nan kor keim pi en päät tä ji en kes ken. Outo kum pu
Oy:n Tor ni on teh tail le toi vom me kas vua ja me nes tys tä jat kos sa kin.
Uskom me ja toi vom me että tämä lom mo ima gos sa tul laan kor jaa maan
mah dol li sim man pian. 

Alu een asuk kai den pyyn nös tä ve to am me, et tei mal mi rek ka kul je tuk sia
kos kaan aloi tet tai si. 

Tor ni on Kes kus tan Putaan pai kal lisyh dis tys ry.

Läh teet:

Val tio neu vos ton tie do te 3.9.2004
Edus kun nan asia kir jat
Rau ta tieläi nen 1/2005
Kale va 14.4.2005 
Lou nais-Lap pi 18.4.2005
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Pääs töt vain kas vai si vat
Mik ko Itä lah ti, Timo Lou hi ka ri

Itä-Suo men, Kes ki-Suo men ja Poh jois-Suo men maa kun nan liit to jen ja kun tien  ko -
koama edun val von ta ryh mä jul kis ti jou lu luus sa 2004 sel vi tyk sen kuu den uhanalai sen 
ra dan toi min ta edel ly tyk sis tä ”elin kei noelä män ja so sioekono mi ses ta nä kö kul mas ta”. 
JP-Transp lan Oy:n val mis ta ma ra port ti kä sit te lee ra dan pi don lin jauk sia, ra hoi tus ta,
kul je tus ten pe rus pal ve lu tasoa ja asi as ta aiem pia teh ty jä sel vi tyk siä. Se kar toit taa ra -
to jen omi nai suuk sia ja vai ku tus alu ei ta, ym pä ris tö- ja lii ken teel li siä vai ku tuk sia,
huol to var muut ta, mat kai lua sekä ra ta osi en tu le via käyt tö mah dol li suuk sia.

Sel vi tyk sen mu kaan ra ta osi en lak kaut ta mi set siir täisi vät ole mas sa ole vat kul je -
tuk set ku mi pyöril le, mikä oli si ”hel pos ti pe ruut ta ma ton ta”. Ne kas vat tai sivat kan sal -
li sia pääs tö mää riä vä hin tään seu raa vas ti:

• CO 226,0 ton nia vuo des sa

• HC 84,0 ton nia vuo des sa

• Nox 3.664,0 ton nia vuo des sa

• PM 25,4 ton nia vuo des sa

• CO2 242.788,0 ton nia vuo des sa
Suun ta käy huo nos ti yk siin kas vi huonekaasujen vä hen tä mis vel voit teen kans sa.

Suo mes sa jo noin 22 % il ma ke hää läm mit tä vis tä kas vi huonekaasupääs töis tä on pe -
räi sin lii ken tees tä, ja lii ken teen osuus vain kas vaa. Se on EU-alu eel la kar kaa mas sa
kä sis tä, el lei ke hi tyk seen puu tu ta. Tie lii ken ne ka lus ton tek ni sel tä ke hi tyk sil tä ei ole
lä hi tu le vai suu des sa odo tet ta vis sa ih mei tä, sil lä lii ken ne mää ri en kas vu on syö nyt saa -
vu te tut hyö dyt.

Esi mer kik si raa ka puun kul je tuk seen käy te tyn täys pe rä vaunure kan pääs töt ovat
tär keim män kas vi huonekaasun, hii li diok si din (CO2) osal ta kes ki mää rin 79 gram maa
ja ener gian ku lu tus 1,07 Mega joulea (MJ) ton ni ki lo met riä koh den. Die sel ve toi sen ta -
va ra lii ken teen kes ki mää räi set pääs töt ja ener gian ku lu tus ovat alle puo let rek ka lii -
ken teen vas taa vis ta (35g CO2 / 0,46MJ /ton-km).

Säh kö ve toi ses sa ta va ra junalii ken tees sä ton ni ki lo met ri koh tai set hii li diok si di -
pääs töt ovat vain kah dek sasosa ver rat tu na kuor ma-au to jen pääs töi hin, ja ener gian ku -
lu tus kin noin vii desosa rek ka lii ken ne teen pääs töis tä (VTT 2002). Kul je tet tua ton nia
koh den die sel ve tu ri en pääs töt vas taa vat mur to-osaa kuor ma-au to jen pääs töis tä, ja
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P
Lakkautusuhka 
vuosina 2005 - 2010

Lakkautusuhka
vuosina 2010 - 2015

Säilyvät rataosat 
uhattujen reittien osina

100 km

Muut rataosat

Puuttuva rataosuus

Rovaniemi
     

    (Murmansk)

Kouvola

Kemi

Tornio

OuluRaaheRaahe

Kajaani

Ylivieska

IisalmiIisalmi

HaapajärviHaapajärvi

Nurmes

Lieksa

VuokattiVuokatti

JoensuuJoensuu

IlomantsiIlomantsi

Niirala

SiilinjärviSiilinjärvi

Kuopio

HuutokoskiHuutokoski

MikkeliMikkeli

SavonlinnaSavonlinna

ParikkalaParikkala

Elisenvaara

VainikkalaVainikkala

HaminaHamina

KotkaKotka
LoviisaLoviisa

LahtiLahti

HeinolaHeinola

ToijalaToijala

KeravaKerava

HelsinkiHelsinki

KaskinenKaskinen

Seinäjoki

JyväskyläJyväskylä

Vaasa

Äänekoski

Pieksämäki

Parkano

Riihimäki

Pietari

TampereTampere

Imatran-
koski
Imatran-
koski

Lak kau tusuhan alais ten ra to jen mah dol li suuk sia voi tar kas tel la  myös idän lii ken teen
nä kö kul mas ta. Kart ta: Mik ko Itä lah ti. 



säh kö ve tu reil la pääs töt ovat lä hes ole mat to mat.
Nyky muo toi sen die sel ve toi sen taa ja ma junalii ken teen pääs töt ja ener gian ku lu tus 

ovat hen ki lö ki lo met riä koh den noin 2/3 hen ki lö au ton vas taa vis ta. Nykyis tä tar koi -
tuk sen mu kai sem mal la ka lus tol la die sel ve toi sen hen ki lö lii ken teen pääs tö jä on kui -
ten kin vie lä mah dol lis ta huo mat ta vas ti alen taa. Hen ki lö lii ken teen säh kö ju nan hii li -
diok si di pääs töt hen ki lö ki lo met riä koh den ovat yk si tyisautoon ver rat tu na noin yksi
kuu desosa (16g CO2/ 0,48MJ / hlö-km).

Rau ta tieka lus to on tie lii ken ne ka lus toa pit käikäi sem pää, ja se ku lut taa täs sä kin
mie les sä elin kaa ren sa ai ka na vä hem män luon non va ro ja. Toden nä köi ses ti py sy väs ti
kal lis tu nut raa ka öl jy en na koi myös öl jyn hu penemis ta. Edes sä ole vi na vuo si kym -
meni nä on py rit tä vä ener giate hok kaam paan yh teis kun taan, mikä väis tä mät tä muut -
taa lo gis ti sia rat kai su ja. Ener giate hok kuu del taan rau ta tielii ken ne on ku mi pyörä lii -
ken tee seen ver rat tu na yli ver tai nen.

Suu ria ym pä ris tö hyöty jä saa vu tet tai siin, jos lii ken net tä siir tyisi kin ku mi pyöril tä
rai teil le, ja rau ta tielii ken net tä alet tai siin suo sia osa na il mas ton muu tok sen vas tais ta
stra te gi aa.

Kun tien ja maa kun tien edun val von ta ryh män ra por tis sa kar toi te taan kin eri lai sia
vaih toeh to ja val jas taa uhanalai set ra ta lin jat te hok kaam paan käyt töön, esim. kont ti-,
kap pa le ta va ra- (esim. pa pe ri rul lat), puu ta va ra-, bio ener gia-, hake-, sa han pu ru- sekä
eri lai siin Venä jän ja Suo men vä li siin kul je tuk siin. Hen ki lö lii ken tees sä mah dol li -
suuk si na näh dään mm. elä mys-, kier to- ja ko kous mat kai lu, rau ta tei den nos tal gialii -
ken ne ja eri lai set pa ket ti mat kat. 

Rata osi en toi vok si ra port ti nä kee ta va ra lii ken teen va paut ta mi sen kil pai lul le
(1.1.2007). Se mah dol lis taa uu den toi min ta mal lin, jota ra port ti suo sit taa sel vit tä -
mään po ten ti aa lis ten pal ve lun tar jo aji en ja kul je tus ten an ta ji en kans sa.

Tut kit tu jen ra ta osi en käyt tö edel lyt tää ra por tin mu kaan mi ni minopeus tasoa 60
km/h, mikä riit tää ta va ra lii ken teel le ja tie tää mo nin pai koin jo 50 pro sen tin nos toa
ny kyi ses tä. Käy tän nös sä täl lai nen ta son nos to an taa hy vät läh tö koh dat hen ki lö lii ken -
teen kin ke hit tä mi sel le, mut ta sii hen ra por tis sa ei vii ta ta. VR Osa keyh tiöl lä ei ole ai -
ko mus ta pa nos taa näi den ra ta osi en hen ki lö lii ken tee seen, eikä muil la ole ny kyi sen
rau ta tielain mu kaan sii hen edes mah dol li suut ta.

Minis te riöl lä eri kä si tys myös
huol to var muu des ta

Kans liapääl lik kö Juha ni Kor pe la on to den nut puo lus tus voi main jär jes tä mäs sä se -
minaa ris sa, että rau ta tielii ken teen lii ken teenoh jaus- ja tur va lait teis sa on ta pah tu nut
ke hi tys tä ”lii ken ne tur val li suu den kan nal ta pa rem paan suun taan”. 

”Krii si val miu den kan nal ta tämä mer kit see kui ten kin sitä, että nor maa li ju na lii -
ken ne voi daan hoi taa ai no as taan tek nii kan avul la. Auto maat ti lait tei den kä si käyt tö on 
työ läs tä, eikä lii ken teenoh jauk sen ma nu aa li set teh tä vät tai ta vaa hen ki lös töä enää
juu ri ole”, Kor pe la lau sui. Hänen nä ke myk sen sä  mu kaan val ti on ra ta ra hoi tuk sen
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niuk kuus kar sii vä hi tel len ra ta verk koa sen vä hä lii ken tei sim mäs tä pääs tä ja jäl jel le
jää vät voi mak kaat ta va ra- ja hen ki lö lii ken ne vir rat. 

”Rata ver kon su pis tu mi nen vai kut taa jon kin ver ran krii siajan kul je tus ten suun -
nit te luun. Auto maa ti on ja kau ko-oh jauk sen li sään ty mi nen te kee rau ta tiejär jes tel -
mäs tä en tis tä her kem män kai kil le ul koi sil le häi riöte ki jöil le. Ylei sim piä häi riöte ki jöi -
tä ovat sää il mi öt, mut ta il ki val ta ja krii si ti lan tees sa ter ro ris mi kin ovat mah dol li sia ja
va li tet ta vas ti suh teel li sen hel pos ti to teutet ta vis sa”, Kor pe la sa noi.

Kor pe lan mu kaan ra to jen au to maa tio si säl tää run saas ti tie to tek niik kaa, jo hon 
voi vat ”tur val li suus syis tä teh dä muu tok sia vain val mis ta jat”. Jos val mis ta jaa ei ole
käy tet tä vis sä,  vaa ra na on jär jes tel män muut tu mi nen käyt tö kel vot to mak si osaa mi sen
puut teen vuok si. ”Rato jen kun nos sa pi don kil pai lut ta mi ses ta seu raa, että so pi mus
saat taa muu ta man vuo den vä lein vaih tua yri tyk sel tä toi sel le. Val mius suun nit te lu, sii -
hen liit ty vä kou lut ta mi nen ja mui den val mis te lu jen suo rit ta mi nen ovat pit kä jän teis tä
toi min taa. Muu ta mas sa vuo des sa asi aa on vai kea saa da tar vit ta vas sa mää rin si säis te -
tyk si”, vir ka mies ar ve li.

Lii ken ne mi nis te riös sä  siis myön ne tään, että krii si ti lan teis sa vaa ra na voi olla
koko rau ta tiejär jes tel män muut tu mi nen käyt tö kel vot to mak si pel käs tään  sik si, että
tie to tek nis tä osaa mis ta puut tuu.  Minis te riö on kui ten kin val mis sul ke maan ne kun -
tien ja maa kun ta liit to jen tär kei nä pi tä mät vaih toeh toi set rei tit, joil la haa voit tu vaa  tie -
to tek niik kaa ei  ole.  Jou lu kuus sa 2004 Jyväs ky läs sä jär jes te tys sä kuu le mis ti lai suu -
des sa muu an kun nan joh ta ja ky syi kin, onko tur val li suus po li tiik ka ny kyi sin sitä, että
mis tään ei tar vit se vä lit tää mi tään. 

Läh teet:

Vähä lii ken teis ten ra ta osi en vai ku tusar vio, JP-Transp lan Oy 2004
VTT: Lii ken ne vä li nei den yk sik kö pääs töt. 10.5.2005
(http://li pas to.vtt.fi/yk sik ko paas tot/in dex.htm)
Lii ken ne- ja vies tin tä mi nis te ri ön tie do te 1.3.2005
Jyväs ky län kuu le mis ti lai suus 20.12.2004 (tran skrip ti)
Vähä lii ken teis ten ra to jen tu le vai suus sel vi tys (Insi nöö ri toi mis to Lii dea Oy:n luon -
nos 6.5.2005)
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Taivalkoski

Kelloselkä

Kemijärvi

Rovaniemi

KolariKolari

Tornio
Kemi

PesiökyläÄmmänsaariÄmmänsaari

Vartius

Kontiomäki

Kontiomäki Kajaani

Vuokatti

Nurmes

Nurmes

Lieksa

IlomantsiIlomantsi
Joensuu

Joensuu

Iisalmi

Siilinjärvi

Kuopio

Outokumpu
Suonenjoki

Äänekoski

Äänekoski

Haapajärvi

Oulu

Raahe

YlivieskaYlivieska
Kokkola

Vaasa

Seinäjoki

Kaskinen

Parkano

Jyväskylä

Jyväskylä

Niirala Pieksämäki

Huutokoski

Savonlinna Mikkeli
Parikkala

Tampere

Toijala Rauma

Pori

Uusikaupunki

Turku

Riihimäki

Heinola

Hyvinkää

Hyvinkää

Lahti

KouvolaKouvolaVainikkala

Hamina

Hamina

Kotka

Loviisa
Loviisa

Porvoo

Helsinki

Karjaa
Karjaa

Kerava
Kerava

Hanko

Imatrankoski

Pietarsaari

Rata ver kon va paut ta mi nen an taa his to rial li sen mah dol li suu den tar kas tel la rau ta -
tielin jo ja ja -lii ken net tä ai van uu des ta nä kö kul mas ta, vaik ka pa Suo men ra ta ver kon
maan tie teel li ses tä kes ki pis tees tä. Se on ra ta osal la Piek sä mä ki–Jyväs ky lä, nä kö -
etäi syy del lä Lie ves tuoreen ase ma ra ken nuk ses ta. Kart ta: Mik ko Itä lah ti.
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Rau ta tierah din kan nat ta vuus
Ante ro Alku 

Vähä lii ken tei siä si vu ra to ja sa no taan kan nat ta mat to mik si. Se ym mär re tään si ten, että
nii den yl lä pi to mak saa enem män kuin ra dois ta on hyö tyä. Tähän pää tel mään tul laan
si ten, että ra doil la kul kee lii ken net tä vä hän, ja suh tees sa sii hen nii den yl lä pi to on kal -
lis ta.

Tar kem min pe rus tel tu na RHK on kui ten kin esit tä nyt asi an niin päin, että RHK ei 
saa ra ta ver kon yl lä pi toon ra hoi tus ta ha lu amaan sa mää rää. Kun raha ei si ten rii tä
kaik keen, mitä RHK ha lu ai si ra ta ver kon yl lä pi tä mi sek si teh dä, ra han käy tön tar vet ta
voi vä hen tää lo pet ta mal la nii den ra to jen yl lä pi to, joil la lii ken net tä on vä hi ten. Näin
aja tel tu na kyse ei ole kaan yk sit täi sen ra dan yl lä pi don kal leudes ta vaan sii tä, että
koko ra ta ver kon yl lä pi to on niin kal lis ta, et tei myön net ty raha sii hen rii tä.

On siis mah dol lis ta, että vä hä lii ken tei nen rata ei ehkä ole kaan kan nat ta ma ton.
Kyse on kin sii tä, että kun vä hä lii ken tei nen rata sul je taan, ai heu te taan vain vä hem -
män va hin koa ver rat tu na sii hen, että kun nos sa pi don ta soa ja käy tän nös sä ra dan sal -
lit tua no peut ta las ke taan jos sain muu al la.

Rau ta tie ope raat to rin lii ke ta loudel li nen nä kö kul ma on aset taa tär keys jär jes tyk -
ses sä etu si jal le par hai ten tuot ta va lii ken ne. On var sin yk sin ker tais ta kat soa, mil lä ra -
doil la kul ke vat ju nat tuot ta vat suu rim mat voi tot, ja näin saa daan ra doil le tär keys jär -
jes tys. RHK:n kan nal ta ti lan ne on vie lä hel pom pi ar vi oi da. Las ke taan, mil tä ra ta osil -
ta ra ta mak sut ker ty vät, ja kes ki ty tään nii hin, joi den ra ta mak su ker ty mä on suu rin.
Vähi ten ra ta mak sua ker tyy tie ten kin ra doil ta, joil ta ope raat to ri on vä hen tä nyt tai lo -
pet ta nut lii ken teen vä hem män kan nat ta va na kuin jol lain toi sel la ra dal la.

Joka ta pauk ses sa itse lii ken teen kan nat ta vuus on eri asia kuin ra dan kan nat ta -
vuus. Yksi ai noa juna vuo des sa voi olla ope raat to ril le kan nat ta va, mut ta ra dan yl lä pi -
to vuo den ai no ata ju naa var ten ei var mas ti ole kan nat ta vaa. Sen si jaan ra dal la voi kul -
kea päi vit täin vaik ka 10 ju na pa ria, joi den tu lot ei vät kata ku lu ja, jo ten lii ken ne on
kan nat ta ma ton ta. Sil ti ra dal la on run saas ti käyt töä ja itse rata si ten kan nat taa pi tää
kun nos sa.
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Rau ta tei den kan nat ta vuus

Rau ta tielii ken teen kan nat ta vuut ta ar vi oi daan kah des sa osas sa.

Lii ken teen kan nat ta vuus tar koit taa sitä, että lii ken teen hoi don kus tan nuk set voi -
daan kat taa lii ken tees tä saa ta vil la tu loil la. Tämä on ver tai lu kel poi nen kan nat ta vuus
tie lii ken tee seen näh den, kos ka siel lä kin lii ken nöit si jän on vain ka tet ta va oman toi -
min tan sa ku lut.

Rata osan kan nat ta vuus tar koit taa sitä, että ra dal la on niin pal jon lii ken net tä, että
ra dan yl lä pi to kus tan nuk set voi daan kat taa. Jos har ki taan uu den ra ta osan ra ken ta mis -
ta, lii ken net tä tu li si olla kyl lik si, jot ta myös ra dan ra ken ta mi sen ku lut ka te taan koh -
tuul li sek si kat sot tu na ai ka na.

Lii ken teen kan nat ta vuus on help po las kea, kun tun ne taan lii ken teen ku lut ja tie -
de tään, mil lä hin nal la lii ken ne pal ve lui ta on myy tä vis sä. Rata osan kan nat ta vuu den
las ken ta on vai keam paa nyt, kun rai de- ja maan tie lii ken ne ase te taan kus tan nuk sil -
taan sa maan ase maan.

Aikai sem min ti lan ne oli toi nen. Kun VR oli val ti on omis ta ma lii ke lai tos, jon ka
rata oli sen omai suut ta, lii ken teen tuli tuot taa myös ra dan ra ken ta mi seen ja yl lä pi toon 
tar vit ta va raha. Tämä kui ten kin vää ris ti kil pai lu ti lan net ta tie lii ken tee seen näh den,
kos ka tie lii ken nöit si jöi den ei tar vin nut itse kus tan taa tei den yl lä pi toa. 1900-lu vun
lop pu puo len rau ta tierah din siir ty mi nen maan teil le joh tui pal jol ti juu ri täs tä. Ja tä män
vuok si Euroo pan unionis sa siir ry tään käy tän töön, jos sa lii ken nöit si jä, meil lä VR Oy,
on va pautet tu ra ta ver kon yl lä pi don vas tuus ta ja ku luis ta. Toi saal ta en ti sel lä ai no al la
lii ken nöit si jäl lä ei ole enää myös kään yk sin oi keut ta rai tei den käyt töön, vaan myös
kil pai le vil la lii ken nöit si jöil lä on oi keus käyt tää ra ta verk koa. Näin siis EU:n pe ri aat -
tei den mu kaan, mut ta Suo mes sa ei tätä pe ri aa tet ta vie lä nou da te ta. Tava ra lii ken teen
osal ta VR Oy:n yk sin oi keus kui ten kin päät tyy 31.12.2006, jon ka jäl keen rau ta tierah -
tia saa vat kul jet taa muut kin yri tyk set.

Rata mak su

Tie lii ken ne mak saa tie ver kon yl lä pi dos ta vä lil li ses ti. Tämä ta pah tuu polt to ai neen ja
ajo neu vo jen ve ro tuk sen kaut ta. Jot ta rai de- ja tie lii ken net tä koh del tai siin kes ke nään
oi keu den mu kai ses ti, rai de lii ken teel le on mää rät ty ra ta mak su, jon ka tar koi tus on vas -
ta ta tie lii ken teen ve ro tus ta.

Suo mes sa ra ta mak su pe rus tuu ki lo met ri pe rus tei seen mak suun. Suo men ra ta -
mak su kat taa täl lä het kel lä noin 15 % ra ta ver kon yl lä pi to ku luis ta. Tie lii ken teen osal -
ta ar vi ot pe rit ty jen ve ro jen kat ta vuu des ta vaih te le vat suu res ti. Tark kaa kat ta vuut ta
on mah do ton ar vi oi da jo sen kin vuok si, että tie verk koa käyt tää myös run sas yk si -
tyisauto lii ken ne am mat ti lii ken teen ohel la.

Vähä lii ken teis ten ku ten mui den kaan ra to jen kun nos sa pi toa ei siis voi pe rus taa
ra ta mak suun.
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Sivu ra to jen kun nos sa pi to kus tan nus

RHK:n kes ki mää räi nen kun nos sa pi to kus tan nus on 55.000 € yk si rai teis ta ra ta ki lo -
met riä koh den. Rata verk ko koos tuu hy vin eri lai sis ta ra dois ta, joi den kun nos sa pi don
tar ve ja kus tan nuk set vaih te le vat. Radat on jaet tu eri ta so luok kiin sekä eri kun nos sa -
pi to luok kiin.

Vähä lii ken tei set si vu ra dat ovat ta sol taan ra ta ver kon hei koim pia. Nii tä ei ole pa -
ran net tu ku ten mui ta ra ta osia, joi den lii ken teen mää rät ja no peus vaa ti muk set ovat
edel lyt tä neet pa ran nuk sia. Sivu ra doil la on rah ti lii ken teel le sekä ak se li pai no- että no -
peus ra joi tus. Suu rin ak se li pai no on esi mer kik si 20 ton nia nor maa lin 25 ton nin si jas ta 
ja no peus 40 km/h tai 16 ton nia, jos no peus nos te taan 50 km/h:iin.

Kes ki mää räis ten kun nos sa pi to kus tan nus ten si jas ta si vu ra doil le on teh ty nel jän
kun nos sa pi to luo kan oh jel ma, jos sa osa ra dois ta pe rus kor ja taan, osal la siir ry tään te -
hos tet tuun pe rus kor jaus ta kor vaa vaan kun nos sa pi toon.

Perus kor jaus ten hin nat vaih te le vat. Rata ki lo met riä koh den pe rus pa ran nuk set
mak sa vat 100.000–410.000 €. Kuo le tet tu na 30 vuo den ajal le 4,5 %:n ko rol la pa ran -
nus mak saa ki lo met riä koh den noin 6.000–25.300 €. Tehos te tun yl lä pi don hin ta ra ta -
ki lo met riä koh den vuo des sa on 9.500–10.300 €. Sivu ra to jen yl lä pi to on näin las ket -
tu na suun nil leen 80–90 % hal vem paa kuin ra to jen kun nos sa pi to kes ki mää rin.

Rau ta tielii ken teen lii ke ta loudel li nen
kan nat ta vuus

Suo mes sa ei ole tie dos sa, mikä on rau ta tielii ken teen mark kinahin ta. VR-kon ser nin
nä ke mys on, että VR-kon ser nil la ei ole mo no po lia, sil lä se kil pai lee tie lii ken teen
kans sa. On tot ta, et tei rau ta tie ole kaan ai noa kul je tus muo to. Niin pä kil pai lu ti lan ne
tie lii ken teen kans sa näyt tää kin joh ta neen sii hen, että maan tie- ja rau ta tierah ti ovat
suun nil leen sa man hin tai set.

Ulko mai sen tie don mu kaan rau ta tierah ti mak saa noin puo let maan tie rah dis ta
siel lä, mis sä myös rau ta teil lä on kil pai le via rah din kul jet ta jia. Kes ki-Euroo pan hin to -
ja ei toki voi ver ra ta suo raan Suo men kus tan nus tasoon, mut ta rau ta tie- ja maan tie kul -
je tus ten kus tan nus ten ra ken ne on Suo mes sa sama kuin muu al la Euroo pas sa. Vaik ka
yk sik kö hin nat, ku ten palk ka ta so tai ener gia ovat kin Suo mes sa eri suu ret kuin muu al -
la Euroo pas sa, näis tä ra ken tu vi en kus tan nus ten suh teen tu li si olla suun nil leen sa man.

Rah ti lii ken teen ku lut muo dos tu vat ka lus toin ves toin nis ta, ka lus ton huol los ta ja
muus ta yl lä pi dos ta sekä ener gias ta ja hen ki lö ku luis ta. Rah tia myy väl lä yri tyk sel lä on 
myös esi kun ta- ja mark kinoin ti ku lut. Mut ta esi mer kik si lii ken teen oh jaus ei ole rah ti -
lii ken teen kulu, sil lä sii tä mak se taan ra ta mak sun muo dos sa Rata hal lin to kes kuk sel le,
jon ka tar jo ama pal ve lu lii ken teen oh jaus on.

Vuo den 2003 ti las to jen mu kaan VR Osa keyh ti ön tu lot kul je tet tua ton ni ki lo met -
riä koh den oli vat 0,035 €. Kes ki mää räi nen kul je tet tu mat ka oli 230 ki lo met riä. Rau -

43 Raideryhmä



ta tierah ti on kan nat ta vaa, jos rah din ku lut ovat pie nem mät kuin sii tä saa ta vat tu lot.
VR:n ti lin pää tök sen mu kaan rau ta tierah ti on ol lut kan nat ta vaa, vuon na 2003 VR
Car gon voit to oli 20.400.000 (20,4 mil joo naa) eu roa. Ton ni ki lo met riä koh den kir -
jan pi dol li nen voit to on 0,002 €.

Kun rau ta tierah tia kul jet taa vain VR, Suo mes ta on vai kea saa da tie to ja rau ta -
tierah din yk sik kö kus tan nuk sis ta. Näin ol len kus tan nus ten ar vi oin ti on pe rus tet ta va
eri puo lil ta saa ta vas ta ver tai lu kel poi sek si ole tet ta vas ta tie dos ta.

Läh tö tie to jen epä var muu des ta huo li mat ta näyt tää kui ten kin sil tä, että kes kieu -
roop pa lai nen maan tie- ja rau ta tierah din hin tasuh de saat tai si hy vin kin pi tää paik kan -
sa myös Suo mes sa – jos tääl lä kin oli si rau ta teil lä va paa kil pai lu. Edel lä ole via VR:n
kes kiar vo ja vas taa vin lu vuin ar ki päivit täi nen kes ki ko koi sen ve tu rin ve tä män ju na pa -
rin kil pai lu ky kyi nen myyn ti hin ta voi si hy vin kin olla lä hel lä puol ta ny kyi ses tä ton ni -
ki lo met ri hin nas ta.

Juna lii ken teen kan nat ta vuus si vu ra doil la

Lak kautet ta vak si suun ni tel tu jen si vu ra to jen pi tuu det ovat sa dan ki lo met rin luo kas sa. 
Se ei kui ten kaan tar koi ta sitä, että niil lä kul kee vain sa dan ki lo met rin eli si vu ra dan pi -
tui sen mat kan te ke viä ju nia. Tyy pil lis tä si vu ra to jen lii ken teel le on, että rah ti kul kee
muu al la Suo mes sa si jait se van teol li suus lai tok sen tai sa ta man ja si vu ra dan pääs sä
ole van teol li suu den vä lil lä.

Hyvä esi merk ki täs tä on ra ta osa Ait ta luoto–Ruos niemi Poris sa. Itse ra dan pi tuus
on vain 2,8 ki lo met riä, mut ta vau nu kuor ma rah ti tu lee Kes ki-Euroo pas ta aina Ita li aa
myö ten sa mas sa vau nus sa.

VR Oy:n rah ti lii ken teen kes ki mat ka pi tuus osoit taa myös, että rau ta tierah ti on
kes ki mää rin pi dem pää kuin yk sit täi sen ra ta osan pi tuus. Sivu ra dan sul ke mi nen ei si -
ten pois ta rau ta tierah tia ai no as taan omal ta pi tuu del taan, vaan vä hen tää myös muun
ra ta ver kon käyt töä.

Yksit täi sen ju nan kan nat ta vuus on ky sy mys koko ju na mat kan ku luis ta ja sii tä
saa ta vis ta tu lois ta. Sivu ra dan ju na lii ken ne siis myös tuot taa enem män kuin ju nan
kul ke mi nen si vu ra dan mat kal la. Tätä kir joi tet ta es sa ei ole käy tet tä vis sä ti las to ja kus -
ta kin yk sit täi ses tä ra das ta ja sil lä kul ke van rah din koko mat kan pi tuu des ta, jo ten ar -
vios sa on käy tet ty vain kes ki mää räis tä 230 ki lo met rin mat kaa.

Arvi ois sa on käy tet ty RHK:n kon sul tin jou lu kuus sa 2004 ar vi oi mia ra to jen rah -
ti mää riä vuon na 2010. Täl löin rau ta tierah ti on va paa ta lii ke toi min taa, ja las kel mas sa
on ole tet tu, että rau ta tierah din mark kinahin ta oli si sen vuok si 0,025 € /ton ni ki lo met -
ri.

Näyt täi si sil tä, että nel jän si vu ra dan lii ken ne tuot tai si tu lok sen, jol la voi tai siin
kat taa ra to jen koko yl lä pi to, ja li säk si RHK sai si lii ken tees tä ra ta mak sun. Näi den ra -
to jen yh teis pi tuus on 193,4 km ja nii den rah ti mää rät ovat 100.000–390.000 ton nia
vuo des sa.

Joen suu–Ilo mant si-ra dan 72 ki lo met rin yl lä pi to ka tet tai siin lii ken nöin nin tuo tol -
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la, jos rah din hin ta oli si 0,034 €/ton ni ki lo met ri 260.000 ton nin vuo sit tai sel la rah dil la.
Ait ta luoto–Ruos niemi-ra dan kan nat ta vuu teen riit tää 53.000 ton nia rah tia vuo -

des sa, Suo nen jo ki–Iis ve si-ra dal le 58.000 ton nia.
Rata ver kon yl lä pi dos sa on kui ten kin ylei ses ti läh det ty sii tä, että lii ken net tä hoi -

ta va ope raat to ri mak saa vain ra ta mak sua, jon ka ta voi te on kat taa 15 % ra to jen yl lä pi -
to ku luis ta. Vähä lii ken tei sis tä ra dois ta yh dek sän kat taa tä män osuu den yl lä pi dos ta lii -
ken nöin nin tu lok sel la. Eli yh teen sä 680 ki lo met riä näis tä ra dois ta kat taa koko ra ta -
ver kon ylei sen pe ri aat teen sii tä, että ope raat to rit mak sa vat 15 % ra ta ver kon yl lä pi -
dos ta.

Todet ta koon vie lä, että näi den las kel mi en pe rus teel la lii ken ne on ope raat to ril le
kan nat ta vaa kai kil la ra doil la il moi te tuil la ton ni mää ril lä ny kyis tä hal vem mal la hin -
nal la.

Kevään 2005 ai ka na RHK:n kon sult ti on sel vit tä nyt si vu ra to jen rah din li sää mis -
po ten ti aa lia sel vit tä mäl lä muun muas sa, pal jon ko ny ky ään kul kee maan teil lä rah tia,
joka voi si kul kea rau ta tiel lä. On var sin to den nä köis tä, että rah din hin nan las ku ny -
kyi ses tä 0,035 €/ton-km hin taan 0,025 €/ton-km toi si sel keäs ti ny kyi siä ar vi oi ta suu -
rem pia rah ti mää riä rai teil le.

Lak kaut ta mi nen on kan nat ta ma ton ta

Arvio lii ken teen tuo tos ta osoit taa, että suu rin ta osaa lak kautet ta vik si eh do te tuis ta ra -
ta o sis ta on kan nat ta ma ton ta lak kaut taa. Osa ra dois ta tuot taa lii ken teen yli jää mä nä
enem män kuin ra to jen yl lä pi to mak saa. Suu rin osa ra dois ta tuot taa lii ken teen yli jää -
mä nä enem män kuin koko ra ta ver kol le ase tet tu 15 % yl lä pi to ku luis ta.

Lisä nä tu le vat yh teis kun nal li set muut vai ku tuk set, ku ten ym pä ris tö vai ku tuk set
sekä rin nak kai sen tie ver kon yl lä pi don kus tan nus sääs töt lii ken teen siir ty es sä rai teil le
tai py sy es sä rai teil la.

VR Oy:n ta va ra lii ken teen mo no po li päät tyy vuo den 2006 lop puun. Teol li suus
sekä yk si tyi set yrit tä jät voi vat pe rus taa ju na rah tia kul jet ta via yri tyk siä, ja rau ta tierah -
din mark kinahin ta tu lee las ke maan ny kyi ses tä. Sivu ra to jen käy tön po ten ti aa li tu lee
kas va maan eikä suin kaan su pis tu maan. Jo nyt on tie dos sa, että hin nan las kies sa kul -
je tuk sia tul laan heti siir tä mään maan teil tä rai teil le. Tämä on tul lut ilmi ra to jen lak -
kau tus ta kä si tel leis sä se minaa reis sa (ks. sivu 28).

RHK:n kan nal ta on gel mal lis ta on, et tei se voi pe riä si vu ra to jen lii ken teen har -
joit ta jil ta eri tyis mak sua ra to jen käy tös tä. Sik si ra to jen yl lä pi don on pe rus tut ta va pää -
tök seen sii tä, että val tio yl lä pi tää lii ke ta loudel li sen kan nat ta vuu den pe rus teel la vä hä -
lii ken teiset kin ra dat, vaik ka nii den tuot ta maa voit toa ei voi kaan ra ta mak sun li säk si
pe riä ra to jen kus tan nus ten yl lä pi tä mi sek si. Näin nou da te taan sa maa pe ri aa tet ta kuin
tie lii ken tees sä, jos sa syr jäseu tu jen vä hän lii ken nöi ty jen tei den käyt tä jil tä ei pe ri tä
kor keam paa polt to ai ne- tai ajo neu vo ve roa.
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9 ra ta osaa, joil la lii ken teen yli jää mä on enem män kuin 15 % ra dan yl lä pi to kus tan nuk -
sis ta ra ta mak sun mak sa mi sen jäl keen.
(Suluis sa lii ken nöin nin yli jää mä, kun 15 % osuus yl lä pi to ku luis ta on vä hen net ty.)

Nur mes–Vuo kat ti (0,74 M€)
Savon lin na–Huu to kos ki (0,045 M€)
Joen suu–Ilo mant si (0,65 M€)
Kiu kai nen–Kaut tua (0,20 M€)
Kon tiomä ki–Ämmän saa ri (0,37 M€)
Ääne kos ki–Haa pa jär vi (0,17 M€)
Lah ti–Hei no la (1,1 M€)
Liek sa–Poro ky lä (1,2 M€)
Lah ti–Loviisan sa ta ma (0,71 M€)

2 ra ta osaa ja rah ti mää rä, jon ka yli jää mä kat taa yl lä pi don koko kus tan nuk sen

Ait ta luoto–Ruos niemi 53.000 ton/v
Suo nen jo ki–Iis ve si 58.000 ton/v

2 ra ta osaa, joi den il moi tet tu rah ti mää rä ei kata 15 % osuut ta yl lä pi don kus tan nuk sis ta
(Suluis sa lii ken nöin nin tuo ton ja yl lä pi don vuo tui nen ali jää mä.)

Kemi jär vi–Kel losel kä (19.000 €)
Mur to mä ki–Otan mä ki (11.000 €)
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Kan nat ta vat ko kaik ki kil pai lua?
Ante ro Alku

Rau ta tiet ovat 1900-lu vul la ol leet Euroo pas sa pää asias sa val ti oi den hoi dos sa. Taval -
li nen his to rial li nen ke hi tys on kul ke nut si ten, että alun pe rin yk si tyi set rau ta tieyri tyk -
set pää tyi vät val ti oi den hal tuun 1900-lu vun alus sa tai vii meis tään puo li vä lis sä. Lei -
mal lis ta täl le so sialisoi tu mi sel le on ol lut, että yh teis kun nal li set päät tä jät kiin nos tui -
vat län nes sä toi sen maa il man so dan jäl keen au toi lus ta ja tie ra ken ta mi ses ta: rau ta -
tielii ken ne me net ti elin voi man sa yri tys toi min ta na.

Suo mes sa val tio pe rus ti rau ta tiet. Usei ta yk si tyi siä rau ta tei tä oli, mut ta osin Val -
tion rauta tei den yli voi man pu ris tuk ses sa mo net niis tä pää tyi vät val ti on huo maan.
Kar hu lan–Suni lan Rau ta tie Oy on ny ky ään ai noa yk si tyi nen rau ta tie Suo mes sa.

Rau ta tei den mer ki tys Suo mes sa on ol lut suu ri. Sata vuot ta sit ten rau ta tiet oli vat
suu ri osa val ti on bud je tis ta. 1960-lu vul le saak ka rau ta tiet me nes tyi vät ta loudel li ses ti. 
VR:n tap piol li suus ajoit tuu sa maan ai kaan, kun se päät ti kes kit tyä vain kau ko juniin
ja ko ko junarah tiin. Stra te gia muis tut taa ereh dyt tä väs ti Englan nin rau ta tei tä jär jes tel -
leen pa ro ni Beechin gin op pe ja.

Rau ta tiet ovat mer kit tä vä osa Euroo pan lii ken net tä, ja au toi lun yli voi ma sekä
rau ta tei den ah din ko ovat ylei nen il miö läpi Euroo pan. Euroo pan unionis sa rau ta tei -
den kil pai lu ky vyn es tei tä on läh det ty voi mak kaas ti rai vaa maan. Peri aat tee na on aset -
taa rau ta tiet yh den ver tai seen ti lan tee seen tie lii ken teen kans sa. Käy tän nön rat kai su
on va paut taa rau ta tei den käyt tä jät ra ta ver kon kus tan nuk sis ta ja sal lia rai tei den käyt tö 
kai kil le ha luk kail le. Molem mat pe ri aat teet to teu tu vat tie lii ken tees sä. Tämä on
Euroo pan unio nin rau ta tiepo li tii kan ydin.

EU:n rau ta tiepo li tiik ka on myös toi mi nut. Siel lä, mis sä pe ri aat teet on pan tu täy -
tän töön, rau ta tei den kil pai lu ky ky on pa ran tu nut. Hin nat ovat las ke neet, ja ju ni en
käyt tö nous sut. Sul jet tu ja kin ra ta osia on otet tu uu del leen käyt töön. Esi mer kik si Sak -
sas sa ja Ruot sis sa on syn ty nyt usei ta yk si tyi siä ju na ope raat to rei ta pai kal lishen ki lö lii -
ken tee seen. Pal ve lun tar jon ta koh taa ku lut ta jan hy vin, kun lii ken teen suun nit te lu ta -
pah tuu pai kal li sel la ta sol la. Yksi tyis ten ope raat to rei den mark kinaosuus ei ole hor jut -
ta nut en tis tä mo no po liyh tiötä, vaan pi kem min kin tu ke nut sen toi min taa.

EU:n lain sää dän nön puit teis sa rau ta tiepo li tiik ka on eden nyt vuo den 1991 ke hit -
tä mis di rek tii vis tä, joka aloit ti lii ken teen ja ra dan pi don erot ta mi ses ta. Suo mes sa tämä
nä kyi Rata hal lin to kes kuk sen pe rus ta mi se na ja VR:n muut ta mi se na lii ke lai tok sek si
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ja myö hem min osa keyh tiök si, jon ka pää teh tä vä oli vain ajaa ju nia.
Ensim mäi nen rau ta tiepa ket ti sää det tiin EU:ssa 2001. Sen seu rauk se na kan sain -

vä li nen ta va ra lii ken ne oli va pautet ta va kil pai lul le EU:n alu eel la vii meis tään
1.1.2006. Vuot ta myö hem min on va pautet ta va myös kan sal li nen ta va ra lii ken ne, jo -
ten 1.1.2007 myös Suo mes sa voi ra ta ver kol la liik kua mui den kin kuin VR Osa keyh ti -
ön ve tä miä ju nia.

Seu raa va muu tos on kan sal li sen hen ki lö lii ken teen avaa mi nen tar jous kil pai luun,
jos rau ta teil lä on voi mas sa lii ken nöin nin yk sin oi keus tai rau ta tielii ken ne saa jul kis ta
tu kea. Kevääl lä 2005 val mis tu va ko mis si on eh do tus muut tu nee jä sen mai ta si to vak si
di rek tii vik si vuon na 2008 tai 2009. Val ti oi den ra jat ylit tä vä hen ki lö lii ken ne tu lee eh -
do tuk sen mu kaan va pautet ta vak si 1.1.2010.

Päi vä mää rät ovat ta ka ra jo ja. Mikään ei estä val ti oi ta avaa mas ta rau ta tieverk koa
kaik ki en käyt töön jo ai kai sem min. Monis sa mais sa näin on teh ty. Lähin nä Suo mea
ra ta verk koa on va pautet tu Ruot sis sa, Tans kas sa ja edel leen Sak sas sa. Englan nis sa
John Majo rin kon ser va tii vi hal li tus ja koi 1990-lu vul la val tion yh ti ön rau ta tiemonopo -
lin yk si tyis ten omis ta mik si alue monopo leik si ta val la, jol la ei ole mi tään yh teis tä
EU:n rau ta tiepo li tii kan kans sa.

Suo men kan nal ta mer kit tä vä on ko mis si on eh do tus yh teis kun nan tu ke man lii -
ken teen kil pai lut ta mi ses ta lii ken teen yk sin oi keu des ta huo li mat ta. Asi aa ei ole jul ki -
suu des sa mai nos tet tu. Media on ker to nut vain val ti on os to lii ken teen su pis tu mi ses ta
ra ha pu lan vuok si. Suo ma lai sel le kes kus te lul le tyy pil li seen ta paan aihe ylit ti val ta me -
di an uu tis kyn nyk sen vas ta, kun ky sy mys kos ket ti myös Hel sin gin seu tua Kera -
va–Lah ti-oi ko ra dan taa ja ma junalii ken teen muo dos sa.

Kir jan pi ton sa mu kaan VR-kon ser ni tuot taa voit toa ja ja kaa omis ta jal leen Suo -
men val tiol le myös osin koa. Vuon na 2003 osin ko oli 40.000.000 (40 mil joo naa) eu -
roa. Tosiasias sa VR-kon ser ni ei ole omis ta jal leen kui ten kaan tuot toi sa, omis ta ja kun
mak saa VR-kon ser nil le ju na lii ken teen tu kea suu rem mal la sum mal la, vuon na 2003
noin 57.000.000 (57 mil joonal la) eu rol la.

VR-kon ser nin saa maa val tion tu kea ni mi te tään os to lii ken teek si. Nimi tys joh taa
har haan, sil lä kyse ei ole lii ken teen os tos ta, vaan suo ras ta tues ta. Osto lii ken teek si sa -
not tu jen ju na vuo ro jen lip pu tu lot pi tää VR Osa keyh tiö, val tio siis mak saa tuen lip pu -
tu lo jen li säk si.

Tue tun lii ken teen kil pai lut ta mi nen ei ole sama asia kuin ra ta ver kon hen ki lö lii -
ken teen va paut ta mi nen kai kil le lii ken ne ope raat to reil le. Kil pai lut ta mi nen tar koit taa
sitä, että jos yk sin oi keu den omaa va VR Osa keyh tiö ei suos tu aja maan joi tain ju na -
vuo ro ja omal la ris kil lään vaan vaa tii val ti on tu kea, tuen mak sa jal la on oi keus pyy tää
tar jouk sia myös muil ta.

Kil pai lut ta mis mää räyk sen tar koi tus on pois taa ra has tusauto maat ti, joka näyt tää
toi mi van meil lä Suo mes sa. Parin vuo den vä lein val tio il moit taa, et tei ju na lii ken teen
tu ke mi seen ole enää ra haa niin pal jon kuin en nen. VR Osa keyh tiö jul kai see sit ten lis -
tan sii tä, mis sä kaik kial la ju na lii ken ne lop puu, jos tu ki ra hat vä hene vät. Syn tyy po liit -
ti nen poru, jos sa niuk kuut ta ei pys ty tä ja ka maan, ja lo pul ta val tio an taa pe rik si omis -
ta mal leen yh tiöl le ja tu kee sitä ku ten en nen kin.
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Kil pai lut ta mi sen ta voi te on sama kuin esi mer kik si bus si lii ken tees sä. Pää kau pun -
kiseu dun bus si lii ken teen hin ta ta so las ki py sy väs ti 20 %, kun mark kinat va pautet tiin.
Juna lii ken tees sä ei ole tär kein tä, kuka ju nan ajaa vaan että hin ta on oi kea. Kil pai lu
pa kot taa VR Osa keyh ti ön ar vi oi maan, pal jon ko se il moit taa tu kea ha lu avan sa.

Euroo pan unio nin di rek tii vit ovat mää räyk siä, jot ka oh jaa vat kan sal lis ta lain sää -
dän töä. Suo men vi ral li nen kan ta rau ta tiedi rek tii vei hin on ol lut, että VR Osa keyh ti ön
mo no po liaseman pur ka mi seen ryh dy tään vas ta sit ten, kun on pak ko. Suo men vi ral li -
ses ta kan nas ta päät tää vii me kä des sä edus kun ta. Eri kois ta on, että edus kun ta näyt tää
ole van täy sin eri miel tä kuin kaik ki muut asi oi den kans sa te ke mi sis sä ole vat – jopa
VR Osa keyh tiötä myö ten.

Pro Rau ta tie ry:n rau ta tiepo li tiik kaa kä si tel lees sä se minaa ris sa Hel sin gis sä maa -
lis kuun 8. päi vä nä 2005 oli pai kal la kuu si hen ki nen pa nee li, jon ka kaik ki jä senet oli -
vat kil pai lun kan nal la, ai na kin va rauk sin. VR Osa keyh ti ön hen ki lö lii ken ne joh ta ja
Antti Jaa ti nen us koi VR Osa keyh ti ön pär jää vän kil pai lus sa, jo ten kil pai lua ei ole
syy tä pe lä tä.

Suo mes sa rau ta tei den kil pai lus ta saa tu ja ko ke muk sia tun tene vat par hai ten lii -
ken ne- ja vies tin tä mi nis te ri ön asi aa kä sit te le vät vir ka mie het sekä teol li suus, jol la on
kan sain vä li siä yh teyk siä tai toi min taa niis sä mais sa, jois sa rau ta tiet on ai na kin osit -
tain va pautet tu mo no po lis ta. Suo mi on kin omas sa lau sun nos saan ta va ra lii ken teen
va paut ta mi ses ta to den nut kil pai lut ta mi sen edut, ker toi lii ken ne- ja vies tin tä mi nis te ri -
ön Rei no Lam pi nen maa lis kuun se minaa ris sa.

Mik si sit ten hal li tusoh jel ma kir jaa, että VR Osa keyh ti ön ase maan ei hal li tus kau -
del la puu tu ta, el lei EU sii hen pa ko ta? Avoin ta vas tus tus ta EU:n aja mal le ke hi tyk sel -
le löy tyy am mat ti lii tois ta. Ne ko ros ta vat ke hi tyk sen var jo puo lia. Mut ta on hyvä
muis taa, että am mat tiyh dis tys toi min ta on myös val ta pe liä. VR:n am mat ti liit to jen jär -
jes täy ty misas te on huip pu luok kaa ja am mat tiyh dis tyk sen voi ma kova. Jos kent tä ha -
jo aa, alal le tu lee pien yrit tä jiä, joi den yrit tä jä kul jet ta jiin lii ton val ta ei yllä, vaik ka pal -
kol li nen hen ki lö kun ta olisi kin la kos sa. Hajaan nus ja sen mer ki tyk set ovat tut tu ja jo
tie lii ken teen puo lel ta.

Ay-väen kin kan nal ta kil pai lul la on toi nen kin puo li. Jos ju na lii ken teen tu ki au to -
maat ti lak kaa toi mi mas ta, ju na lii ken ne su pis tuu. Samaan joh taa jo kai nen tie lii ken -
teel le me ne tet ty kaup pa. VR Car go hä vi si Tor ni on fer ro kro mi teh taan kil pai lu te tut
kai vos kul je tuk set kuor ma-au toi li jal le vii dek si vuo dek si, mikä na ker taa rau ta tieläis -
ten työl li syyt tä. Kehi tys jat kuu, jos si vu ra dat sul je taan ja nii den rah ti siir tyy maan -
teil le. VR Osa keyh tiö on jo vä läyt tä nyt, että tu kie uro jen su pis tu mi nen joh taa ir -
tisanomi siin.

Kil pai lu pa kot taa toi min nan te hos tu mi seen, eikä sii nä ole kyse pel käs tään ”duu -
na rin sel känahas ta”. Myös joh ta jat jou tu vat miet ti mään yri tyk sen toi min ta ta po ja ja
omaa tär keyt tään. Kun kil pai lu li sää rau ta tielii ken net tä, liit to jen jä senil lä kin on vie lä
tu le vai suus edes sään. Supis tu vi en tu ki ra ho jen va raan ei tu le vai suut ta voi las kea.

VR-kon ser nin hen ki lös tön ikä ra ken tees sa ky tee ai ka pom mi, joka pa him mas sa
ta pauk ses sa hä vit tää koko alan am mat ti liit toi neen. Rau ta tielii ken tee seen ei pal ka ta
po ruk kaa ku ten sa ta mi en huu dois sa tai mar ket tei hin kas soil le. Elä köi ty mi nen sääs tää 
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toki ir tisanomi sil ta, mut ta kai kes ta hen ki lö kun nas ta ei voi luo pua, ja eri teh tä vät vaa -
ti vat oman am mat ti tai ton sa. Kil pai lu ky kyi sel lä VR Osa keyh tiöl lä on ol ta va pä te vä ja 
te ho kas hen ki lös tö – ei vain nii tä, jot ka jäi vät jäl jel le, kun ko ke neet läh ti vät eläk keel -
le.

Suo men rau ta tiepo li tiik kaa ei ole vie lä kir joi tet tu. On ole mas sa vain vi ral li nen
kan ta, jon ka mu kaan rau ta tielii ken net tä tue taan pa ne mal la ra haa ra ta verk koon sekä
tu ke mal la lii ken net tä. Kevään 2005 pu heen ai heet ovat kui ten kin ra han käy tön su pis -
ta mi nen niin ra ta ver kon kuin lii ken teen kin osal ta. Hal li tus ei siis ole kaan to teut ta -
mas sa Suo men vi ral lis ta kan taa. Syy nä lie nee, että vi ral lis ta kan taa on mah do ton ta
to teut taa. Se mak saa lii kaa, kun ra han menol le ei ole lop pua nä ky vis sä. Jat ku vas ti
kas va va lii ken teen tu ke mi nen ei pa ran na rau ta tielii ken teen kil pai lu ky kyä. Parane va
kil pai lu ky ky joh tai si tu ki tar peen vä hene mi seen.

Mitä hal li tus tah too kaan sa noa? Onko vies ti nä, että hal li tus kin on lop pu jen lo -
puk si kil pai lun kan nal la, kos ka muu hun ei ole ra haa. Jär jes täy ty neet rau ta tieläiset kin
ym mär tä vät, että kun ky sy mys työ pai kas ta osuu tai ei osu omal le koh dal le, an sait se -
mi nen on sit ten kin pa rem pi vaih toeh to kuin se, lu kee ko palk ka kui tis sa VR Osa keyh -
tiö vai muu ju nayh tiö.

Muut ta hot ovat kin avoi mes ti va paan ra ta ver kon etu jen kan nal la.
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Koke muk sia rau ta tielii ken teen

va paut ta mi ses ta
Ilkka Hovi

Yksi tyis tä mi nen = val ti on omis ta mat rau ta tiet, nii den ka lus to ja ra ta verk ko myy -
dään yk si tyi sil le yh ti öil le.
Vapaa kil pai lu = rau ta tiet ovat val ti on omai suut ta, ra ta ver kon hal lin ta on eriytet ty
lii ken teen hoi dos ta, ra ta ver kol la voi lii ken nöi dä usei ta yh ti öi tä, myös val tion yh ti öi tä.

”On hyvä ky syä onko Suo mes sa rau ta tiepo li tiik kaa. Joka ta pauk ses sa EU:lla on.”
Näin on to den nut EU:n tu le van rau ta tievi ras ton hal lin to neu vos ton pu heen joh ta -

ja Rei no Lam pi nen. EU:n po li tiik ka na on vält tää tei den ruuh kau tu mis ta, on net to -
muuk sia ja ym pä ris tö hait to ja. Niin pä EU pyr kii siir tä mään lii ken net tä en nem min
maan teil tä rau ta teil le kuin rau ta teil tä maan teil le. 

Mono po liyh ti öt me net tä vät uu dis tus ky vyn ja niil tä puut tu vat uu si en kul je tus -
tuot tei den ke hit tä mi seen tar vit ta vat yl lyk keet. EU:ssa rat kai suk si on näh ty rau ta tei -
den va paut ta mi nen kil pai lul le. EU ha lu aa luo da syr ji mät tö mät puit teet, jois sa sa mal -
la ra ta ver kol la voi toi mia usei ta ope raat to rei ta. Koke muk set va paas ta kil pai lus ta ovat 
muo dos tu mas sa po si tii vi sik si. Se on an ta nut alu eil le ja kun nil le mah dol li suu den ke -
hit tää rai de lii ken net tä pai kal lis ten tar pei den mu kai ses ti, joh ta nut pa ran tu nee seen lii -
ken ne tar jon taan ja li sän nyt mat kus ta ja mää riä. 

Tava ra lii ken tees sä uu si en toi mi joi den on ol ta va te hok kai ta ja tar jot ta va jous ta -
vaa pal ve lua. Myös van hat val tion rauta tiet ovat saa neet ti lai suu den uu dis tua: ne hyö -
dyn tä vät kil pai lua pe rus ta mal la ty tä ryh ti öi tä naa pu ri mai den ra ta ver kol le. 

Rau ta tei den omis tus poh ja on hei jas ta nut eri mais sa eri ai koi na val lit se via ide olo -
gi oi ta. Rato ja ra ken net tiin 1800-lu vul la yk si tyi sen pää oman tur vin esi mer kik si
Englan nis sa ja Yhdys val lois sa tai ra ken ta ja na oli val tio niin kuin Suo mes sa tai Preus -
sis sa. Sekä huo mat ta va yk si tyi nen rau ta tiesek to ri että val ti on ra to ja oli Ruot sis sa,
Rans kas sa ja Venä jäl lä. Useim mis sa mais sa suu rim mat rau ta tieyh ti öt kan sal lis tet tiin
1930- ja 1940-lu vuil la. EU al koi et siä kei no ja rau ta tei den kil pai lu ky vyn säi lyt tä mi -
sek si ja kul je tusosuu den kas vat ta mi sek si 1990-lu vun lo pul la. Val tiol lis ten ra to jen
rai de lii ken teen mo no po lit ha lut tiin pur kaa ja no peut taa mai den vä lis tä rau ta tielii ken -
net tä. Ympy rä on sul keu tu nut: en sim mäi sil lä ylei sel le lii ken teel le ava tuil la rau ta teil -
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lä kul ki vat ra tayh ti ön höy ry junat ja he vos ten ve tä mät yk si tyi set vau nut su las sa so -
vus sa. 

Bri tan nias sa rau ta tiet yk si tyis tet tiin no peas ti ja ide olo gi sis ta syis tä. Ne esi te tään
usein esi merk ki nä kaa ok ses ta, jo hon myös kil pai lun va paut ta mi sen ole te taan joh ta -
van. Bri tan nias sa ju na lii ken teen hoi to ja ra ta verk ko myy tiin yk si tyi sil le yh ti öil le.
Ope raat to rit vuok raa vat ka lus ton yh ti öil tä, joil le ka lus to oli myy ty. Työn te ki jöi den,
ju ni en ja vuok rat ta van ka lus ton mää rän ar vi oi tiin al kuun sa lii an pie nek si. Ensin oli
on gel mia myös ka lus to huol lon jär jes tä mi ses sä. Alku ai koi na ju nat myö häs te li vät, ja
ka pasiteet ti oli lii an pie ni. Juna vuo ro ja pe ruu tet tiin kor jauk seen jou tu neen ka lus ton
ta kia tai lii ken nöin ti hen ki lö kun nan puut teen vuok si.

Toi nen Bri tan ni an vir he oli ra ta ver kon ja sen kun nos sa pi don yk si tyis tä mi nen.
Railt rack-yh tiö omis ti ra dat ja sai tu lon sa ope raat to ri en ra ta mak suis ta. Yhtiö jou tui
heti suu ren työ taa kan alle, kos ka Bri tish Rai lin hal li tus oli vii me vuo si na vä hen tä nyt
kun nos sa pi to mää rä ra ho ja. Yksi tyise nä yh tiö nä Railt rack piti tär keäm pä nä osak keen -
omis ta jil le mak set ta via osin ko ja kuin va ro jen suun taa mis ta ra to jen puut tei den kor -
jaa mi seen. Opas tin vi at ja kis ko jen kat kea mi set joh ti vat va ka viin on net to muuk siin. 

Val tioval ta jou tui puut tu maan ti lan tee seen: Railt rack otet tiin val ti on hal tuun ja
ra ta mää rä ra ho ja li sät tiin. Nykyi sin ra das ta vas taa vi ran omai se na Net work Rail. Lii -
ken nöivil tä yh ti öil tä on alet tu vaa tia myö häs ty mis sak ko ja ja joi ta kin lii ken ne lu pia on 
pe rut tu. Lisäk si lii ken ne lu pi en eh toi hin kuu lu vaa uu den ka lus ton han kin ta vel voi tet ta 
li sät tiin. Koke muk set rau ta tielii ken teen va paut ta mi ses ta Bri tan nias sa ovat sit tem min 
ol leet koh tuul li set. Mat kus ta ja lii ken ne toi mii jo tyy dyt tä väs ti ja liik ku vaa ka lus toa
on uu sit tu huo mat ta via mää riä. Tava ra lii ken ne on kas va mas sa voi mak kaas ti yk si -
tyis ten ope raat to rei den tar jon nan ja uu si en kul je tus tuot tei den an sios ta.

Sak san län siosas sa on koko ajan ol lut yk si tyi siä sivu-, teh das- tai sa ta ma ra to ja.
Kil pai lun va pau dut tua osa näis tä yh ti öis tä tar jo aa ta va ra lii ken ne pal ve lu ja val ti on ra -
doil la. Enti ses sä Itä-Sak sas sa on täl lai sia ra to ja yk si tyis tet ty teol li suu den sekä kun -
tien ja osa val ti oi den toi mes ta. Ensim mäise nä ta va ra lii ken teen pit kän mat kan kul je -
tuk se na oli len to koneben sii nin kul je tus ko ko junil la. Sit tem min on nel jän ke mian te -
ol li suu den yh ti ön pe rus ta ma Rail4Chem huo leh ti nut osa kasyh ti öi den ko ko junalii -
ken tees tä. Kil pai lu on ak ti voi nut kan sal lis ta DB-yh tiötä, joka pyr kii kan sain vä lis ty -
mään. Kas vu alu ee na on näh ty kan sain vä li set kul je tuk set, joi hin on pu reu dut tu os ta -
mal la kul je tus liik kei tä, esim. Schen ker ja tans ka lai nen DSB Car go Tans ka. DB:n ta -
va ra lii ken teen uusi nimi on Rai li on, joka en sin pe rus tet tiin Hol lan nin (NS) ja Sak san
(DB) rau ta tei den yh teis yri tyk se nä. Liit touma pu ret tiin sit tem min, mut ta ny kyi sin
Rai li on toi mii it se näi ses ti ja hyö dyn tää uut ta kil pai lu ti lan net ta.

Mat kus ta ja lii ken tees sä on tär keä as kel ol lut Sak san liit to val ti on osa val ti oil le an -
ta ma tuki. Osa val ti ot ja kun nat ovat voi neet päät tää it se näi ses ti tuen käyt tä mi ses tä
rai de- hen ki lö lii ken teen tu ke mi seen ja el vyt tä mi seen. Tuen avul la jopa sul jet tu ja ra -
ta osia on avat tu uu del leen lii ken teel le. Rau ta tieka lus ton omis ta jat – esi mer kik si kun -
nat ja pai kal li nen teol li suus – ja ope raat to riyh ti öt toi mi vat yh teis työs sä. Kun nat ovat
voi neet päät tää itse, mil lai sia kul je tus rat kaisu ja ne tar vit se vat. Nykyi sin on mah dol -
lis ta teh dä myös rau ta tietä ja rai tiotietä hyö dyn tä viä se ka jär jes tel miä, jot ka ovat rau -
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ta tietä hal vem pia mut ta pe rin teis tä rai tiotietä kul je tus ky kyi sem piä. Saa tu tuki ei estä
uu si en in no vaa ti oi den käyt töönot toa.

Euroo pan vii mei siä rau ta tei den va pau tus ta vas tus ta via lin nak kei ta on Rans ka.
Vaik ka Rans kan rau ta tei den kär ki tuote TGV-suur no peus junat ovat mat kus ta ji en
suo sios sa ja alu eel lis ta pai kal lis lii ken net tä kin on ke hi tet ty, rah ti lii ken teen tu le vai -
suu den nä ky mät ovat syn kät. Hei kon or ga ni saa ti on, jäh me än pää tök sen te on ja pie -
niä kin uu dis tuk sia vas tus ta vi en am mat ti liit to jen yh teis vai ku tuk ses ta rah ti lii ken teen
osuus kul je tuk sis ta pie ne nee koko ajan. Kalus ton huo no käyt tö as te hi das taa kul je -
tuk sia. Vuo den 2005 alus ta Rans kan kaut ta kul ke via kul je tuk sia on alet tu siir tää
muil le rei teil le tai kul je tus vä li neil le. 

Rans kas sa vas tus te taan voi mak kaas ti rau ta tiekul je tus ten avaa mis ta kil pai lul le.
Euroo pas sa on siis pian kin näh tä vis sä, kuin ka va paa kil pai lu vai kut taa rau ta tiekul je -
tus ten mark kinaosuuk siin niin ta va ra- kuin hen ki lö lii ken tees sä kin. Kil pai lun va paut -
ta mi nen on toi saal la li sän nyt mat kus ta ja lii ken net tä ja kor jan nut mo no po li hin noit te -
lun syn nyt tä miä vää ris ty mi siä. Jot ta va paas ta kil pai lus ta on hyö tyä, toi mi joil le on
tar jot ta va mah dol li suus saa da si joi te tul le pää omal le koh tuul li nen kor ko ja var muus
toi min nan jat ku vuu des ta. Toi saal ta hei dän on in ves toi ta va ka lus toon. Uudet tek nii -
kat ku ten mo ni vir ta ka lus to, rai de le vey den vaih to lait teet ja sekä säh köä että die se liä
hyö dyn tä vät duo rai tiovau nut mah dol lis ta vat lii ken teen suun nit te li joil le mo ni puo li -
sen kei no va li koi man. Tava ra lii ken tees sä kus tan nus ten las ku nä kyi en sim mäi sek si
ko ko junalii ken tees sä.

Yksi tyi set ju na lii ken neyh ti öt ovat al ka neet tar jo ta kul je tus pal ve lu ja alu eel li ses ti
tai syöt tö lii ken tee nä val tion ra doil le sekä nos ta neet pal ve lu tasoa; kus tan nus sääs töt
on saa tu pie nem män or ga ni saa ti on ja pie nem pi en in ves toin tien an sios ta. Kan nat ta -
val le lii ken teel le riit tä vä kul je tus po ten ti aa li ja va paa hin noit te lu ovat elineh to.

Suo mi muis tut taa mal lil taan lä hin nä Rans kaa. Suo ma lai set am mat ti lii tot näyt tä -
vät vas tus ta van va paa ta kil pai lua. VR-yh ty mä siir tää jopa omia si säi siä kul je tuk si aan 
kuor ma-au toil le. Suo mes sa ha lu taan ajaa rau ta tiejär jes tel mä run ko lin jo jen va raan tu -
ho amal la mo ni puo li nen ra ta verk ko. Täl lai nen ke hi tys on es tet tä vä.

Läh tei tä:

ToDay’s Rail ways
Talous sanomat
Eco no mist
TDg
Transp ress
Eisen bahn Kou rier ym
Ris to Pit kä nen Pro Rau ta tie -se minaa ris sa 28.10.2004
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Rata jol la rah ti mo nin ker tais tui 
Timo Lou hi ka ri

”Radan pi don niuk ka ra hoi tus ja lii ken teen mer kit tä vä vä henemi nen” ovat joh ta neet
sii hen, että Rata hal lin to kes kus on pää ty nyt sel vit tä mään joi den kin ra ta osi en tu le vai -
suut ta, sa noo RHK:n vuo den 2004 toi min ta ker to mus. Sen mu kaan ”kul je tus kysyn tä
on joil lain ra ta osil la vä hen ty nyt ai ko jen saa tos sa huo mat ta vas ti”. Kun ra dat al ka vat
olla kun ton sa puo les ta pe rus kor jauk sen tar pees sa, on pai kal laan käy dä pe rus teel li -
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Rata osi en net to ton ni lii ken tees tä vuo den 1987 jäl keen ei ole saa ta vil la vi ral li sia ti las -
to ja, eikä uu sim pia lii ken ne mää rä tie to ja voi esit tää ko vin tar kas ti. Kul je tet ta vaa on
eri vuo si na ker ty nyt ra dan eri osuuk sil ta, ja ton nit on las ket tu yh teen. Vii me vuo si en
lu vuis sa on pien tä las ku ta vas ta joh tu vaa eroa aiem min jul ki suu des sa esi tet tyi hin.
Van haan VR:n ti las toin tiin poh jau tu va pit kän ai ka vä lin ver tai lu yh dis tet ty nä RHK:n
net to ton ni kar tois ta saa tuun tie toon an taa kui ten kin luo tet ta van ku van lii ken ne mää ri -
en ke hi tys suun nas ta. Lisä tie toa liit tees sä 1 si vul la 167. Kaa vio: Mik ko Itä lah ti.



ses ti läpi nii den mer ki tys maam me kul je tus jär jes tel mäs sä ja tar kas tel la nii den alu eel -
lis ta roo lia, ker to muk ses sa sa no taan.

Riit tä vän pit kän ai ka vä lin ti las tot ei vät täy sin oi keu ta esi tet tyi hin joh to pää tök -
siin. Uha na lai sis ta ra ta o sis ta Ääne kos ken–Haa pa jär ven ja Joen suun–Ilo mant sin ra -
doil la lii ken ne mää rät ovat ta ka vuo sis ta mo nin ker tais tu neet. Pit kän ai ka vä lin net to -
ton ni ti las to ja tut kies saan ei sen si jaan voi olla pa ne mat ta mer kil le, että val tio on sys -
te maat ti ses ti in ves toi nut joi hin kin ra ta osiin, joil la lii ken ne on ro mah dus mai ses ti vä -
hen ty nyt. On vaih det tu kis kot ja ra ken net tu kau ko-oh jaus, vaik ka ra ta osal la ei ole
käy tän nös sä ol lut juu ri muu ta kuin os to lii ken teen taa ja ma ju nia (katso kaa vio si vul la
128). Vain nyt lak kau tusuhan alai set ra dat on jär jes tel mäl li ses ti jä tet ty il man in ves -
toin te ja.

Lak kau tusuhan alai nen Ääne kos ken–Haa pa jär ven rata hal koo pää kau pun kiseu -
dun asuk kail le kuta kuin kin tun te mat to mia kun tia. Ne ovat poh joi ses ta lu ki en Haa pa -
jär vi, Pih ti pu das, Vii tasaa ri, Kan non kos ki, Kars tu la, Saa ri jär vi ja Ääne kos ki. Val -
tion rauta tiet har joit ti ra dan läpi kul ke vaa hen ki lö lii ken net tä 1960-lu vul la vain va jaat
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kah dek san vuot ta, ja ta va ra lii ken ne kin oli vuo si kym menet erit täin vä häis tä. Radal la
on ny kyi sin va jaat kym me nen VR Car gon kuor maus paik kaa. Sen var rel la on myös
puo lus tus voi mien va rik ko, jon ka lii ken ne pai kal la lie nee ra ta ver kon juh lal li sin nimi,
Vuor ten-Vuo ri.

Haa pa jär ven rata on niin eri koi nen luku Suo men ra ta ver kon his to ri aa, että sen
syn nys tä, elä mäs tä ja hen kiin jää mi ses tä toi voi si pe rus teel lis ta tut ki mus ta. Vuon na
1920 toi mi nut suu ri kul ku lai tos ko mi tea eh dot ti kau ko- ja kaut ta kul ku ra tain jouk -
koon suo raa yh teyt tä Kes ki-Suo men kaut ta poh joi ses ta maan ete lä osiin. Täh den tä en
ra dan vas tais ta mer ki tys tä osa na hal ki Suo men kul ke vaa kaut ta kul ku ra taa ko mi tea
otti oh jel maan sa ra dan Suo lah des ta Ääne kos ken kaut ta Haa pa jär vel le. Edus kun ta
päät ti ra dan ra ken ta mi ses ta 20.4.1934, ja työt aloi tet tiin lo ka kuus sa 1938. Ne kes -
keyt ti sota, ja ne koh ta si vat muu ten kin suu ria vas toin käymi siä. Radan val mis tut tua
ra ken nus pääl lik kö V. A. Kopo nen kir ja si ra port tiin sa roi mas ti yli te tyn bud je tin ja
hin nak si myös kuu si töis sä kuol lut ta.

Haa pa jär ven ra das ta ei tul lut pää ra dan osaa tai edes Poh jan maan ra dan kuor mi -
tuk sen ta saa jaa vaan ra ta ver kon syr jit ty lap si puo li. Kaik ki aan 163 ki lo met rin pi tui -
sel la ete län ja poh joi sen yh dys ra dal la ei ole juu ri ol lut, ei ole eikä ole suun nit teil la
VR:n lä pi kul ku lii ken net tä. Pien väylä työ ryh män suo si tuk ses ta teh dyn sel vi tyk sen
mu kaan (”Vähä lii ken teis ten ra to jen lii ken teel li set nä ky mät”, RHK 2001) ra ta osal la
ei ole ver kol lis ta mer ki tys tä, vaan se toi mii kuin pis to ra ta. Niin pä VR Car go ei kul je -
ta yh tään vau nua suo rin ta tie tä esi mer kik si Oulus ta Jyväs ky lään. On hyvä ky sy mys,
mik si näin on ol lut ra dan koko ole mas sa olon ajan, 45 vuot ta, ja mik si ra taa ei al ku pe -
räis suun nit te lun jäl keen ole kos kaan tar kas tel tu ver kon osa na?

VR Car gon ve tu rit ha ke vat kuor maus pai koil ta raa ka puu ta sekä Jyväs ky läs tä että 
Yli vies kas ta kä sin. Vau nu jen mää rä ase mi na ovat tuo tan to lai tok set Lapis ta Kymen -
laak soon, tär keim pä nä UPM-Kym me nen Pie tar saa ren sel lu teh das. Ääne kos ken teh -
taat ei vät ra taa juu ri käy tä, mut ta RHK:n Jyväs ky läs sä 20.12.2004 jär jes tä mäs sä kuu -
le mis ti lai suu des sa Met sä liit to osuus kun nan Kes ki-Suo men kul je tus pääl lik kö Han nu
Piri nen piti sitä tu le vai suu den vaih toeh to na: osuus kun nal la on Ääne kos ken–Suo lah -
den ak se lil la kaik ki aan 3–3,5 mil joo nan kuu ti on käyt tö pis te.

Ääne kos ken–Haa pa jär ven rata kul kee kes kel lä Suo mea ja on yhä kar tal ta kat -
soen Poh jan maan ra dan vaih toeh to. Pit kän ai ka vä lin net to ton ni ti las tot ker to vat kui -
ten kin, että ra taa on kar tet tu kuin rut toa. Esi mer kik si käy vät Val tiorauta tei den ai kai -
set ha ke kul je tuk set Haa pa jär vel tä Ääne kos kel le: ne oh jat tiin Savon ra dan kaut ta,
vaik ka kul je tet ta vaa oli pal jon ja rah ti sään nöl lis tä. Vuon na 1979 Ääne kos ken ase -
ma pääl lik kö Alpo Havu ar vi oi, että Ääne kos kel le tu li si Haa pa jär ven suun nas ta ju -
nal li nen ha ket ta ja raa ka puu ta joka päi vä, jos poh joi sen rah ti oh jat tai siin suo raa reit -
tiä. 

Vähä lii ken teis ten ra to jen ”lii ken teel li sis tä nä ky mis tä” vuon na 2001 teh dys sä
sel vi tyk ses sä ei mai ni ta kil pai lun avau tu mis ta vaan ra to ja tar kas tel laan vain val ti on
ope raat to rin kan nal ta. Vuo si kym men ten ai ka na on käy nyt sel väk si, että val ti on –
tark kaan ot ta en Val tion rauta tei den – kiin nos tus Haa pa jär ven ra taa koh taan on ol lut
lä hin nä ne ga tii vis ta. Lii ken ne mi nis te ri ön yli tar kas ta ja Tuo mo Suvan to ker toi Hel -
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sin gis sä 19.4.2005 pi de tys sä se minaa ris sa jos kus kuu luneen sa si vu ra to jen tu le vai -
suut ta poh ti nee seen työ ryh mään, jota toi mek sian ta ja ”oli kiel tä nyt” esit tä mäs tä ra ta -
osi en lak kaut ta mis ta. Tilas to jen ku vaa mia Haa pa jär ven ra dan hil jai sia vuo si kym -
meniä tar kas tel les saan voi ehkä ym mär tää kin nii tä men nei den vuo si kym men ten pur -
ku ha lu ja, joi den poh jal ta Suvan to yhä opas ti Rata hal lin to kes kus ta: ”Oli si pal jon hel -
pom paa mi nis te riöl le, jos RHK suos tui si ot ta maan rois ton roo lin ja eh dot ta maan, että 
esi mer kik si lak kaute taan vii si ra taa, jol loin mi nis te riö lak kaut taa nel jä ja näyt tää san -
ka ril ta, kun yksi jäi.” 

Ääne kos ken–Haa pa jär ven ra dal la lii ken ne mää rät ovat kai kes ta huo li mat ta läh -
te neet pon te vaan nou suun. Samal la ta va ra lii ken teen, tuon nem pa na ehkä myös hen ki -
lö lii ken teen kil pai lu on tar jo amas sa muil le sitä  mah dol li suut ta , jota Val tion rauta tiet
ei ha lun nut käyt tää.

Lii ken ne mi nis te riös sä on myös toi sen lai sia nä ke myk siä kuin Suvannolla – sel -
laisia kin, jot ka voi si vat an taa Ääne kos ken–Haapa jär ven ra dal le mah dol li suu den toi -
mia jopa ver kon nor maa li na osa na, ei vain VR Car gon yli pit kä nä pis to rai tee na. Pro
Rau ta tie -se minaa ris sa 8.3.2005 yli tar kas ta ja Rei no Lam pi nen esit te li nii tä uu dis tuk -
sis sa pit käl le eden nei tä mai ta (Englan ti, Sak sa, Ita lia ja Ruot si), jois sa ra doil le on jo
saa tu luo duk si nor maa lia lii ke toi min taa. Uudet in no va tii vi set yrit tä jät ovat pys ty neet
ot ta maan jopa van ho ja lak kautet tu ja ra ta osia uu del leen käyt töön ja li sää mään kul je -
tus pal ve lu ja.

”Onko Suo mi eri tyis ta paus ja suo jas sa kil pai lul ta, kos ka meil lä on pie net mark -
kinat, oma rai de le veys ja si jain ti eril lään muus ta Euroo pas ta me ren ta ka na?” Lam pi -
nen ky syi. ”Jos olem me eri kois ta paus, niin ha lu am me ko olla suo jas sa täl tä ke hi tyk -
sel tä?”

VR Car go on omak su nut Ääne kos ken–Haapa jär ven ra ta osal la ke vyi tä lii ken nöi -
mis käy tän tö jä, jot ka ei vät en nen oli si tul leet ky sy myk seen. Vie lä 25 vuot ta sit ten ta -
va ra ju nien kul ku oli jär jes tet ty kuin kon sa naan val ti on vi ras tos sa: ve tu ris sa oli kul -
jet ta ja ja ko neapu lai nen ja eril li ses sä kon duk töö rin vaunus sa kon duk töö ri alaise naan
ju na mies. Van him man mal li sis sa vau nuis sa saat toi olla kylt ti sei näl lä muis tut ta mas -
sa, että ol laan työ maal la: ”Kor tin pe luu kiel let ty.” Ase mil la oli hen ki lö kun taa odot ta -
mas sa ker ran vii kos sa saa pu vaa ju naa, jos sa oli ken ties vain muu ta ma vau nu (HS
11.12.1982). Val tion rauta tei den vi ras to ajan pää tyt tyä lii ken teen hoi toa on vä hin erin
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Ete län-poh joi sen rei tit: 

680 km Hel sin ki–Sei nä jo ki–Oulu 

730 km Hel sin ki–Ääne kos ki–Oulu 

753 km Hel sin ki–Haa pa mä ki–Oulu

822 km Hel sin ki–Kuo pio–Oulu

943 km Hel sin ki–Nur mes–Oulu



pääs ty jär keis tä mään. Vii me vuo si na ju nan hen ki lö kun taan on kuu lu nut vain kul jet -
ta ja, ja juna- ja ase ma mie his töt on kor van nut ju naa au tol la seu raa va ra ta pi ha kon duk -
töö ri – kaik ki il man, että ra ta osal le oli si teh ty esi mer kik si tur va lai tein ves toin te ja. 

Tilas tois sa ei pi täi si en sin kään olla Haa pa jär ven ra dan kal tais ta kum ma jais ta.
Vuo si kym men ten odot te lun jäl keen ra ta osan kul je tus mää rät ovat nous seet mo ni ker -
tai sik si il man, että pis to ra ta mai nen lii ken nöin ti oli si muut tu nut. Jyväs ky län kuu le -
mis ti lai suu des sa 20.12.2004 UPM Kym me nen edus ta ja, met sä pal ve lu pääl lik kö Jou -
ni Pura nen ar ve li, että ta va ra lii ken teen kil pai lu toi si Haa pa jär ven ra dal le li sää raa ka -
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Konginkangas

Pro Rau ta tie -se minaa ris sa lo ka kuus sa 2004 pu hu nut pro fes so ri Pek ka Ryti lä to te si, 
että ra to jen työn ja ko, hie rar kia ja jä sen te ly ovat Suo mes sa ”aika lail la sy väs ti avoi -
mia ky sy myk siä.” Kes kel lä Suo mea ole vaa yh dys ra taa lii ken nöi dään Yli vies kas ta ja
Jyväs ky läs tä kä sin kuin kah ta eril lis tä pis to ra taa. Radal la ei ole min kään lais ta lä pi -
kul ku lii ken net tä, mut ta raa ka puu kul je tuk set ovat muu ta mas sa vuo si kym me nes sä
mo nin ker tais tu neet. Kart ta: Mik ko Itä lah ti.
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Kuka kävi yöl lä Kei te le poh jas sa?

Maan tierah din kan nat ta jat sai vat syys tal ves ta 2004 ra ta ver kon kar sin ta ha luil -
leen yl lät tä vää tu kea. Var kaat vei vät Vii tasaa ren Kei te le poh jas ta puo len sa taa
Rata hal lin to kes kuk sen omis ta maa 22-met ris tä 43 ki lon kier rä tys kis koa. Ne
odot ti vat asen nus ta Kei te le poh jan si vu rai teel le. Lisään ty nyt käyt tö on pan nut
kuor maus rai teet koe tuk sel le. 

Var kaat oli vat näh neet suur ta vai vaa ja jou tu neet käyt tä mään pal jon ai -
kaa. Kis kot oli kat kot tu kaa su leik kaa mal la kol meen osaan, jot ta ne oli hel -
pom pi kul jet taa pois. Polii si ih met te lee, että ku kaan ei pan nut mer kil le niin kin 
nä ky vää ja poik keuk sel li ses ta vii kon lo pun toi min taa. 

Vii tasaa ren po lii si jäi kai paa maan ha vain to ja ase man seu dul la mar ras kui -
sen lau an tain ja maa nan tai aamun vä lil lä liik ku neis ta. Tou ko kuus sa 2005 kis -
kot ja nii den ha ki jat ovat yhä ka teis sa. 

Rata osan muis ta kis kois ta päät tää syk syl lä edus kun ta. Ääne kos -
ken–Haapa jär ven-ra dan pur ku kus tan nuk sik si on las ket tu 1.640.000 eu roa, el -
lei uu sia va paa eh toi sia il maan nu.

Vii tasaa ren Kei te le poh jas sa uu si taan si vu rai tei ta li sään ty neen käy tön vuok si. Nämä
Rata hal lin to kes kuk sen kier rä tys kis kot va ras tet tiin, en nen kuin ne eh dit tiin asen taa.



puu kul je tuk sia. Samas sa ti lai suu des sa en ti nen kan san edus ta ja Johan nes Lep pä nen
(kesk.) to te si, että ra ta osan kan nal ta on ”erit täin rat kai se vaa”, ava taan ko kil pai lu.
Lep pä nen ky syi, onko kil pai lun avaa mi nen pelk kä myyt ti ja va roit ti, että asi oi ta me -
ne te tään, el lei vi ran omais val mis te lu ole ajois sa liik keel lä. 

Raa ka puu kul je tuk set ovat kui ten kin vain osa sii tä tu le vai suu des ta, joka Ääne -
kos ken–Haapa jär ven ra taa voi si odot taa, jos sitä tar kas tel tai siin edes osak si al ku pe -
räis ten suun nit te li joiden sa sil min – kah den eril li sen, erik seen poh joi ses ta ja ete läs tä
lii ken nöi tä vän pis to ra dan si jas ta yh dys ra ta na ja ver kon nor maa li na osa na. 

Läh teet:

Rau ta tieti las tot 1958–1986; RHK:n net to ton ni lii ken teen kar tat 1993–2004
RHK:n vuo den 2004 toi min ta ker to mus
Suo lah den–Haa pa jär ven rata, tek nil lis-ta loudel li nen ker to mus, kirj. ra ken nus pääl -
lik kö V.A Kopo nen
”Vähä lii ken teis ten ra to jen lii ken teel li set nä ky mät”, RHK 2001
Alpo Havun haas tat te lu muis tiin panot (14.8.1979) 
Kir joit ta jan omat eri leh dis sä jul kais tut Haa pa jär ven ra taa kos ke vat ar tik ke lit, mm.
Hel sin gin Sano mat 11.12.1982, Sisä-Suo men Leh ti (usei ta) 1980, Me-leh ti 1980
Jyväs ky län kuu le mis ti lai suu den (20.12.2004) muis tio ja tran skrip ti
Pro Rau ta tie -se minaa ri Jyväs ky läs sä 28.10.2004 (mi ni disk)
Yli tar kas ta ja Rei no Lam pi sen esi tel mä Pro Rau ta tie -se minaa ris sa 8.3.2005
Yli tar kas ta ja Tuo mo Suvan non pu heen vuo ro Poh jois mai den rau ta tieseuran Suo -
men osas ton se minaa ris sa 19.4.2005 (mi ni disk)
Vii tasaa ren po lii si (28.4.2005)
Vähä lii ken teis ten ra to jen tu le vai suus sel vi tys (Insi nöö ri toi mis to Lii dea Oy:n luon -
nos 6.5.2005) 

Rata osa mat kai luide oi den läh tee nä 

Hen ki lö lii ken ne Jyväs ky län–Haa pa jär ven ra dan läpi aloi tet tiin vuon na 1960. Pisim -
mät vuo rot ajet tiin Jyväs ky läs tä Yli vies kaan, jon ne mat kus ta jan oli kol ku tel ta va yh -
des sä ja sa mas sa taa jaan py säh ty väs sä kis ko bus sis sa 265 ki lo met riä, muo vi pen keil lä
ja il man ra vin to la vau nua tai edes kär ry tar joi lua. Vuo den 1966 tal vi ai ka tau lun mu -
kaan kis ko bus si py säh tyi Jyväs ky län ja Haa pa jär ven vä lil le yli 50 pai kas sa. Mat ka
Jyväs ky läs tä Ouluun kes ti 7 tun tia 17 mi nuut tia. 

Kau ko lii ken net tä tai no peam paa kis ko bus siyh teyt tä uu del le ra ta lin jal le ei ryh -
dyt ty suun nit te le maan vaan jo vuon na 1968 lä pi kul ku junat lo pe tet tiin. Jyväs ky läs tä
lii ken nöi tiin Saa ri jär vel le vie lä vuo teen 1978, ja vuon na 1987 myös Ääne kos ken pai -
kal lis junat lak kautet tiin. Lin ja oli sii vot tu mat kus ta ja junis ta.

Kak si en sim mäis tä lak kau tus ta su jui vat vä hin ää nin: rata oli uusi, sen var rel la ei
ol lut ju na mat kus ta mi sen pe rin tei tä, ei vät kä kau ko ju nien käyt tä jät ol leet hi tai den yh -
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teyk si en ra taa edes huo man neet. Vii mei nen lak kau tus sen si jaan oli ra dan ete lä pään
kun nil le ko laus; Jyväs ky läs tä oli to tut tu mat kus ta maan ju nal la Lau kaa seen ja Suo -
lah teen vuo des ta 1898. Lii ken teen lo pet ta mis ta vas taan oli pro tes toi tu vuo sia ja on -
nis tut tu sitä jar rut ta maan kin. Pro tes tik si ajet tiin am ma til li sen pai kal lis jär jes tön ti -
laus ju na Ääne kos kel ta Pih ti pu taal le: Ääne kos ken seu dul la us kot tiin, että lak kaut ta -
mis ten si jas ta lii ken net tä pi täi si ke hit tää.

Tätä taus taa vas ten ei ol lut ou toa se kään, että Suo lah den kau pun ki ha lu si os taa
vii mei sen lin jal la liik ku neen kis ko bus sin. Via ton aja tus oli pan na juna näyt teil le kau -
pun gin ul koil ma ko koel maan. Oste tut kis ko bus sit saa pui vat Suo lah teen tam mi kuun
21. päi vä nä 1988, ja kau pun ki luo vut ti ne omis ta man sa Kei te le-Museo Oy:n hal lin -
taan. Ne si joi tet tiin sa ta mas sa ole van van han ase man syr jäi sel le si vu rai teel le. 

Mut ka ton tulo ja uusi omis tus he rät ti vät heti har ras ta ji en kiin nos tuk sen. Suo lah -
des sa kävi niin kuin Haa pa mä el lä, jon ne oli al ka nut ka sau tua höy ry ve tu rei ta. Syn tyi
har ras tus paik ka ja sen myö tä har ras tus. Haa pa mä el lä oli ras kai ta ja ruos tei sia höy ry -
ve tu rei ta, Suo lah des sa help po käyt töi siä kis ko bus se ja mil tei ajon jäl jil tä. Oli si ol lut
ihme, el lei vät har ras ta jat oli si ha lun neet nii tä lii ken tee seen. 

Vuon na 1988 val ti on ra ta ver kol la oli vä hän mu seo lii ken net tä. Suo lah te lais ten
Val tion rauta tei den kans sa käy mis sä neu vot te luis sa VR:n edus ta ja to te si, että ra ta -
osan hen ki lö lii ken ne oli lo pe tet tu, eikä suun ni tel mis sa ol lut aloit taa sitä uu del leen.
Hän ar ve li, että oli si no loa, el lei VR pääs täi si kis ko bus sia lii ken nöi mään, kun ker ran
oli sen myy nyt. Oli sil ti pie ni yl lä tys, että Rau ta tiehal li tus vuon na 1988 sal li kis ko -
bus sin lii ken nöin nin Jyväs ky län–Haa pa jär ven ra dal la, vie lä pä var sin yk sin ker tai sin
eh doin. 

Käy tet tä vis sä ole van kir jan pi don mu kaan kis ko bus sil la ajet tiin 90-lu vun al ku -
puo lel la noin 10.000 ki lo met riä vuo des sa. Vuon na 1993 ki lo met rit not kah ti vat muu -
ta mal la tu han nel la alas päin. Las ku joh tui Jyväs ky län rau ta tieläis ten am mat tiosas ton
tiu ken tu nees ta asen tees ta: rau ta tiehal li tuk sen myön tä män lii ken nöin ti lu van mu kaan
ju naan vaa dit tiin ve tu rin kul jet ta jan li säk si VR:llä työ suh tees sa ole va ju na tur val li -
suus pä te vä opas teen näyt tä jä, jon ka ei mat koil la kui ten kaan tar vin nut olla työ vuoros -
sa. Val tion rauta teil le tyy pil li seen ta paan am mat tiosas ton edusmiehet käyt ti vät isän -
nän ään tä ja ryh tyi vät so vel ta maan tul kin taa, jon ka mu kaan opas teen näyt tä jän on ol -
ta va työ vuoros sa ole va kon duk töö ri. Tämä kar kot ti toi min nas ta ne am mat tiosas ton
jä senet, jot ka oli vat osal lis tu neet sii hen har ras tushen ges sä. Tilal le tuo dut sai vat työn -
an ta jal taan nor maa liin työ hön sä kuu lu vat pal kat ja edut, jot ka mu seon oli VR:lle
kom pen soi ta va.

Muse ojunamat ka Ääne kos kel ta Haa pa jär vel le tait tuu sal li tul la ta va ra ju nien no -
peudel la noin kol mes sa tun nis sa. Ajo il man py säh dys ten suo maa vaih te lua oli si uu -
vut ta vaa ja mie le tön tä, niin pä mat ka oh jel maan on va rat ta va tar joi lua, ja loit te lua vä -
liasemil la ja pik ku yl lä tyk siä. Jo en nal ta il moit ta ma ton py säh dys he rät tää mat kus ta -
jis sa spe ku laa ti oi ta, joi ta kek se liäs mat kasuun ni tel ma voi hyö dyn tää. Pit kän lin jan
lä piajo – vie lä pä edes ta kai nen – on jo to del lis ta mat kus ta mis ta. Oli mat kus ta ji na lap -
si per hei tä, elä ke läi siä tai mitä hy vän sä va paa-ajan viet tä jiä, hei dän toi veen sa on pys -
tyt tä vä en na koi maan.
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Kis ko bus si mat kois ta tuli suo sit tu ja, ja niil lä oli hie man yl lät tä vä vai ku tus sil loi -
sen VR:n Jyväs ky län tuo tan to aseman asen tei siin: se kin al koi har joit taa ti laus lii ken -
net tä mm. päi vä sel tään Jyväs ky läs sä seis seil lä kau ko ju nien vau nuil la. Rata osal le vi -
ri si vuo sik si epä sään nöl lis tä mut ta tois tu vaa hen ki lö lii ken net tä. Yli vies kas ta ja Pih ti -
pu taal ta ajet tiin kah des ti ke säs sä pa rin kym me nen te räs vau nun ”mam mut ti ju nia”
Tam pe reen Sär kän niemeen. Jär jes tä vä yh dis tys haa li ra dan var rel ta pit kät ju nat täy -
teen mat kus ta jia. Niis sä oli mm. ra vin to la vaunu ja ja ne tar jo si vat ra ta osal la en -
nennäke mä tön tä mu ka vuut ta. Mui ta VR:n ti laus ju nia ajet tiin mm. ra vei hin, ja Haa -
pa jär vel tä alet tiin jär jes tet tiin ke sä ret kiä Jyväs ky lään. Radan ete lä pääs sä VR puo les -
taan lii ken nöi vii koit tain mat kai lu ju nia Jyväs ky läs tä Suo lah den sa ta maan.

Haa pa jär ven ra dal la lä hes kym me nen vuot ta har joi tet tu epä sään nöl li nen hen ki -
lö lii ken ne oli saa nut al kun sa ajo kun toi ses ta van has ta kis ko bus sis ta, joka oli myy ty
Suo lah teen näyt te ly esineek si. Se oli koon nut ym pä ril leen pie nen jou kon har ras ta jia
ja saa tu neu vo tel luk si liik keel le. Unoh de tun ra ta osan mat kus ta jat in nos tui vat, mikä
pan tiin mer kil le myös VR:n Jyväs ky län tuo tan to asemal la. VR:lle ja har ras ta jil le syn -
tyi yh tei nen nä ke mys sii tä, että on mah dol lis ta, mie le käs tä ja haus kaa hyö dyn tää vai -
ku tus pii rin sä asuk kail le kin tun te mat to mak si jää nyt tä ra ta osaa. 

Yhtei nen nä ke mys tuot ti jos kus yh tei siä mat ko ja kin. Pit kään raa ka puu ju naan lii -
tet tiin mu seon hal lus sa ol lut mat kus ta ja vau nu, jol la vie tiin vä keä Suo lah den sa ta -
mas ta Jyväs ky län Kel jon lah teen, ja mu seo ti la si VR:ltä te räs vaunu ja omil le eri kois -
mat koil leen. Suo lah des ta teh tiin Kan non kos kel le muu ta ma pien ryh mä mat ka van hal -
la pos ti vaunul la, jota veti ra ta osas ton pien ve tu ri pai kal li sen kul jet ta jan oh jauk ses sa.
Nämä mat kat päät tyi vät al kuun sa am mat tiosas ton jy räh dyk seen: Jyväs ky läs tä oli si
pi tä nyt tuo da iso ve tu ri, ve tu rin kul jet ta ja ja kon duk töö ri. Se taas oli si nos ta nut kus -
tan nuk set tai vai siin ja teh nyt pik ku bus sis ta jär ke väm män vaih toeh don. 

On näh ty jouk ko jul ki sin va roin tuet tu ja van haan ju na ka lus toon poh jau tu via
mat kai lu hank kei ta, joi den tu lok se na on syn ty nyt rii to ja ja poh ja ton ta ra han me noa. 
Yksi niis tä on Suo lah den höy ry fes ti vaa li (1995–1998). Se syn tyi ma ta lan pro fii lin
mu seo lii ken teen jat kok si mut ta ei mu seo lii ken net tä yl lä pi tä nei den aloit tees ta, eikä
hei dän eh doil laan.

Suo lah des sa kau pun ki oli seu ran nut mu seo lii ken net tä si vus ta, sitä tu ke mat ta
mut ta sii hen puut tu mat ta kaan. Kun Kei te leen–Päi jän teen ka na va vuon na 1994 val -
mis tui, VR:n las taus toi min not Suo lah den sa ta mas sa päät tyi vät, eikä se enää aluet ta
tar vin nut. Van ha ase ma ran toi neen ja ra ta pi hoi neen myy tiin kau pun gil le, joka ai koi
hyö dyn tää sitä mat kai luun. Lähin nä höy ry laiva har ras ta ji en aloit tees ta kau pun ki ha -
lu si luo da pai kal le ke sä ta pah tu man, jos sa oli si mah dol li sim man laa ja va li koi ma höy -
ry ka lus toa – lai vo ja, maa ko nei ta, ve tu rei ta. Se si joit ti hank kee seen sa huo mat ta vas ti
ra haa ja odot ti, että sii tä tu li si ta loudel li nen me nes tys. Erit täin kal lis ta pah tu ma tois -
tui nel jä nä ke sä nä ja tuot ti vuo sit tain hui mat tap pi ot. Samal la mu seo lii ken teen käy -
tän tö jen oh jai lu al koi siir tyä kou liin tu neil ta har ras ta jil ta ko ke mat to mil le kau pun gin
vir ka mie hil le. 

Har ras ta jat oli vat kaut ta vuo si en toi mi neet mää räys ten mu kaan ja op pi neet luo -
vi maan rau ta tei den edun val von ta vii da kos sa. Vuo den 1997 höy ry fes ti vaa lis sa jot kin
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rau ta tei den työn te ki jät tar jou tui vat hoi ta maan höy ry junalii ken net tä ”omaan pus siin -
sa” las kut ta mat ta työn an ta jal taan työ tun te ja. Se oli si tien nyt kau pun gil le sääs töä kus -
tan nuk siin, jot ka oli vat lui su neet kä sis tä. Muse ol ta am mat tiosas to jen edus mie het oli -
vat tä män kal tai set toi min ta mal lit aiem min jär jes tel mäl li ses ti evän neet. Jär jes te ly ei
to teu tu nut mut ta mu seo lii ken ne ajau tui krii siin ja päät tyi aiem mas sa laa juu des saan.
Vii meis ten fes ti vaa li en myö tä al koi vat hii pua myös VR:n Jyväs ky län tuo tan to -
aseman ti lausajot Haa pa jär ven ra dal la. Oli men ty lii an pit käl le.

Läh teet:

Kei te le-Museo Oy:n kir jeen vaih toa ja so pi muk sia vuo sil ta 1988–1997; VR:n ju -
nasanomia vuo sil ta 1988–1997
Timo Lauk ka ri nen: Dm7, huol to- ja ki lo met ri päi vä kir jo ja 1991–1994
(Kir joit ta ja oli Suo lah des sa mu seo junamat kai lua ke hi tel leen osa keyh ti ön pal ve luk -
ses sa, mm. toi mi tus joh ta ja na, vuo si na 1988–1997.)
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VR:n pai kal lis lii ken teen ke hi tys

ja taan tu mi nen
Mik ko Ala me ri

Suo men rau ta tei den ei tar vin nut kil pail la maan tie lii ken teen kans sa Venä jän val lan
ai ka na, kos ka au tot al koi vat yleis tyä kul ku neu voi na maas sam me vas ta en sim mäi sen
maa il man so dan jäl keen. Niin pä Val tion rauta tei den his to ri an en sim mäi set kuu si vuo -
si kym men tä oli vat Suo men ra ta ver kon ja rau ta tielii ken teen jat ku van kas vun vai het -
ta. Täs tä joh tuen VR:n ra ta osat, joil ta hen ki lö lii ken ne tuol loin lo pe tet tiin, voi daan
las kea yh den kä den sor mil la. Kysees sä oli vat muu ta man ki lo met rin mit tai set osuu -
det, ku ten esi mer kik si Lap poh jan sa ta ma ra ta ja Värt si län teh das ra ta.

Suo men it senäis tyt tyä al koi lii ken ne ta sa val las sa ke hit tyä no peas ti, kun mat kus -
ta mi nen yleis tyi rau ta tie- ja maan tie ver kon kas vun vauh dit ta ma na. Samal la lin -
ja-auto- ja ju na lii ken teen kes ki näi nen kil pai lu mat kus ta jis ta pa kot ti Val tion rauta tiet
jo 1920-lu vul la kek si mään kei no ja vä hä lii ken teis ten si vu ra to jen sa hen ki lö lii ken teen
kan nat ta vuu den pa ran ta mi sek si. Oli han rau ta tielii ken teen ai noa pal ve lu muo to höy -
ry ve tu rin ve tä mä juna – joko hen ki lö ju na tai se ka ju na, siis ta va ra ju na, jos sa oli myös
mat kus ta ja vau nu(ja). Vetu ris sa oli vat kul jet ta ja ja läm mit tä jä sekä itse ju nas sa kon -
duk töö ri. Lin ja-au toon riit ti kul jet ta ja, jo ten jo palk ka kus tan nuk sis sa oli ero ja.

Moot to ri vaunu ja ja lin ja-au to ja

Suo men yk si tyi sil lä rau ta teil lä oli jo 1920-lu vun puo li vä lis sä siir ryt ty käyt tä mään
hen ki lö lii ken tees sä myös moot to ri vaunu ja, kos ka nämä oli vat käyt tö kus tan nuk sil -
taan ve tu ri ju nia edul li sem pia. Val tion rauta tiet siir tyi moot to ri vaunu kau teen vuon na
1926 os tet tu aan Raa hen yk si tyis rauta tien. Täl lä ra dal la oli edel lise nä vuon na aloi tet -
tu lii ken ne kak si vaunui sel la kis ko bus siyk si köl lä. VR hyl kä si tä män moot to ri -
vaunuju nan saa tu aan käyt töön sä vuon na 1928 upo uu den die sel säh köi sen moot to ri -
vau nun, jol la ryh dyt tiin lii ken nöi mään ra ta osaa Tur ku–Naan ta li. VR hank ki1930-lu -
vul la li sää eri lai sia moot to ri vaunu ja yh teen sä 21 kap pa let ta.

Tosin Val tion rauta teil le oli jo vuon na 1926 an ne tun moot to riajo neu vo lain ja
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-ase tuk sen myö tä syn ty nyt oi keus il man eri ano mus ta kor va ta kan nat ta mat to mik si
käy nei tä ju na vuo ro jaan au toil la. Niin pä 1930-lu vun alus sa VR al koi kus tan nus sääs -
töi hin ve do ten siir tää hen ki lö lii ken net tään ra doil ta maan teil le. Val tion rauta tei den
en sim mäi nen lin ja-au to lin ja kor va si val ta osan hen ki lö junalii ken tees tä vä lil lä Sot ka -
mo–Vuo kat ti vuon na 1931. Seu raa va na vuon na bus si lin ja ulo tet tiin Vuo ka tis ta edel -
leen Kajaaniin. Itä-Suo mes sa VR jou tui jär jes tä mään lin ja-au to vuo ro ja Sor ta va las ta
Läs ke lään ja siel tä edel leen poh joi seen ja kaak koon, kos ka rau ta tieyh teys Mat -
kaselän kaut ta oli pit kä kier to tie ja tä män joh dos ta Jänis jär ven–Pit kä ran nan ra dan
mat kus ta ja lii ken ne vä häis tä.

Kil pai lu ti lan tees sa VR pyr ki kui ten kin pi tä mään edes osan mat kus ta jis taan edel -
leen asiak kai naan jär jes tä mäl lä yh dis te tyn juna- ja bus si lin jan Hel sin ki–Por -
voo–Lovii sa vuon na 1932. Lin ja-au to jen ja ju ni en ai ka tau lut so vi tet tiin si ten, että
Por voos sa vaih to ai ka oli ly hyt. Näin saa tiin jous ta va jat ko yh teys kum paan kin suun -
taan mat kus ta vil le.

Täl lai nen syöt tö lii ken ne ju nil ta bus seil le ja päin vas toin to teutet tiin useil la lin -
joil la eri puo lil la Suo mea ja VR kil pai li mat kus ta jis ta yk si tyi sen lin ja-au to lii ken teen
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VR:n moot to ri vau nut 1930-lu vul la

sar ja  kpl  val mis tus vuo si

Die sel säh köi set moot to ri vau nut

Ds1    1    1927                  
Ds1    2    1930                  
Ds2    2    1932                  
Ds2    3    1933                  
Ds3    2    1934                  

Ben siinimoot to ri vau nut

Bm1   2    1928                  
Bm2   1    1938                  
Bm3   2    1939                  

Die sel moot to ri vau nut

Dm1   1    1935                  
Dm2   3    1936                  
Dm2   3    1937

Huom. Luet te lon en sim mäi nen Ds3 oli alun pe rin Ps, siis puu -
kaasukäyt töi nen, mut ta tämä kor vat tiin myö hem min die sel -
käytöl lä.



kans sa. Vaik ka 1930-lu vul la hen ki lö lii ken ne useal ta ra ta osal ta oli siir ret ty maan teil -
le, li sä si VR sekä kau ko- että lä hi lii ken teen ju na vuo ro jaan pal ve lu tason sa pa ran ta mi -
sek si. Pää asi as sa vä hä lii ken tei sil le ra ta osil le si joi te tuil la puu ko ri sil la moot to ri -
vaunuil la ajet tiin vuon na 1938 yh teen sä  1.900.000 ju na ki lo met riä, joka oli noin 9 %
mat kus ta jia kul jet ta nei den ju ni en ju na ki lo met ri en ko ko nais mää räs tä. Rai teil la teh -
tiin mat ko ja yh teen sä 23.714.000. Sama na vuon na VR:llä oli 28 bus sia, joil la ajet tiin
1.700.000 ki lo met riä ja kul je tet tiin 680.000 mat kus ta jaa.

Luettelo 1.

Rata osat, joil ta VR on lo pet ta nut hen ki lö lii ken teen.

Luet te los sa ei ole mai nit tu sel lai sia ra ta osia, joil la oli hen ki lö lii ken net tä 

• lai va mat kus ta jia var ten: en nen so tia Koi vis ton, Ota van ja Sor ta va lan
sa ta miin sekä Kajaa nin Petäisen nis kal le; vuo den 1944 jäl keen Han gon,
Naan ta lin ja Vaa san sa ta miin sekä Lah den Vesi jär vel le ja Uuden kau pun gin 
Hepo ka ril le, 

• Ete lä-Poh jan maan keuh ko tautisairaa lan po ti lai ta, vie rai li joi ta ja huol toa
var ten Kau pin kan kaal le, 

• saat to vä keä var ten Mal min hau taus maal le Hel sin gis sä,

• työ läis kul je tuk sia var ten, esim. VR:n Hyvin kään ko ne pa jal le, 
ja niin edel leen. Näis tä enim mäk seen muu ta man ki lo met rin pi tui sis ta si vu ra dois -

ta on mo nen osal ta lii ken nöin ti tie to ja saa ta vis sa vain puut teel li ses ti. 
Lisäk si joil la kin ta va ra lii ken ne ra doil la on ol lut ko kei lu luon tois ta hen ki lö lii ken -

net tä, esim. Oulun ky lä–Hert toniemi. 
Eri kois ta paus on kan sain vä li nen lii ken ne Tor nio–Haa pa ran ta, joka päät tyi suo -

ma lais ten ju ni en osal ta 29.5.1988.
Rata osil la, joi den jäl keen on su luis sa vuo si lu ku mer kin tä, oli jo en nen hen ki lö lii -

ken teen lo pet ta mis ta vä hen net ty mai nit tui na vuo si na lii ken ne paik ko jen lu ku mää rää.
Muil la ra ta osil la lak kautet tiin kaik ki lii ken ne pai kat sa man ai kai ses ti.

Mer kin tä ”B” osoit taa, että mai ni tun ra ta osan hen ki lö junalii ken teen lak kaut ta -
mi sen yh teydes sä VR jär jes ti – ly hy em mäk si tai pi tem mäk si ajan jak sok si – ju na lii -
ken net tä kor vaa van lin ja-au to kul je tuk sen VR:n omal la tai Poh jo lan Lii ken teen ka -
lus tol la taik ka yh dys lii ken nesopi muk sel la muun lii ken nöit si jän kans sa.

15.05.1930  Loh jan kaup pa la–Fanee ri teh das
01.01.1936  Pit kä ran ta–Uuk su (B)
15.05.1936  Loh ja–Loh jan kaup pa la (B)
15.05.1936  Suo nen jo ki–Iis ve si (B)
22.05.1937  Jaak ki ma–Lah den poh ja (B)
15.05.1938  Vuo kat ti–Sot ka mo (B)
15.05.1939  Kou vo la–Kymin teh das–Teh taan port ti (1. ker ran) (B)
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01.09.1941  Toi ja la–Toi ja lan sa ta ma
01.06.1948  Kok ko la–Ykspih la ja
01.12.1948  Parik ka la–Tiviä
01.06.1949  Haa ran kal lio–Voik ka
01.06.1949  Pyy–Veit si luoto
01.06.1949  Kemi jär vi–Kel losel kä (1. ker ran) (B)

01.06.1951  Kou vo la–Kuu san kos ki–Teh taan port ti (2. ker ran)
01.10.1951  Viraso ja–Val lin kos ki
01.10.1951  Viraso ja–Vuok sen sa ta ma
01.03.1953  Vilp pu la–Mänt tä (B)
01.09.1953  Kiu kai nen–Kaut tua
01.12.1953  Mark ku la–Yli här mä
30.05.1954  Pori–Män ty luoto (B)
03.06.1956  Perä lä–Kas ki nen (1. ker ran) (B)
03.06.1956  Kov jo ki–Uusi kaar le pyy (B)
03.06.1956  Pän näi nen–Pie tar saa ri (ma kuu vaunulii ken ne jat kui) (B)
03.06.1956  Hau ki pu das–Mar tin niemi
01.12.1956  Toi ja la–Val keakos ki–Säte ri (B)
02.06.1957  Vii ni jär vi–Outo kum pu (1955) (B)

01.10.1963  Lovii sa–Val kon kes kus ta
27.09.1964  Perä lä–Kas ki nen (2. ker ran) (B)
22.05.1966  Pesiöky lä–Ämmän saa ri (B)
25.09.1966  Tuo mio ja–Raa he (B)
01.12.1966  Aavasak sa–Pel lo (B)
28.05.1967  Tor nio–Aavasak sa (1965–1966) (B)
28.05.1967  Kemi jär vi–Kel losel kä (2. ker ran) (B)
26.05.1968  Lah ti–Hei no la
26.05.1968  Inke roi nen–Hami na (1965)
26.05.1968  Sei nä jo ki–Kris tiinan kau pun ki
26.05.1968  Saa ri jär vi–Haa pa jär vi
01.06.1969  Ori ve si–Jäm sän kos ki (28.05.1978 al ka en Tam pe reen–Jyväs ky län pi -

ka junalii ken net tä)
01.12.1969  Joen suu–Ilo mant si

31.05.1970  Lah ti–Lovii sa
27.05.1972  Rai sio–Naan ta li (B)
01.12.1974  Pän näi nen–Pie tar saa ri (ma kuu vaunulii ken ne)
22.05.1977  Luu mä ki–Vai nik ka la (val ta kun nan ra jan ylit tä vä pi ka junalii ken ne jat -

kui)
22.05.1977  Simo la–Lap peen ran ta (1965–1972)
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28.05.1978  Ääne kos ki–Saa ri jär vi

31.05.1981  Kera va–Por voon kes kus ta (1971–1976)
31.05.1981  Pori–Haa pa mä ki (1965–1979)
23.05.1982  Kon tiomä ki–Tai val kos ki (1964–1975)
25.09.1983  Hyvin kää–Kar jaa (1968–1976)
01.06.1987  Säkäniemi–Nii ra la (B)
27.09.1987  Jyväs ky lä–Ääne kos ki (1971–1984)
29.05.1988  Koke mä ki–Rau ma (B)
29.05.1988  Huu to kos ki–Savon lin na (1970–1984) (B)
29.05.1988  Tor ni on ase ma (vä li lii ken ne pai kat Lau ri la–Tor nio lak kautet tu

1971–1983) (B)

01.01.1993  Tur ku–Uusi kau pun ki–Kala ran ta (1971–1990)
17.08.1993  Nur mes–Kon tiomä ki (1970–1990) (B)

Kymin teh taan nimi 1.1.1948 al ka en  Kuu san kos ki

Tal visota syn nyt ti Poh jo lan Lii ken teen

VR:n mat kus ta ji en lu ku mää rä kas voi ta sai ses ti 1930-lu vun vii mei si nä vuo si na, mut -
ta toi nen maa il man so ta kat kai si ke hi tyk sen. Tal visodan pää tyt tyä pe rus tet tiin vuon na 
1940 Oy Poh jo lan Lii ken ne Ab, joka ryh tyi hoi ta maan kes ki te tys ti val tiol le tar peel li -
sia kul je tuk sia, aluk si Pet sa mon tiel lä.

Toi sen maa il man so dan pää tyt tyä lii ken ne Suo men rau ta teil lä ja maan teil lä jat koi 
aluk si kas vu aan. Val tio siir si hal lus saan ol leen Oy Poh jo lan Lii ken ne Ab:n osa ke -
kan nan Val tion rauta tei den hal lin taan vuon na 1949. Niin pä vuo si na 1949–1950 VR
saat toi siir tää koko ai kai sem min hoi ta man sa bus si lii ken teen lin ja-au toi neen Poh jo -
lan Lii ken teel le. 

VR:n hen ki lö lii ken teen en sim mäi nen
su pis ta mis ko kei lu

Nimenomaan tal vi sin ta va ra lii ken teen vir rat oh jat tiin suu rel ta osin Ete lä-Suo men sa -
ta miin. Kos ka huo mat ta va osa Suo men ra ta ver kos ta oli yk si rai tei nen, ruuh kau tui lii -
ken ne tois tu vas ti. Niin pä VR lak kaut ti kin koe mie les sä vii den nek sen hen ki lö junalii -
ken tees tään tal vel la 1951–1952. Vaik ka pai kal lis luon toi ses sa ju na lii ken tees sä py rit -
tiin säi lyt tä mään tär keim mät työ läis- ja kou lu lais juna vuo rot, ”suu ri mää rä rau ta tei -
den va ki nai sis ta asiak kais ta jou tui kär si mään ju ni en lak kaut ta mi ses ta”. VR:n hen ki -
lö lii ken ne ki lo met rit vä heni vät 235.000.000:lla vuo des ta 1951 vuo teen 1952, kun ko -
kei lun seu rauk se na mer kit tä vä osa mat kus ta jis ta siir tyi rai teil ta maan teil le.
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Juna lii ken teen vä hen tä mi ses tä ai heu tu neen run saan ko hun jäl keen VR pa laut ti
hen ki lö lii ken ne tar jon tan sa lä hes en nal leen ke sä ai ka tau lus sa 1952. Nyt hän oli al ka -
nut uusi ai ka kau si ju na lii ken tees sä ja sa mal la uusi kil pai lu mat kus ta jis ta. VR si joit ti
yh teen sä 24 uut ta ke vyt me tal li ko ris ta Dm3- ja Dm4-sar jan moot to ri vau nua eri puo -
lil le Suo mea, aluk si pai kal lis lii ken tee seen. Kah ta vuot ta myö hem min tu li vat lii ken -
tee seen moot to ri kii to junat ja moot to ri pi ka junat, joi den ve tä ji nä oli vat nuo uu det pu -
na har maat suo ma lais val mis tei set moot to ri vau nut.

Pal ve lun uusi ulot tu vuus: lät tä hat tu

Vuon na 1954 al koi myös kis ko au to lii ken ne Suo mes sa ra ken ne tuil la uu sil la si ni har -
mail la Dm6-moot to ri vaunuil la lii te vaunui neen. Nämä, ku ten Dm7-moot to ri vau nut
lii te vaunui neen vuo des ta 1955, oli vat ny ky ai kai sia ja no pei ta hen ki lö ju nia, joil la
kor vat tiin höy ry ve tu ri ve toi set mat kus ta ja junat ni men omaan pai kal lis lii ken tees sä –
siis taa ja ma- ja lä hi lii ken tees sä, ku ten 2000-lu vul la sa no taan. Samal la ta pah tui
erään lai nen ju na lii ken teen val lan ku mous. Nämä kan san ”Lät tä ha tuik si” ris ti mät ta -
vanomais ta mat kus ta ja lii ken teen vau nus toa ma ta lam mat, ket te rät ja var sin mu ka vat
kis ko au tot mah dol lis ti vat py säh dys ten li sää mi sen ja sil ti mat ka-aika py syi edel leen
kil pai lu ky kyise nä. 

Raideryhmä 70

Pai kal lis ju na Haa pa ran nal ta on saa pu nut Kemiin tou ko kuun 17. päi vä nä 1988. Val -
tion rauta tiet  lo pet ti ra jan ylit tä vän hen ki lö lii ken teen sa man kuun 28. päi vä nä, Ruot -
sin rau ta tiet SJ jat koi ra jan ylit tä vää mat kus ta ja lii ken net tä  Tor ni oon saak ka elo kuun 
16. päi vään 1992. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen.



VR pe rus ti uu sia sei sak kei ta ym pä ri maa ta ja hen ki lö lii ken teen pal ve lu ta so ko -
ho si en nen nä ke mät tö mäl le ta sol le. Eivät hän Suo men 1950-lu vun maan tie verk ko sen
enem pää kuin lin ja-au tot kaan ol leet ke hit ty neet yhtä no peas ti kuin rau ta tei den mat -
kus ta ja lii ken ne sekä lii ken ne tar jon nan että liik ku van ka lus ton osal ta. Lisäk si jo ka ke -
väi set ke li ri kot koet te li vat bus si mat kus ta ji en kär si väl li syyt tä ja pi den si vät mat ka-ai -
ko ja.

Lät tä ha tuil la ajet tiin vuon na 1960 yh teen sä 14.000.000 ju na ki lo met riä, mikä oli
72 % hen ki lö ju nien ju na ki lo met reis tä. Vuon na 1964, kun kaik ki VR:n hank ki mat
kis ko au tot (212 kpl) lii te vaunui neen (202 kpl) oli vat lii ken tees sä käy tän nöl li ses ti
kat soen koko sil loi sel la ra ta ver kol la, oli Suo men rau ta tielii ken ne paik ko jen kin lu ku -
mää rä suu rim mil laan. Sama na vuon na näil lä moot to ri vaunuil la ajet tiin 17.100.000
ju na ki lo met riä. Lät tä ha tuil la ajet tiin pai kal lis lii ken teen li säk si myös no pe aa pit kä -
mat kais ta hen ki lö lii ken net tä Itä- ja Poh jois-Suo mes sa, oli han tämä moot to ri -
vaunutyyp pi ve tu ri ju naa no peam pi ke vyt kis koi sil la ra ta osil la.

Hen ki lö au to siir tyi joh toon

Mut ta 1960-luku oli muu toin kin kään teen te ke vää ai kaa. Talous kas vus ta joh tu nut
hen ki lö au to jen lu ku mää rän rä jäh dys mäi nen li sään ty mi nen al koi vai kut taa voi mak -
kaas ti sekä juna- että bus si lii ken teen mat kus ta ja mää riin. Hen ki lö au to lii ken teen suo -
ri te kas voi lin ja-au to lii ken teen suo ri tet ta suu rem mak si, ei vät kä rau ta tei den hen ki lö -
lii ken ne sekä lin ja-au to lii ken ne yh teen las ket tuina kaan enää vas tan neet vuo den 1963
jäl keen hen ki lö au to jen suo ri tet ta. Kun maan tie verk ko a kin ko hen net tiin no peas ti ja
te hok kaas ti, mat kus ta jat siir tyi vät ju ni en li säk si myös bus seis ta oman au ton käyt tä -
jik si.

Vas ta vuon na 1965 val ti on ra to jen säh köis tys pää si täy teen vauh tiin, sa moin uu -
si en die sel moot to ri vaunu yk si köi den ra ken ta mi nen Hel sin gin lä hi lii ken tee seen.
Tosin nämä suo ma lais val mis tei set Dm9-ju nat siir ret tiin kau ko lii ken tee seen, jo hon
oli jo han kit tu ko ti maas sa vuo si na 1964–1965 ra ken ne tut Dm8-ju nat. Syy nä siir toon
oli vat rau ta tiehal li tuk sen ja ve tu ri mies ten nä ke myserot pai kal lis lii ken teen ju ni en
mie hi tys vah vuu des ta.

Myös eri jouk ko lii ken ne muo to jen vä li sen yh teis työn puu te oli joh ta nut kil pai lun 
kan nal ta epä edul li seen ti lan tee seen: ju nat ja bus sit tais te li vat kes ke nään mat kus ta jis -
ta sen si jaan että oli si vat yh dis tä neet voi man sa ja vah vuu ten sa sekä hou ku tel leet mat -
kus ta jia hen ki lö au tois ta jul ki sen lii ken teen asiak kaik si.

VR:n vuon na 1953 uu del leen aloit ta ma oma lin ja-au to lii ken ne kor va si kan nat ta -
ma ton ta pai kal lis junalii ken net tä. Mut ta kun 1960-lu vun lo pul la jat ket tiin pai kal lis -
junatar jon nan vä hen tä mis tä eri puo lil la Suo mea, to det tiin myös ju na vuo ro ja kor vaa -
va VR:n bus si lii ken ne kin tap piol li sek si. Niin pä aloi tet tiin myös tä män pal ve lun
alasajo. VR:n oma lin ja-au to lii ken ne lop pui vuon na 1971. 
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Säh kö ju nien ai ka kau si al koi 1969

Pää kau pun kiseu dul la VR aloit ti säh kö junalii ken teen vuon na 1969 osuu del la Hel sin -
ki–Kirk konum mi en sim mäi sil lä Sm1-sar jan Suo mes sa ra ken ne tuil la te räs ra ken tei -
sil la ju nayk si köil lä. Lät tä hat tu lii ken ne oli tuol loin osa Hel sin gin lä hi lii ken net tä, jo -
hon kuu lui vat myös pe rin tei set puu ko ri set mat kus ta ja vau nut. Näi tä ju nia ve ti vät pää -
asias sa die sel ve tu rit. Höy ry ve tu rit han al koi vat käy dä vä hiin, ja lo put pal ve li vat lä hes 
yk sin omaan ta va ra lii ken net tä.

Pai kal lis lii ken teen puu ko ri sis ta mat kus ta ja vaunuis ta koos tu viin ruuh ka juniin
Hel sin gin–Rii hi mä en vä lil le saa tiin ve tä jik si myös säh kö ve tu rei ta. Näis tä Neu vos to -
lii tos sa ra ken ne tuis ta Sr1-ve tu reis ta en sim mäi nen ase tet tiin lii ken tee seen jou lu kuus -
sa 1973.

Vuon na 1975 otet tiin käyt töön en sim mäi set Sm2-ju nat. Nämä suo ma lais val mis -
tei set alu miinira ken tei set ju nayk si köt lii ken nöi vät pää o sin pää kau pun kiseu dul la,
ran ta- ja pää ra dan li säk si Suo men en sim mäi sel lä var ta vas ten kau pun ki ra dak si ra -
ken ne tul la Mar tin laak son ra dal la, joka avat tiin lii ken teel le sa ma na vuon na. Vuon na
1999 pää kau pun kiseu dun lä hi lii ken tee seen tu li vat en sim mäi set osit tain ma ta la lat ti -
ai set eu roop pa lais val mis tei set Sm4-säh kö junayk si köt.
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Savon lin na. Kis ko bus si (Dm7) on saa pu nut Piek sä mä el tä  ja pi ka ju na (Dm8) te kee
läh töä Parik ka laan ja edel leen Helsinkiin hei nä kuun 8. päi vä nä 1984. Kuva: Jark ko
Vou ti lai nen.



Pai kal lishen ki lö lii ken teen alasajo

Jo en nen säh kö junalii ken teen ai ka kaut ta VR ryh tyi mää rä tie toi ses ti aja maan alas pai -
kal lis lii ken net tään Suo men koko ra ta ver kol la. Vuon na 1965 aloit ti VR ju ni en lu ku -
mää rän sys te maat ti sen vä hen tä mi sen, aluk si va ro vai ses ti ja ai no as taan mat kus ta ja -
mää ril tään hei koim pia ju nia lak kaut ta en, mut ta vuo den 1967 ai ka tau lus ta läh tien jyr -
käs ti kiih dyt tä en (kat so luet te lon 1 lak kautet tu ja ra ta osia). 

Vuon na 1971, jol loin lät tä ha tuil la ajet tiin VR:n ju na ki lo met reis tä enää
9.800.000, tuli tä hän alasajoon kui ten kin py säh dys lii ken ne mi nis te ri ön puu tut tua
asi aan ja kes keytet tyä lak kau tus suun ni tel mat lä hes ko ko naan. Asi aa ryh dyt tiin sel -
vit tä mään kah des sa mi nis te ri ön vuo si na 1971 ja 1972 aset ta mas sa toi mi kun nas sa.
Tämä joh ti muun muas sa mää rä ra han saa mi seen VR:lle vuo den 1973 tulo- ja me no -
ar vios sa rau ta tieta loudel li ses ti kan nat ta mat to man hen ki lö lii ken teen kor vauk sek si.
Vuo si na 1971–1976 ei ra ta osia ko ko naisuu des saan juu ri kaan lak kautet tu, mut ta lii -
ken ne paik ko jen vä hen tä mi nen jat kui en ti seen ta paan (kat so kuviota si vul la 74 ja tau -
luk koa si vul la 75). 

Pai kal lis lii ken teen kas va van tap piol li suu den huo les tut ta ma na aset ti VR vuon na
1979 työ ryh män te ke mään suun ni tel maa ”var si nai sen pi ka junalii ken teen li säk si hoi -
det ta vas ta hen ki lö lii ken tees tä ja sen laa juu des ta”. Vuo des ta 1981 al koi jäl leen ko ko -
nais ten ra ta osi en hen ki lö lii ken teen lak kaut ta mi nen. 

Die sel moot to ri vaunupe rin ne kat ke aa

Maal ta pa ko suu riin taa ja miin oli tul lut yhtä it ses tään sel väk si kuin hen ki lö au ton
omis ta mi nen. Mat kus ta ji en vä he tes sä ju na vuo ro ja kar sit tiin eikä uut ta pai kal lis lii -
ken teen ka lus toa han kit tu. VR kes kit tyi kau ko lii ken tee seen sekä pää kau pun kiseu -
dun lä hi lii ken tee seen.

Sään nöl li nen ai ka tau lun mu kai nen lät tä hat tu lii ken ne lo pe tet tiin vuon na 1988.
Jäl jel le jää nyt tä pai kal lis lii ken net tä ryh dyt tiin aja maan die sel ve tu ri ve toi sin ju nin.

Kos ka pää kau pun kiseu dun ul ko puo lis ta pai kal lis lii ken net tä ei voi tu ko ko naan
lo pet taa, pa kot ti ve tu ri junalii ken teen tap piol li suus VR:ää har kit se maan uu si en die -
sel moot to ri vaunujen hank ki mis ta. 

VR:n Piek sä mä en ko ne pa ja ra ken si oma toi mi ses ti van has ta te räs ra ken tei ses ta
mat kus ta ja vaunus ta koe moot to ri vau nun (Dm10) vuon na 1994. Kier rä tysosia kin
käy tet tiin, ku ten moot to rit ja ulko-ovet. Vau nua käy tet tiin nor maa lis sa hen ki lö -
junalii ken tees sä vä lil lä Iisal mi–Yli vies ka. VR ei kui ten kaan päät tä nyt ti la ta täl lai sia
”kier rä tys moot to ri vaunu ja”.

Samoi hin ai koi hin eli syk sys tä 1994 läh tien VR al koi siir tyä as teit tain lin ja lii -
ken teen ve tu reis saan yh den mie henajoon; to sin ra ta pi hoil la vaih to ve tu reis sa yk sinajo 
oli käyn nis ty nyt jo 1983.
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Uusia die sel moot to ri vaunu ja

Lät tä hat tu lii ken teen päät ty mi ses tä kes ti mel kein vuo si kym me nen, en nen kuin en -
sim mäi set es pan ja lais val mis tei set Dm11-moot to ri vau nut saa tiin Suo meen vuon na
1997. Nämä ei vät kui ten kaan täyt tä neet vaa ti muk sia, jois ta oli so vit tu ti laa jan ja val -
mis ta jan kes ken. Niin pä koe ajot lo pe tet tiin ja VR pa laut ti moot to ri vau nut val mis ta -
jal le vuon na 1999. Tap piol li nen pai kal lis lii ken ne säh köis tä mät tö mil lä ra ta osil la jat -
kui edel leen die sel ve tu ri ve toi sin ju nin: yksi mies ve tu ris sa ja toi nen ju nas sa. Toki oli
sit ten mat kus ta jia kin, vaik kei run saas ti. Aika tau lut han ei vät yleen sä mah dol lis ta neet
ju ni en käyt töä kou lu-, työ-, asi oin ti- ja va paa-ajan mat koi hin.

Kui ten kin uu sia moot to ri vaunu ja kat sot tiin tar vit ta van, kos ka VR:n hen ki lö lii -
ken teen su pis ta mis suun ni tel mat ovat koh dan neet an ka raa vas tus tus ta maa kun nis sa ja 
kos ka toi saal ta käy tet tä vis sä ole va ka lus to al kaa hu ve ta VR:n ro mut ta es sa joh don -
mu kai ses ti si nis tä te räs ra ken teis ta hen ki lö vaunukan taan sa. Die sel ve tu rit kin al ka vat
ikään tyä.
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Vasem mas sa sa rak kees sa lii ken ne paik ko jen lu ku mää rä. Luku mää rä si säl tää vuon -
na 1965 30 ja vuon na 2005 33 ny kyi sen YTV-alu een lii ken ne paik kaa.



VR ti lasi kin T�ekin maas ta seu raa vat die sel moot to ri vau nut. Ensim mäi nen
Dm12-sar jan moot to ri vau nu aloit ti koe ajon sa Suo mes sa tam mi kuus sa 2005.

VR:n pai kal lis lii ken teen su pis ta mi nen
päh kinän kuores sa

”Kevät tu ris tin” 1964 mu kaan oli VR:n ra ta verkon hen ki lö lii ken teen lii ken ne paik ko -
jen lu ku mää rä suu rim mil laan: 1.510 lii ken ne paik kaa.
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1964    1.501    5.125     3,4
1965    1.468    5.103     3,5
1966    1.457    5.081     3,5
1967    1.377    5.003     3,6
1968    1.258    4.952     3,9
1969    1.226    4.600     3,8
1970    1.034    4.458     4,3
1971       984    4.611     4,7
1972       964    4.615     4,8
1973       935    4.615     4,9
1974       912    4.611     5,1
1975       876    4.608     5,3
1976       870    4.608     5,3
1977       828    4.560     5,5
1978       799    4.644     5,8
1979       765    4.644     6,1
1980       733    4.644     6,3
1981       672    4.417     6,6
1982       642    4.261     6,6
1983       561    4.261     7,6
1984       473    4.274     9,0

1985       474    4.450     9,4
1986       476    4.450     9,3
1987       454    4.419     9,7
1988       388    4.245   10,9
1989       361    4.289   11,9
1990       275    4.296   15,6
1991       270    4.289   15,9
1992       241    4.134   17,2
1993       222    4.065   18,3
1994       216    3.956   18,3
1995       215    3.956   18,4
1996       215    3.956   18,4
1997       211    3.950   18,7
1998       212    3.951   18,6
1999       213    3.591   18,5
2000       211    3.951   18,7
2001       211    3.951   18,7
2002       200    3.951   19,8
2003       199    3.951   19,9
2004       198    3.951   20,0

1          2           3           4 1          2           3           4

Tau luk ko 1.

VR:n hen ki lö lii ken ne tar jon nan su pis ta mi nen vuo si na 1964—2004. 

Sarak kei den se li tys:
1) Vuo si
2) Asia no mai sen vuo den ke sä ai ka tau lus sa mai nit tu jen hen ki lö lii ken teen lii -

ken ne paik ko jen lu ku mää rä
3) Hen ki lö junalii ken teel le ava tun ra ta ver kon pi tuus ki lo met riä
4) Hen ki lö lii ken ne paik ko jen kes ki mää räi nen vä li mat ka ki lo met reis sä



Vuo si na 1964–2004 lii ken ne pai kat ovat vä hen ty neet 1.312:lla ja hen ki lö lii ken -
teen ra ta verk ko on su pis tu nut 1.174 ki lo met ril lä. Sama na ajan jak so na hen ki lö lii ken -
ne paik ko jen kes ki mää räi nen vä li mat ka on kas va nut 3,4 ki lo met ris tä 20,0 ki lo met -
riin.

Mut ta to te aa han jo VR:n 125-vuo tishis to riik ki vuon na 1987: ”Junan käyt tä ji en
jat ku vas ti vä he tes sä rau ta tiehal li tus ryh tyi su pis ta maan ju na tar jon taa ja tar kis ti sa -
mal la toi min tasuun ni tel maan sa muut tunut ta ti lan net ta vas taa vak si. Kehi tyk sen pää -
pai no ase tet tiin kau ko lii ken teel le.”

Tau luk ko 2.

VR:n hen ki lö lii ken teen ju na li pun hin ta ke hi tys.

Esi merk ki nä me no lip pu 2. luo kas sa 16 ki lo met rin mat kal la (ku ten pää kau -
pun kiseu dul la esim. Hel sin ki–Kau ni ai nen tai Hel sin ki–Tik ku ri la)

sa rak kei den se li tys:

1) Vuo si
2) Lipun hin ta
3) Lipun hin ta vuo den 2003 hin ta tasos sa
4) Vyö hy ke li pun (AB) hin ta
5) Vyö hy ke li pun (AB) hin ta vuo den 2003 hin ta tasos sa
1 2 3 4 5 
1964 1,10 mk 1,72 € - - 
1974 1,70 mk 1,35 € - - 
1984 6,80 mk 1,95 € 8,00 mk 2,29 €
1994 14,00 mk 2,70 € 15,00 mk 2,89 €
2003 2,60 € 2,60 € 3,40 € 3,40 €

Pai ne tut läh teet:

Ala me ri, Mik ko: Suo men rau ta tiet. Ver lag Josef Otto Sle zak, Wien 1979
Kur ki nen, Jari: Suo men au to ko ri te ol li suu den his to ria. Gum me rus Kir ja pai no Oy,
Jyväs ky lä 2001
Val tion rauta tiet 1912–1937, II osa. Hel sin ki 1937
Val tion rauta tiet 1937–1962. Hel sin ki 1962
Val tion rauta tiet 1962–1987. Hel sin ki 1987
Resii na 4/1988
Resii na 3/2004

Pai na mat to mat läh teet:

Ala me ri, Rolf: Usei ta muis ti oi ta vuo sil ta 2004–2005 kos ki en VR:n hen ki lö lii ken -
net tä
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Hen ki lö lii ken tee seen tu li vat jo

en sim mäi set it se näi set

ope raat to rit
Timo Lou hi ka ri

Van haa rau ta tieka lus toa omis ta vil le yh ti öil le ja yh teisöil le ryh dyt tiin vii me vuon na
rau ta tielain muu tok sen myö tä myön tä mään tur val li suus to dis tuk sia. Niis tä on tul lut
ra ta ver kon en sim mäi set VR Osa keyh tiös tä riip pu mat to mat, mat kus ta jia kul jet ta vat
ope raat to rit. Suo mes sa on vii si mu seo junaope raat to ria.

Vuon na 2003 voi maan tul lut rau ta tiela ki ir rot ti mu seo lii ken teen VR Osa keyh ti -
ön alai suu des ta. Lain mu kaan mu seo lii ken ne ei saa olla sään nöl lis tä, eikä tuot taa lii -
ke ta loudel lis ta voit toa. Muse olii ken net tä har joit ta vat yh teisöt te ke vät kui ten kin his -
to ri aa: ka lus to, jon ka luul tiin ka don neen his to ri an hä mä rään, an taa en sim mäi sen
mer kin ra ta ver kon va pau tu mi ses ta.

Höy ry raide Oy:n kym men vuo tis juh las sa Por voos sa ke sä kuus sa 2004 pu hu neen
lii ken ne mi nis te ri ön yli tar kas ta ja Kari Kor pe lan mu kaan Suo men vä häi nen mu seo lii -
ken ne on jou tu nut so peu tu maan jat ku viin muu tok siin: uusi ra ta la ki ase tuk si neen ja
voi ma kas pa nos tus ju na tur val li suu teen ovat luo neet val ti on ra ta verk koa käyt tä vi en
yh teisöjen vä häi seen toi min taan epä var muut ta. Suo men mu seo lii ken teen har joit ta jat
voi tois tai sek si lu kea yh den kä den sor min. Brit tein saa ril la nii tä on noin 60, Sak sas sa
40 ja Ruot sis sa kin 20. 

”Hel pos ti ajau dum me Suo mes sa sa mal le tiel le, mikä to teu tui Englan nis sa. Sikä -
läi nen val ti on omis ta ma ai nut rau ta tieyh tiö ro mut ti, sa nou tui irti kai kes ta höy ry lii -
ken tee seen kuu lu vas ta ja kai lot ti höy ry lii ken teen van han ai kai suut ta”, Kor pe la ar vi -
oi. ”Yksit täis ten har ras ta ji en sit key den, ro mu liik keen omis ta ji en it se päi syy den ja
kan sa lais ten tuen kaut ta mer kit tä vä ko koel ma säi lyi jäl ki pol vil le.” 

Muse olii ken teen tur val li suus to dis tus on al ku vuo des ta 2005 vii del lä yh teisöl lä,
ja yh del lä (Haa pa mä en Muse ove tu riyh dis tys r.y.) on ha ke mus vi reil lä.
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Por voo: Höy ry raide Oy

Tapa ni Laak so mie hen Höy ry raide Oy lii ken nöi ke säi sin Por voon ra taa ke vy el lä ta -
va ra lii ken teen höy ry ve tu ril la. Ajo kun toi sia päi vä vaunu ja on kol me. Tule vi en vuo si -
en ajoon on kun nos tet ta va na toi nen kin ke vyt ve tu ri ja pari van haa puu ma kuu vau nua.

Höy ry raide Oy lii ken nöi ke säl lä 2004 kaik ki aan 26 päi vä nä ra ta osal la Por -
voo–Kera va. Vuo del le 2005 ajo päiviä on lu vas sa vas taa va mää rä. Suun ni tel mis sa on 
laa jen taa toi min taa Jyväs ky län–Haa pa jär ven ra dal le.

Suu re na on gel ma na Laak so mies pi tää osaa van hen ki lö kun nan ja mu seo lii ken -
teen tar pei ta vas taa van kou lu tuk sen puu tet ta. Höy ry raide Oy:llä on käy tet tä vis sään
nel jä VR Osa keyh ti ön kul jet ta jaa, jois ta kol mel la on höy ry pä te vyys. Laak so mies us -
koo, että vii den vuo den ku lut tua Höy ry raide Oy toi mii ”ar vos tet tu na mu seo lii ken net -
tä hoi ta va na yh tiö nä eri puo lil la maa ta”.

Por voo: Por voon Muse orauta tie ry.

Por voon Muse orauta tie ry. aloit ti lii ken nöin nin kis ko bus seil la Hel sin gin–Por voon
vä lil lä vuon na 1991. Yhdis tyk sel lä on kol me moot to ri vau nua ja kak si lii te vau nua.
Vuon na 2004 yh dis tys ajoi kym mene nä päi vä nä Hel sin gin–Por voon vä lil lä.
Tilausajo ja ajet tiin li säk si Hel sin gis tä Por voo seen ja Num me las ta Loh jal le.

Suu rim mak si käy tän nön on gel mak si koe taan ve tu rin kul jet ta ji en ja kon duk töö ri -
en puu te. VR Osa keyh ti ön työn te ki jöi tä voi käyt tää vain va paa päivi nään tai he jou tu -
vat mu seo ju nan vuok si jär jes te le mään työ vuoro jaan. Yhdis tyk sel lä oli vii me ke sä nä
käy tet tä vis sään nel jä kul jet ta jaa. Kul jet ta ja kysymyk sen li säk si uu dek si ta loudel li -
sek si, ehkä vä hän tek ni sek si kin on gel mak si uh kaa vat tul la ku lun val von ta lait teet, jot -
ka vau nui hin pi täi si vuo den 2006 ai ka na mah dol li ses ti asen taa. 

Toi min ta jat kuu ny kyisen laise na,”jos mu seo ju nien kul jet ta ja kysy mys rat ke aa
kaik kia osa puo lia tyy dyt tä väl lä ta val la”. Kalus ton kun nos tuk sen li säk si yh dis tyk sen
on mak set ta va ra ta mak sua ylei sen ra ta ver kon käy tös tä ja li säk si pi det tä vä yllä yk si -
tyis rai tee na lii ken nöi tä vää Ollin–Por voon ra taa. Täl lä 16 ki lo met rin osuu del la pi tää
lä hi vuosi na vaih taa kaik ki aan 15.000 ra ta pölk kyä. Moni ko mu seoautoi li ja kun nos te -
lee va paa-ai ka naan van ho ja so ra tei tä?

Oulu: PoRha ry. (Poh jois-Suo men Rau ta tiehar ras ta jat)

PoRha ry. (Poh jois-Suo men Rau ta tiehar ras ta jat) sai lo ka kuus sa 2000 käyt töön sä kis -
ko bus si ju nan, jo hon kuu lui kak si moot to ri vau nua ja yksi lii te vau nu. Toi nen moot to -
ri vaunuis ta teki tou ko kuus sa 2001 en sim mäi sen ti lausajo mat kan sa Oulus ta Var tiuk -
seen. Vuo des ta 2002 yh dis tys on lii ken nöi nyt kol men vau nun ju nal la. Lisäk si yh dis -
tyk sel lä on rata-auto.

Vuon na 2004 mu seoajoa oli 12 päi vä nä koh tei na mm. Mur to mä ki, Top pi la,
Ämmän saa ri, Orit ka ri, Äkäs jo ki, Ykspih la ja, Sei nä jo ki ja Kemi. Vuo den 2005 ajo -
kau ten sa PoRha r.y. aloit ti maa lis kuus sa Nur mek sen–Kon tiomä en ra dal la. Mie his tö -
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nä Oulus sa käy te tään va paa eh toi sia VR Osa keyh ti ön kul jet ta jia, mikä on ”eräs kriit -
ti nen te ki jä mu seo lii ken teen har joit ta mi sen laa juu del le”. 

Hel sin ki: Höy ry ve tu ri mat kat 1009 Oy

Vuon na 1993 pe rus tet ulla Höy ry ve tu ri mat kat 1009 Oy:llä on suu ri Ukko-Pek ka -ve -
tu ri sekä kol me mat kus ta ja vau nua, jot ka on muun net tu Val tion rauta tei den van hois ta
päi vä vaunuis ta. Yhdes sä on ma hon kisisus tus, toi nen on ”kant ri tyyp pi nen” ja kol mas
sa lon ki vau nu. Paik ko ja on lä hes 200.

Toi min ta on vii me vuo si na pe rus tu nut ti lausajoi hin. Suu rim pa na käy tän nön on -
gel ma na Höy ry ve tu ri mat kat Oy nä kee kul jet ta ja kysymyk sen. Hel sin gin alu eel la on
käy tet tä vis sä 4–6 pä te vää kul jet ta jaa. Ongel ma na on, että eri mu seo-ope raat to ri en
käy tet tä vis sä ovat sa mat har vat kul jet ta jat.

Yhtiön eng lan ti lai nen omis ta ja Nigel Sill on ai keis sa ve täy tyä eläk keel le. Niin pä 
koko osa keyh tiö ka lus toi neen on myy tä vä nä, ja myös eri lai set vuok ra jär jes te lyt tu le -
vat ky see seen. Vuon na 2004 oli yh tiöl lä oli vain yksi ajo, Hel sin gis tä Rii hi mä el le.
Vuo dek si 2005 odo te taan muu ta maa yh dis tet tyä ti laus/ylei söajoa.

Aikai sem min Höy ry ve tu ri mat kat Oy:llä oli myös toi nen höy ry ve tu ri, Tk3-sar jan 
ve tu ri 1151, joka vii me vuo det oli maa lat tu na kirk kaan pu nai sek si olut mainok sek si.
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Poh jois-Suo men Rau ta tiehar ras ta jat ry:n mu seo ju na teki ke vät tal vel la usei ta ai ka -
tau lun mu kai sia mat ko ja Poh jois-Kar ja lan vaa ra maisemis sa. Enti sen pai kal lis ju nan
mat ka Nur mek ses ta Kon tiomä keen kes ti tun nin ja 47 mi nuut tia, kun juna py säh tyi
12 lii ken ne pai kal la. Vuon na 1991 pi ka ju na tait toi sa man mat kan kah dek san mi nuut -
tia hi taam min, vaik ka py säh tyi vain vii del lä lii ken ne pai kal la. Kuva: Ulla Kämä räi nen.



Kevääl lä 2005 ve tu ri lai vat tiin Englan tiin, kos ka sil le ei ol lut käyt töä Suo mes sa ja
tal li pai kan kus tan nus Hel sin gin Pasi las sa oli kor kea.

Piek sä mä ki: Piek sä mä en Höy ry ve tu riyh dis tys ry.

Piek sä mä en Höy ry ve tu riyh dis tys ry. aloit ti mu seo lii ken nöin nin vuon na 1987 Vetu ri -
mies ten lii ton Piek sä mä en osas ton alaise na höy ry ve tu ri toi mi kun ta na. Kalus to na on
pie ni Kana-höy ry ve tu ri, kol me van haa mat kus ta ja vau nua ja hal ko vau nu. Yhdis tys
ajoi vii me vuon na vain yh den ylei sö mat kan, Savon lin nan kaup pa to ril le. Vuon na
2005 lu vas sa on vii koit tai sia mat ko ja hei nä-elo kuus sa Var kau den suun taan. Mie his -
tö nä ovat VR Osa keyh ti ön pal ve luk ses sa ole vat höy ry pä te vät kul jet ta jat, joi ta on
Piek sä mä el lä kak si. 

Läh teet

Kari Kor pe la (puhe Por voos sa 5.6.2004)
Tapa ni Laak so mies (Höy ry raide Oy)
Tuu la Han nuk se la (Höy ry ve tu ri mat kat 1009 Oy)
Kari Kemp pai nen (PorHa ry.)
Ismo Kir ves (Por voon Muse orauta tie ry.)
Esko Hir vo nen (Piek sä mä en Höy ry ve tu riyh dis tys ry.) 
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Mik si VR Osa keyh tiöl lä on

mo no po li rau ta tei den

hen ki lö lii ken teen tu keen?
Mik ko Laak so nen ja Ante ro Alku

Autois tu mi nen ei ol lut VR:n pai kal lis junalii ken teen lak kaut ta mi sen syy vaan pai kal -
lis lii ken teen lak kaut ta mi set oli vat kei no, jol la au tois tu mis ta to teutet tiin. Asi aa on
tois tai sek si tut kit tu vain kau pun ki lii ken teen osal ta Turun, Tuk hol man ja Yhdys val -
to jen rai tiotei den lak kau tus ten yh teydes sä. Pai kal lis lii ken teen lak kaut ta mi sel la to -
teutet tiin hy väk si kat sot tu ja au tois tu mi sen ja maa seu dun tyh jen tä mi sen vi si oi ta. Pai -
kal lis lii ken teen lak kau tuk sis ta syn tyi hen ki lö lii ken teen tu ki jär jes tel mä. VR Oy:n
mo no po lin no jal la saa ma tuki on kui ten kin niin suur ta, et tei se voi pe rus tua ra tio naa -
li ses ti hoi de tun lii ken teen to del li siin kus tan nuk siin.

Rau ta tei den hen ki lö lii ken teen ke hi tys on 1960-lu vul ta läh tien tu ke nut en si si jai -
ses ti Hel sin gin seu dun kas vua, kos ka kaik kial ta muu al ta Suo mes ta ju na vuo ro ja ja lii -
ken ne paik ko ja on lak kautet tu. Nyky ään näy tää sil tä, kuin VR Oy:llä ei oli si ha lua
ajaa mui ta kuin Hel sin gis tä läh te viä ja sin ne päät ty viä IC- ja Pen do linojuna vuo ro ja,
jois sa on li sä mak su nor maa li junali pun hin nan pääl le. Turun ja Tam pe reen vä li ses tä
18 ju nas ta pe rä ti 16 on val ti on os to lii ken net tä. Kun tar kas te lee Pro Rau ta tie -yh dis -
tyk sen jul kaisemaa os to lii ken ne kart taa, huo maa no peas ti, että VR Oy:n mie les tä
kan nat ta via ovat vain IC- ja pen do linojunat. Muut saa vat val tio tai kun nat mak saa.

Kevät tal ves ta 2005 jul ki suu des sa alet tiin va lit taa, että Kera van–Lah den-oi ko ra -
dan val mis tut tua suu ri osa lii ken ne mi nis te ri ön os ta mas ta ju na lii ken tees tä jou du taan
mää rä ra ho jen niuk kuu den vuok si lak kaut ta maan. Minis te ri ön 3.3.2005 jul kaiseman
tie dot teen mu kaan 90–100 ju na vuo roa lo pe te taan, el lei val tiova rain mi nis te riös tä ala
tul la li sää ra haa. Lak kau tusuhan alaise na on mo nen muun ohel la Turun–Tam pe -
reen–Joen suun yö ju na.

Val tio ja kun nat os ta vat VR Osa keyh tiöl tä huo mat ta van mää rän ju na lii ken net tä.
Val tio os taa 38.600.000 (38,6 mil joonal la) eu rol la (vuon na 2003) VR Oy:n mu kaan
kan nat ta ma ton ta ju na lii ken net tä, ja YTV mak saa (2003) VR:lle Hel sin gin, Espoon,
Kau ni ais ten ja Van taan ju na lii ken tees tä 43.500.000 (43,5 mil joo naa) eu roa. Jäl kim -
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mäi ses tä YTV pys tyy kat ta maan lip pu tu loil la 30.300.000 (30,3 mil joo naa) eli suo raa 
tu kea on täl löin kin 13.200.000 (13,2 mil joo naa) eu roa. Jul ki sen lii ken teen vuo den
2001 suo ri te ti las ton mu kaan val ti on ja kun tien VR Oy:lle mak sa ma tuki on yh teen sä
55.8000.000 (55,8 mil joo naa) eu roa, vuo den 2003 ti las ton mu kaan 57.200.000 (57,2
mil joo naa) eu roa (Läh teet: YTV vuo si ker to mus 2003 ja Jul ki sen lii ken teen suo ri te ti -
las to 2003, LVM 8/2005).
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Ostet tu lii ken ne. Luku 21/12 tar koit taa, että ra ta osal la on hen ki lö ju nia 21 päi väs sä,
jois ta val ti on tu ke maa lii ken net tä on 12 ju naa. Alku pe räi sen kar tan jul kais sut Pro
Rau ta tie-yh dis tys. Kart ta: Elme ri Kol lanus



Aino at ra ta osat, joil la ei ole ol lut lain kaan os to lii ken net tä vuon na 2002, ovat:

• Tur ku–Kar jaa

• Tam pe re–Sei nä jo ki

• Kemi–Kola ri 

• Rovaniemi–Kemi jär vi
Kemi–Kola ri ja Rovaniemi–Kemi jär vi-yh teydet ovat lä hin nä mat kai lua pal ve le -

via yh teyk siä, joil la on juna tai kak si päi väs sä.
Osto lii ken teen osuus on suu ri osuuk sil la, joi ta luu li si kan nat ta vik si. Suo men toi -

sek si suu rim mal la kau pun kiseu dul la Tam pe reel la on noin 300.000 asu kas ta ja kol -
man nek si suu rim mal la Turus sa noin 290.000 asu kas ta, mut ta nii den vä lil lä kul ke vas -
ta 18 ju nas ta os to lii ken net tä on pe rä ti 16 ju naa! Myös Savon ja Kar ja lan ra doil la os -
to lii ken net tä on pää osa. Aino as taan Poh jan maan ra dal la Hel sin ki–Tam pe re–Sei nä -
jo ki–Oulu sel vä pää osa lii ken tees tä on VR Oy:n mu kaan it se kan nat ta vaa.

Käy tän nös sä VR Osa keyh tiö ei ker ro os tet ta vak si tar jot ta vi en pai kal lis- ja kau -
ko lii ken ne vuo ro jen to del li sia kus tan nuk sia ja tu lo ja ti laa jal le eli val tiol le. Esi mer -
kik si VR Yhty män vuo si ker to muk ses sa ei eri tel lä os to lii ken net tä mi ten kään. Val tio
voi vain mak saa VR Osa keyh ti ön pyy tä män kor vaus hin nan, tai VR Osa keyh tiö lak -
kaut taa kan nat ta mat to mak si kat so man sa vuo ron tai lin jan.

Pai kal lis junalii ken teen ke hit tä mi nen ei Suo mes sa ny kyi sin ole mah dol lis ta, kos -
ka VR Oy vaa tii pai kal lis lii ken tees tä tu kea, jota ei ole suh teutet tu lii ken teen to del li -
siin ka lus to-, huol to- ja mie hi tys kus tan nuk siin. Esi mer kik si yh den Sm1-yk si kön lii -
ken nöin nis tä Kot ka–Kou vo la-ra dal la vaa di taan vuo des sa tu kea 1.100.000 (1,1 mil -
joo naa) eu roa noin 500.000 (0,5 mil joo naa) eu ron lip pu tu lo jen li säk si. Yksi kön han -
kin ta hin ta on ol lut 1960–70-lu vun vaih tes sa ny ky ra has sa noin 2.000.000 (2 mil joo -
naa) eu roa eli 30 vuo del le jaet tu na alle 100.000 € vuot ta koh den. Yhden yk si kön
ener gia- ja huol to ku lu jen voi daan ar vi oi da mak sa van noin 100.000 € ja kuu den kul -
jet ta jan ja kon duk töö rin kun kin vuo si palk ka on noin 50.000 €. Yhteen sä ju na lii ken -
teen ku lut ovat tä män mu kaan suu ruus luok kaa 500.000 eu roa vuo des sa. Mihin tar vi -
taan vie lä  1.100.000 (1,1 mil joo nan) eu ron tuki?

VR Oy:n vaa ti ma tu ki ta so on lin ja-au to jen os to lii ken tee seen ver rat tu na suh tee -
ton. Tämän vuok si ny kyi nen pai kal lis junalii ken ne esi mer kik si Han koniemel lä,
Kymen laak sos sa tai Poh jois-Kar ja las sa on jat ku vas ti lak kau tusuhan alla, eikä uut ta
pai kal lis junalii ken net tä voi da käyn nis tää mi hin kään ta loudel li ses ti kes tä väl lä ta val -
la. Tämä on myös osasyy nä joi den kin ra to jen vä hä lii ken tei syy teen ja alu ei den ve to -
voi man vä häi syy teen.

VR osa keyh ti ön saa ma suo ra lii ken nöin ti tu ki on siis jul ki sen lii ken teen suo ri te ti -
las ton 2003 mu kaan57.200.000 (57,2 mil joo naa) eu roa. Tämä ra hoi tus pot ti riit täi si
rai de lii ken teen 1.716.000.000 (1,726 mil jar din) eu ron in ves toin ti- ja pe rus kor jaus ra -
hoi tus pa ket tiin 30 vuo des sa, jos VR:n ny kyi nen hen ki lö lii ken ne voi tai siin ajaa it se -
kan nat ta vas ti tai vain nor maa liin seu tu lip pu tu keen no jau tuen.

Vuon na 1987 jul kais tun his to rii kin ”Val tion rauta tiet 1962–1987” mu kaan Val -
tion rauta tiet omak sui 1960-lu vul la toi min ta po li tii kan, jon ka mu kaan pai kal lis lii ken -
ne on kan nat ta ma ton ta ja sitä aje taan vain, jos kun nat tai val tio mak sa vat kus tan nuk -
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set. Pai kal lis ju nien ai ka tau lut kar sit tiin en sin työ- ja kou lu lais vuo roik si ja sit ten vain
pi ka ju nien lii tyn tä lii ken teek si. Kun ju nal la ei pääs syt töi hin, kou luun ja asi oi maan,
oli ra dan var res sa asu vi en pak ko joko muut taa pois tai vaih taa au toon. Pai kal lis -
junalii ken teen mat kus ta ja mää rät taan tui vat sa mas sa tah dis sa kuin vuo ro ja ja pal ve -
lui ta lak kautet tiin. Pai kal lis junalii ken teen suu rim mat lak kau tuk set to teutet tiin vuo si -
na 1965–1970, ja koko maan kat ta va pai kal lis lii ken ne lak ka si ole mas ta, ku ten Mik ko 
Ala me ren ar tik ke lis sa täs sä kir jas sa tar kem min ker ro taan.

Juna lii ken teen lak kau tuk sia pe rus tel tiin sil lä, että au tois tu mi nen tu li si vä hen tä -
mään ju ni en mat kus ta ja mää riä. Todel li suu des sa lak kau tuk set kui ten kin käyn nis tet -
tiin jo en nen kuin au tos ta oli tul lut koko kan san kul ku neu vo. Tuk hol man, Turun ja
USA:n rai de lii ken ne jär jes tel mi en lak kau tuk ses ta teh dyt tut ki muk set osoit ta vat, että
pai kal li sen rai de lii ken teen lak kau tuk set oli vat ni men omaan kei no no peut taa ja pa -
kot taa au tois tu mis ta hei ken tä mäl lä jouk ko lii ken teen pal ve lu tasoa. (Han na Sir kiän
pro gra du: Hyväs ti ny sitt rait si kat. Turun rai tiovaunulii ken teen lak kau tus

1961–1972 (2003), Tomas Ekma nin väi tös kir ja: Spår i vä gen. Tek ni kval, po li tik &

spår vägst ra fik i Stock holm 1920–2002 (2002), Edson L. Ten nyso nin ar tik ke li:
Impact on Tran sit Pat ronage of Ces sa ti on or Inau gu ra ti on of Rail Ser vi ce (1989).
Suo men pai kal lis junalii ken teen lak kau tuk sis ta vas taa vaa tut ki mus ta ei ole vie lä teh -
ty, mut ta se oli si erin omai nen väi tös kir jan tai pro gra du -työn aihe.

Pai kal lis ju nien lak kau tus ta pe rus tel tiin myös yleis maa il mal li sel la ke hi tyk sel lä.
Voi daan kui ten kin hy vin ky syä, oli ko pai kal lis ju nien lak kaut ta mi nen sii nä mit ta kaa -
vas sa, jos sa se Suo mes sa teh tiin, mi kään yleis maa il mal li nen il miö. Suo mes sa han
pai kal lis junalii ken ne lak ka si kai kil la kes kisuu ril la kau pun kiseu duil la ja maa seu dul la 
lu kuun ot ta mat ta muu ta mia pie ni muo toi sia yh teyk siä ku ten Han ko–Kar jaa, Kou vo -
la–Kot ka tai Yli vies ka–Iisal mi. Monet ”taa ja ma ju nan” ni mi tyk sen Suo mes sa omaa -
vat yh teydet ovat lä hin nä pi ka ju nien lii tyn tä ju nia. Sekä Ruot sis sa, Nor jas sa että
Tans kas sa pai kal lis junalii ken ne säi lyi myös kes kisuu ril la kau pun kiseu duil la. Sak -
sas sa, Itä val las sa ja Sveit sis sä pai kal lis junalii ken ne on ol lut li ki main koko ra ta ver -
kon kat ta vaa. Japanis sa li ki main joka paik ka kun nal le pää see ju nal la.

VR Oy:n kus tan nus ta so on mo nin ker tai nen
ver rat tu na HKL:n kus tan nuk siin

VR Osa keyh ti ön kor vaus hin to jen voi daan ar vi oi da pe rus tu van huo mat ta vas ti mui ta
ope raat to rei ta kal liim piin kus tan nuk siin. VR Osa keyh tiötä voi daan pe rus tel lus ti ver -
ra ta Suo men toi seen mer kit tä vään jul ki seen rai de lii ken ne lii ken nöit si jään, HKL:een.
VR:n lä hi junat ovat tek ni ses ti sa man kal tai sia kuin HKL:n met ro junat, ja lin jo jen
asu kas poh ja ja ase ma vä lit ovat sa man lai sia.

VR Osa keyh tiö kiis tää Hel sin gin met ro ju nien ja Sm1- ja Sm2-lä hi ju nien sa man -
kal tai suu den. Molem mat ovat kui ten kin ne liak se li sis ta te li vaunuis ta koos tu via kah -
den vau nun kiin teäs ti yh teen kyt ket ty jä säh kö moot to ri ju nia. Sm1-sar ja on te räs ra -
ken tei nen, Sm2-sar ja ja met ro junat ovat alu miinira ken tei sia. Sm1- ja Sm2-ju nis sa on 
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kak si moot to ri te liä, met ro junis sa kaik ki te lit on moot to roi tu. Juni en te hon ja pai non
suh de on sama, ja niil lä on sa mat kiih ty vyys- ja hi das tu vuusar vot sekä kis ko jar rut.

Sm1- ja Sm2-ju ni en ko ri ra ken ne on teh ty täyt tä mään tör mäys lu juus vaa ti muk set
ns. pas sii vi sen tur val li suu den pe ri aat teel la, kun met ro junat on teh ty ak tii vi sen tur val -
li suu den pe ri aat teel la, jol loin tör mäys lu juus vaa ti mus on al hai sem pi, mut ta ju nan hä -
tä jar ru tus on te hok kaam pi. Pas si vi tur val li suus vaa ti mus sal lii ju ni en käy tön se kai sin
muun ju na lii ken teen kans sa, kun ak tii vi tur val li suus vaa ti muk set täyt tä vän ka lus ton
käyt töä muun ju na lii ken teen kans sa ra joi te taan. Ero ei vai ku ta mer kit tä väs ti ka lus ton 
hin taan, vaan ka lus ton pai noon ja sitä kaut ta tar vit ta vaan moot to ri- ja jar ru tus te hoon. 
Aktii vi tur val li suus voi joh taa kal liim piin tek ni siin lait tei siin.

Sm-ju ni en säh köis tys hoi de taan il ma joh to vir roi tuk sel la 25 kV 50 Hz vaih to vir -
tail ma joh dos ta. Hel sin gin met ro junat käyt tä vät vir ta kis koa, jon ka jän ni te on 750 V
ta sa vir ta. Vir roi tus ta val la ei ole vai ku tus ta ju ni en kul kuominai suuk siin, käyt tö kus -
tan nuk siin tai han kin ta kus tan nuk siin.

Raken teel li ses ti ja tek ni sil tä rat kai suil taan Sm1- ja Sm2-säh kö moot to ri junat ja
HKL:n met ro junat ovat hy vin sa man kal tai sia, min kä vuok si nii den kus tan nus tason
tu li si olla sa man lai ses sa käy tös sä sama. Lähi ju nien käyt tö olo suh teet ei vät poik kea
met ro junis ta. Kes ki mat ka pi tuus ja mat kus ta ja mää rä ovat sa man kal tai set ja ase ma vä -
lit on suun ni tel tu sa man nor min mu kaan. Aika tau lut poik kea vat jon kin ver ran toi sis -
taan, mut ta Sm-ju nil la ja met ro junil la on mah dol lis ta lii ken nöi dä täs mäl leen sa mal la
ta val la.

Sm4-lä hi junasar jaa on täl lä het kel lä käy tös sä 30 yk sik köä, kun Sm1- ja Sm2 -ju -
nia on yh teen sä 100 kap pa let ta. Muu ta man vii me vuo den ai ka na toi mi te tut Sm4-ju -
nat on suun ni tel tu ja mi toi tet tu kau pun ki en vä li seen lii ken tee seen, ja nii den huip -
punopeus on 160 km/h. Tämän vuok si ne ovat myös kal liim pia kuin kau pun ki lii ken -
tee seen val mis tet ta va ka lus to, eli poik kea vat suu res ti Sm1- ja Sm2-ju nis ta. 

VR Osa keyh ti ön hen ki lö lii ken teen kus tan nuk sia on esi tet ty jois sa kin jul kaisuis -
sa. Espoon lii ken ne jär jes tel mäsuun ni tel mas sa ne ovat 2,5–4 ker taa suu rem mat kuin
vas taa val la HKL:n met ro lii ken teel lä. Myös Tam pe reen rai de lii ken nesel vi tys
(http://www.tam pe re.fi/pro jek ti/rai de lii ken ne/in dex.htm) osoit ti, että rai de lii ken -
nöin ti voi olla it se kan nat ta vaa kau pun gin jär jes tä mä nä. 

Seu raa van si vun tau lu kos sa ovat Espoon lii ken ne jär jes tel mä ver tai lun mu kai set
eri lii ken ne muo to jen kus tan nuk set.

Kulut on eri tel ty kan sain vä li sen pai kal lis lii ken ne lii ken ne lii ton UITP:n suo sit te -
le mal la me to dil la, joka on tar koi tet tu lii ken teen suun nit te luun, ti laa mi seen ja kus tan -
nus ten ver tai luun. Meto dia käy te tään YTV-alu eel la lii ken nöin ti kus tan nus ten ar vi -
oin tiin.

• km = Huol to ja ener gia / kul jet tu ki lo met ri

• h = kul jet ta jan tun ti palk ka, si säl tää si vu ku lut

• päi vä = vau nun kuo le tus tai ta kaisin mak su / päi vä
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 €/km €/h €/päi vä
Kapa si-

 teetti
€/pvä/hlö

Bussit 0,38 23,9 105,2 60 1,75

Metro 0,32 25,2 402,0 300 1,34

VR lähijuna 4,28  – 946,2 230 4,11

Pikaraitiovaunu 0,34 25,2 269,1 150 1,79

Huom! Mitoi tus ka pasiteet ti rai de lii ken ne vä li neis sä 75% koko ka pasitee tis ta
(vas toin UITP:n suo si tus ta, jos sa mi toi tus ka pasiteet ti 100%).

VR Osa keyh tiö siis las kut taa YTV:ltä ja val tiol ta noin 2,5–4 ker tai sia kus tan -
nuk sis ta ver rat tu na HKL met ro lii ken tee seen.

Teh dään pie ni las ku: Juna kul kee 16 tun tia päi väs sä kes kinopeudel la 40 km/h,
joka on Hel sin gin seu dun lä hi ju nien ja met ron suun ni tel tu kes kinopeus. Kus tan nuk -
sik si päi vää koh den saa daan seu raa vaa:

• HKL met ro lii ken ne
402 € + 16 x 25,2 € + 16 x 40 x 0,32 € = 402 € + 403,2 € + 204,8 € =
1010 €/päi vä 

• VR lä hi junalii ken ne
946,2 € + 16 x 40 x 4,28 € = 946,2 € + 2739,2 € = 
3685,4 €/päi vä

• HKL met ro lii ken ne jos ju nis sa oli si myös kon duk töö ri
402 € + 16 x 2 x 25,2 € + 16 x 40 x 0,32 € = 402 € + 806,4 € + 204,8 € =
1413,2 €/päi vä

VR Oy:n pai kal lis junalii ken teen kus tan nuk set ovat siis 3,5 ker taa HKL:n met ro -
lii ken teen kus tan nuk set ja 2,6 ker taa kor keam mat kuin jos HKL:n met ros sa oli si kon -
duk töö ri, jol le mak se taan sa maa palk kaa kuin kul jet ta jal le. VR Oy:n kul jet ta ji en ja
kon duk töö ri en palk ka ta so on ver rat ta vis sa HKL-met ro lii ken teen palk ka tasoon. Hin -
ta tasojen ero ku vaa osu vas ti sitä, mikä on hy vin toi mi van ja hy vin huo nos ti toi mi van
jul ki sen or ga ni saa ti on ero.

Suh teutet tui na mat kus ta janousui hin, met ro lii ken teen kus tan nuk set mat kus ta jaa
koh den oli vat 0,27 €/mat kus ta janou su (2002), YTV:n VR Oy:ltä os ta man pai kal lis -
junalii ken teen 1,13 € / mat kus ta janou su (2003). Jos HKL lii ken nöi si Hel sin gin pai -
kal lis junalin jo ja, YTV sääs täi si mat kaa koh den 0,86 eu roa – siis 38,5 mil joonal ta
mat kus ta jal ta 32.700.000 (32,7 mil joo naa) eu roa.

Kus tan nuseroa syn tyy mo nes ta syys tä, mm. sik si että HKL:n met ros sa pik ku vi at
kor ja taan pai kan pääl lä lii ken tees sä, esi mer kik si kään tö pai kal la. VR Oy taas pois taa
ju nan lii ken tees tä ja vie sen Ilma lan va ri kol le  odot ta maan kor jaus ta. Tämä li sää käy -
tös tä pois ole van ka lus ton mää rää ja sekä huol lon että ka lus ton pää oma kus tan nuk sia.
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VR Osa keyh tiös sä ka lus ton si säi set pää oma ku lut – kuo le tus ai ka, kuo le tuk sen
kor ko ta so jne. –  ovat huo mat ta vas ti kor keam mat kuin kau pun ki en rai de lii ken tees sä
ylei ses ti. Esi mer kik si vuo teen 2005 asti VR Oy käyt ti ve tu ri en ja säh kö moot to ri ju -
nien kuo le tus ai ka na 20–25 vuot ta ja vau nu jen kuo le tus ai ka na 15 vuot ta, vaik ka ylei -
nen ko ke mus mo der nis ta hen ki lö lii ken teen säh kö käyt töi ses tä ka lus tos ta osoit taa,
että to del li nen käyt tö ai ka on noin 30–40 vuot ta. Tähän käyt tö ai kaan pe rus tu vat mm.
HKL:n kus tan nus las ken ta sekä pää kau pun kiseu dun, Turun ja Tam pe reen rai de lii -
ken nesel vi tyk set. Vuon na 2005 VR Oy on kor jan nut kuo le tusajat ve tu ri en osal ta 30
vuo teen ja vau nu jen osal ta 20 vuo teen.

Kuinka käyt tää kalustoa te hot to mas ti

VR Oy käyt tää ka lus toa myös te hot to mas ti joka li sää kus tan nuk sia. Mitä tämä konk -
reet ti ses ti tar koit taa?

VR Oy va raa erit täin suu ria mää riä ka lus toa va ra ka lus tok si, osak si sen vuok si,
että 1990- ja 2000-lu vul la han kit tu ka lus to ei ole tek ni ses ti luo tet ta vaa. Useil la ju nil -
la, eri tyi ses ti Pen do li no-ju nil la on va ra run ko odot ta mas sa lin jan toi ses sa pääs sä, eli
ka lus ton käyt tö as te osas sa ju nia on vain 50 %. Ylei ses ti rai de lii ken tees sä pi de tään ta -
voit tee na ka lus ton 85–95 % käyt tö as tet ta. Esi mer kik si Karls ru hen duo rai tiotieyh tiö
Albtahl bahn, Frei bur gin pai kal lis junayh tiö Breis gau S-Bahn sekä Tuk hol man Tvär -
ba nan pro jek ti pääl lik kö ovat ker to neet kir joit ta jil le, että niil lä ei ole lain kaan var -
sinais ta va ra ka lus toa vaan käy tös tä ovat pois vain suun ni tel luis sa huol lois sa ole vat
vau nut. Kau pun ki en pai kal lis lii ken ne on ka lus tol le olen nai ses ti vaa ti vam pi ja ris -
kialt tiim pi ym pä ris tö kuin kau ko junalii ken ne.

VR Osa keyh tiöl lä myös käy tös sä ole van ka lus ton käyt tö on hy vin te ho ton ta. Esi -
mer kik si Tur ku–Hel sin ki ja Tam pe re–Hel sin ki-lii ken tees sä ju na run got sei so vat
yleen sä mo lem mil la pää teasemil la tun nin vuo ro jen vä lil lä. Hel sin gin pääs sä ve tu ri -
ve toi sia ju nia ve tä vät Sr2-ve tu rit sei so vat kak si tun tia – edel li sen ju nan ve tä nyt ve tu -
ri tu lee ha ke maan run gon seu raa val le kier rok sel le.

Muual la Euroo pas sa vas taa vaa lii ken net tä aje taan joko moot to ri junaka lus tol la
(Tans ka) tai oh jaus vaunuka lus tol la (Sak sa). Täl löin ka lus ton käyt tö on olen nai ses ti
te hok kaam paa. Esi mer kik si Sak sas sa Stutt gar tin ase mal la, jos sa rai teet päät ty vät
pus ki miin Hel sin gin ta paan, ju ni en ai ka tau lun mu kai nen kään tö ai ka ta kai sin tu -
losuun taan voi olla vain nel jä mi nuut tia.

Hel sin ki–Tur ku-lii ken tees sä vau nu run gon kier to ai ka on ny kyi sin 6 tun tia ja ve -
tu ri en kier to ai ka 7 tun tia

Hel sin ki–Tam pe re-lii ken tees sä vau nu run gon kier to ai ka on ny kyi sin 6 tun tia ja
ve tu ri en kier to ai ka noin 7 tun tia.

Jos ka lus to na oli si vat ny kyi seen ta paan ve tu ri junat, mut ta oh jaus vaunul la va rus -
tet tu na, Tur ku–Hel sin ki-kier ros ai ka voi daan las kea vii teen tun tiin tai par haim mil -
laan nel jään tun tiin. Hel sin ki–Tam pe re-kier ros ai ka saa daan las ket tuk si joka ta pauk -
ses sa nel jään tun tiin.
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IC2-vau nut ovat mak sa neet 2 M€/kpl. 4,5 % ko rol la ja 30 v lai nal la kuo le tus
vuo des sa on noin 117.500 €/v.

Sr2-ve tu rit ovat mak sa neet 4,5 M€/kpl. 4,5 % ko rol la ja 30 v lai nal la kuo le tus
vuo des sa on noin 264.000 €/v.

Mikä li lin jal la aje taan tun nin vuo ro vä lil lä, niin ny kyi sel lä ka lus to kier rol la ja
IC2-ka lus tol la ka lus to tar ve on 7 Sr2-ve tu ria sekä kuu si ju na run koa (esim. 4 vau nua). 
Pen do li no- tai pi ka junaka lus ton käyt tö osas sa ju nia ei muu ta pe rus ar viota olen nai -
ses ti.

• Vetu ri en pää oma kus tan nuk set = 7 x 264.000 € = 1.848.000 €/v

• Vau nu jen pää oma kus tan nuk set = 6 x 4 x 117.500 €/v = 2.820.000 €/v

• Pää oma ku lut yh teen sä: 4.668.000 €/v
Vii den tun nin kier rol la tar ve pu to aa 5 x Sr2-ve tu riin ja 5 ju na run koon

• Vetu ri en pää oma kus tan nuk set = 5 x 264.000 € = 1.320.000 €/v

• Vau nu jen pää oma kus tan nuk set = 5 x 4 x 117.500 € = 2.350.000 €/v

• Pää oma ku lut yh teen sä 3.670.000 €/v
Nel jän tun nin kier rol la tar ve pu to aa 4 x Sr2-ve tu riin ja 4 ju na run koon

• Vetu ri en pää oma kus tan nuk set = 4 x 264.000 € = 1.056.000 €/v

• Vau nu jen pää oma kus tan nuk set = 4 x 4 x 117.500 € = 1.880.000 €/v

• Pää oma ku lut yh teen sä 2.936.000 €/v 
Pää oma ku lut ovat 4 tun nin kier rol la 1.732.000 €/v edul li sem mat, ja 5 tun nin

kier rol la kin 948.000 €/v edul li sem mat kuin ny kyi set.
Toki oh jaus vaunut kin mak sa vat, mut ta jos oh jaus vau nu mak saa 500.000 eu roa

ta val lis ta vau nua enem män, li sä ku lut ovat vain noin 30.000 €/vau nu vuo des sa. Täl -
löin 5 tun nin kier rol la li sä ku lut oli si vat 150.000 € ja 4 tun nin kier rol la 120.000 €/v.
Sääs tök si jäi si 5 tun nin kier rol la noin 800.000 €/v ja 4 tun nin kier rol la noin
1.600.000 €/v.

Kan nat taa li säk si muis taa, että 5 tun nin kier ros sa sääs tyy kak si Sr2-ve tu ria ja
IC2-ju na run ko sekä 4 tun nin kier ros sa kol me Sr2-ve tu ria ja kak si IC2-ju na run koa
muun Suo men lii ken tee seen, il man että pal ve lu ta so vä leil lä Tur ku–Hel sin ki ja Hel -
sin ki–Tam pe re lain kaan las ki si!

Esi merk ki kos ki pe ri aat tees sa ni men omaan VR Oy:n kan nat ta vim pia lin jo ja ja
yk sin omaan pää oma ku lu ja. Kalus ton huol to ku lut, ener giaku lut, va ri kon ku lut sekä
hen ki lös tön ku lut on si vuu tet tu.

On il meis tä ja to den nä köis tä, että ka lus ton käyt tö vä hem män kan nat ta vas sa lii -
ken tees sä on vie lä te hot to mam paa. Hen ki lös tön käyt tö on il mei ses ti yhtä te ho ton ta
kuin ka lus ton kin, kos ka esi mer kik si ase mil la sei so vat ju na run got ovat usein mie hi -
tet ty jä. Yksis tään ka lus ton te hok kaam mal la käy töl lä voi tai siin pää oma ku lu ja las kea
erit täin mer kit tä väs ti. Syn ty vät sääs töt voi tai siin käyt tää esi mer kik si pu hee na ol lei ta
lin jo ja syöt tä vi en, nyt tap piol li sik si esi tet ty jen lin jo jen ku ten Han ko–Kar jaa-ra dan
tap pi on kat ta mi seen tai lip pu jen hin taa voi tai siin vas taa vas ti alen taa.

VR Oy:n ny kyi nen kus tan nus ta so ei ker ro te hok kaas ti jär jes te tyn, pal ve lu tasol -
taan vas taa van lii ken teen hin taa. Halut ta es sa, ny kyi nen lii ken ne voi tai siin jär jes tää
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mer kit tä väs ti edul li sem min tai ny kyi sin kus tan nuk sin ja lip pu tu loin voi tai siin jär jes -
tää mer kit tä väs ti ny kyis tä laa jem pi ja kat ta vam pi lii ken ne.

Pai kal lis lii ken teen ja os to lii ken teen on gel mi en
rat kai su

VR Oy:n ”os to lii ken teen” tär kein on gel ma on, että ti laa ja, esi mer kik si val tio tai
YTV, ei pys ty kont rol loi maan VR Oy:n pal ve lun laa tu tasoa ja hin taa. Mono po lin
vuok si ju na lii ken net tä ei voi da ti la ta toi sel ta ti laa jal ta jos pal ve lu ta so ei tyy dy tä, ja
val tiol la ei ole VR Osa keyh ti öön suo raa bud jet ti val taa, jol loin se ei voi kont rol loi da
kus tan nus tasoa. Lisäk si VR Oy mää rit te lee pääkaupunkiseudun ul ko puo lel la myös
nou da tet ta vat ai ka tau lut ja py säh dys pai kat. Käy tän nös sä ai noa tapa vai kut taa hait toi -
hin – heik koon rau ta tielii ken teen pal ve lu tasoon, kor kei siin hen ki lö- ja ta va ra lii ken -
teen tak soi hin sekä koh tuut to miin os to lii ken teen kus tan nuk siin lii ken teen pal ve lu -
tasoon näh den – on hal lit tu mo no po lin pur ku ja ”os to lii ken teen” eli val ti on tu ke man
he nki lö lii ken teen kil pai lut ta mi nen.

VR Osa keyh ti ön hen ki lö lii ken teen kes kei nen on gel ma on, että se on muo dos tet -
tu osa keyh tiök si, jol le on ase tet tu tiu kat tu los ta voit teet sa maan ai kaan, kun sen mo -
no po li on säi ly tet ty ja se jou tuu yl lä pi tä mään ras kai ta, val ti on vi ras tol ta pe ri mi ään
hal lin to- ja huol to koneis to ja. Näis tä syis tä se jou tuu käyt tä mään mo no po li aan te hok -
kaas ti hy väk si ja pe ri mään mah dol li sim man kor ke at ta rif fit ja tuet mah dol li sim man
vä häi ses tä rau ta tielii ken tees tä.

Toi sin oli si, jos VR hen ki lö lii ken ne toi mi si net to bud je toi tu na lii ke lai tok se na ku -
ten Tam pe reen, Hel sin gin ja Turun lii ken ne lai tok set. Sil loin se jou tui si kau pun ki en
lii ken ne lai tos ten ta paan te hos ta maan toi min taan sa ja pal ve le maan asiak kai taan mah -
dol li sim man hy vin.

Mik si VR Oy ei voi har joit taa kan nat ta vaa pai kal lis lii ken net tä ja mik si nyt kan -
nat ta mat to mak si il moi te tut kau ko juna vuo rot ovat kan nat ta mat to mia? Sii hen on mo -
nia syi tä. YTV-alu een ul ko puo lel la pai kal lis ju nien ai ka tau lu ja ei ole suun ni tel tu nor -
maa li en ar kis ten mat ko jen (työ- ja kou lu mat kat, asi oin ti, hu vit te lu) mu kaan. Kalus -
ton käyt tö on epä ta loudel lis ta: kal liit ve tu rit ja vau nut sei so vat pit kiä ai ko ja pää -
teasemil la, ja osa vuo rois ta on kor vat tu bus seil la.

VR Oy:llä ei ole säh köis tä mät tö mi en ra to jen pai kal lis lii ken tee seen so pi vaa ka -
lus toa, ku ten oli vat ke vy et kis ko bus sit, jot ka ny ky ään toi mi vat vain yk si tyi ses sä mu -
seo lii ken tees sä. Uusi Dm12-moot to ri vau nu on ras kas ke vyt ra ken tei sel le ra dal le, ja
kor ke an la tti an vuok si se ei täy tä es tet tö myy den vaa ti mus ta.

VR Oy:llä on his to rial li sis ta ja työ voi ma po liit ti sis ta syis tä ras kaat palk ka kus tan -
nuk set ja ras kas or ga ni saa tio, sekä ra sit tee na yli kor ke at si säi set pää oma ku lut, ka lus -
to han kin to jen pois tot ja va rauk set. Yli mää räi nen pää oma ker tyy yri tyk seen.

Tilan ne on kes tä mä tön sekä val ti on, kun tien että kan sa lais ten kan nal ta. VR Osa -
keyh tiö voi mo no po liaseman sa pe rus teel la ja lii kesalai suu teen ve do ten uha ta lak -
kaut ta van sa min kä ta han sa ra ta osuu den hen ki lö lii ken teen ja pe riä mat kus ta jil ta ha lu -
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amaan sa hin taa, eikä val tiol la tai kun nil la ei ole mah dol li suut ta ti la ta os to lii ken net tä
muil ta ope raat to reil ta.

VR Osa keyh tiö ei ny kyi sin ole val ti on lii ken ne po li tiik kaa to teut ta va lii ken ne lai -
tos, jota voi si ver ra ta Hel sin gin, Tam pe reen ja Turun lii ken ne lai tok siin. Se on yk si -
tyi sen yri tyk sen ta voin toi mi va osa keyh tiö, joka ei ker ro omis ta jal leen avoi mes ti tu -
lo jaan ja to del li sia me no jaan.

Bus si lii ken tees sä tu ki en vaa ti mi nen yk sin oi keu den pe rus teel la ei lin ja lu pa jär -
jes tel mäs tä huo li mat ta ole mah dol lis ta, ku ten Kor keim man hal lin to-oi keu den pää tös
vuo del ta 1997 (KHO:1997:125) ker too: bus si lii ken nöit si jä oli luo pu nut lin jas ta kan -
nat ta mat to ma na mut ta lää nin hal li tus saat toi tar jous kil pai lun pe rus teel la an taa lii ken -
ne lu van toi sel le lii ken nöit si jäl le, joka tar jo si lii ken nöin tiä lip pu tu loil la, siis it se kan -
nat ta vas ti.

Rau ta tiemonopo li tu li si niin pian kuin mah dol lis ta lak kaut taa kaik ki en nii den
hen ki lö lii ken ne lin jo jen osal ta, joi ta VR Osa keyh tiö ei suos tu lii ken nöi mään il man
tu kea. Käy tän nös sä se tar koit tai si kaik kea pai kal lis lii ken net tä sekä huo mat ta vaa osaa 
kau ko lii ken tees tä. Lii ken ne tu lee kil pai lut taa ja an taa etu si ja KHO:n vuo den 1997
en nak ko pää tös ten mu kai ses ti sel lai sil le lii ken nöi jil le, jot ka aja vat lin jo ja il man val ti -
on tai kun tien tu kia. Lin jat on kil pai lu tet ta va ko ko naisuuk si na, esi mer kik si koko
Turun–Tam pe reen lii ken ne, ei vain ne 16 ”kan nat ta ma ton ta” vuo roa. Jos rau ta tei den
os to hen ki lö lii ken ne kil pai lu tet tai siin, VR Osa keyh tiö voi si me net tää min kä ta han sa
osuu den, jota se ei pys ty lii ken nöi mään it se kan nat ta vas ti. Se ei enää voi si vaa tia tu -
kea uh kaa mal la lak kaut taa lii ken teen. Kil pai lun voi si voit taa ope raat to ri, joka ajai si
lin jal la kan nat ta vaa lii ken net tä.

Ruot sin ja Sak san mal li

Ruot sis sa ja Sak sas sa on pääs ty hy viin tu lok siin maa kun tien pai kal li sen rai de lii ken -
teen ke hit tä mi ses sä: pai kal lis lii ken ne on sal lit tu muil le yh ti öil le kuin val ti on rau ta -
teil le ja käyt töön on otet tu uut ta ke vyt tä ka lus toa, ke vyi tä die sel- ja säh kö moot to ri ju -
nia sekä duo rai tiovaunu ja. Pal ve lu ta so ja mat kus ta ja mää rät ovat nous seet. Ruot sis sa
val tio omis taa ra ta ver kon ja huo leh tii sen kun nos sa pi dos ta sekä rau ta tietur val li suu -
des ta ra ta hal lin to kes kuk sen tyyp pi sen vi ran omai sen kaut ta. Sak sas sa ra ta ver kon
omis taa lii ken nöit si jä – DB:stä ero tet tu DB Netz AG joka an taa ra ta ka pasiteet tia eri
lii ken nöit si jöi den käyt töön. Lii ken nöit si jöil lä ei ole pai kal li sia mo no po le ja, vaan
ope raat to rit toi mi vat alu eel lis ten jouk ko lii ken ne jär jes tel mi en yh teis työ kump panei na 
tai ali hank ki joi na. Yksit täi sil lä lii ken nöit si jöil lä ei ole mah dol li suut ta pe riä yli hin taa
tai alen taa pal ve lu tasoa eri koisaseman sa tur vin.

Ruot sis sa alu ei den vä li nen kan nat ta va hen ki lö lii ken ne pää ra doil la on SJ:n mo -
no po li mut ta si vu ra doil la ja alu ei den pai kal lis lii ken tees sä alu eel li sil la jouk ko lii ken -
ne vi ranomai sil la (Tra fik hu vud män) on etu oi keus ju na lii ken tee seen, joka ti la taan kil -
pai lu tet tu na. Maa kun nat kil pai lut ta vat pai kal lis lii ken teen ja val tio val ta kun nal li sen
os to lii ken teen. Hen ki lö lii ken ne, jota SJ tai alu eel li set vi ran omai set ei vät ha lua ajaa,
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on va pautet tu kai kil le lii ken nöit si jöil le. Tava ra lii ken ne on va pautet tu ko ko naan. SJ
voi osal lis tua kil pai lu tuk siin ja se on nii tä voit tanut kin. Mut ta SJ ei voi VR Osa keyh -
ti ön ta paan vaa tia val tiota ja kun tia mak sa maan mitä ta han sa. Perus pe ri aa te on, että
mil lään lii ken nöit si jäl lä ei ole yk sin oi keut ta val ti on tai kun tien tu kiin.

Ruot sis sa jouk ko lii ken teen kun tien ja val ti on tuet on jär jes tet ty täy sin toi sin kuin 
pää osas sa Suo mea. Suu rim mis sa kau pun geis sa lii ken ne kil pai lu te taan tai hoi de taan
kun tien omis ta mi en yh ti öi den toi mes ta ku ten YTV-alu eel la ja Turus sa. Muu toin os -
to lii ken tees sä nou da te taan net to kil pai lu tus pe ri aa tet ta: se lii ken nöi jä saa lin jat lii ken -
nöi tä väk seen, joka pyy tää lii ken tees tä vä hi ten tu kea. Suo mes sa kil pai lu te taan usein
yk sit täi siä vuo ro ja, jol loin kil pai lun voit taa lin jan mui ta vuo ro ja jo aja va lii ken nöit si -
jä.

Suo men maa kun tia vas taa vi en Ruot sin lää ni en alu eel la pai kal li sen jouk ko lii ken -
teen, sekä rai de-, tie- että ve si lii ken teen or ga ni soi ja os taa alu eel li nen jouk ko lii ken -
ne vi ranomai nen (länst ra fik / tra fik hu vud män). Tyy pil li siä länst ra fik-vi ran omai sia
ovat:

• SL (Tuk hol man lää ni, www.sl.se), 

• Västt ra fik (Göte bor gin ym pä ris tö, www.vasttrafik.se), 

• Östgö tat ra fik (Lin kö ping ja Norr kö ping, www.ostgotatrafiken.se),

• Skå net ra fik (Skoo ne, Mal mö, Lund, Hel sing borg,
www.skanetrafiken.skane.se/).

Vas taa vaa toi min ta mal lia Suo mes sa käyt tä vät vain Turun jouk ko lii ken ne toi mis -
to ja YTV.

Val tiol li sen os to lii ken teen kil pai lut taa Rikst ra fi ken (www.rikst ra fi ken.se).

Mal lil la on Suo meen ver rat tu na muu ta ma etu: Kukaan ei pys ty kont rol loi maan
mark kinoi ta ja vaa ti maan yk sin oi keu del la val ti on ja kun tien tu kea ku ten VR Oy ja
osa lin ja lu pa bussilii ken nöit si jöis tä nyt te kee. Jouk ko lii ken ne suun ni tel laan ko ko -
nais val tai ses ti, esi mer kik si pal ve lu lii ken ne ja lin ja lii ken ne sa man ai kai ses ti.

Mat ka ko ke muk sia Sak sas ta ja Rans kas ta

Sak san ja Rans kan vä lil lä nä kee, mitä eroa on va paal la ra ta ver kol la ja val tion yh ti ön
mo no po lil la. Rans kas sa sun nun tai na Metz–Sar re guemines-lin jal la on yksi ai nut kis -
ko bus si vuo ro. Kis ko bus si kiih tyy tus kai ses ti ja mak si minopeuteen kiih dyt tä mi nen
kes tää vii ti sen mi nuut tia. 1960-lu vun si sus tus on ah das. Sak sa lai sen Staed le rin die -
sel moot to ri vau nu kiih tyy kuin Hel sin gin met ro, pen kit ovat tyy lik käät ja peh mus te -
tut, ja mat kus ta jia kin on ar ki päi väl lä 60 pro sen til la is tu ma pai kois ta. Ase mi en vie -
reen on ra ken teil la laa du kas ta rivi- ja pien ker ros ta lo asutus ta. Ase mat ei vät ole pää -
kau pun gin lä his töl lä, vaan Pai mi on, Noki an tai Ääne kos ken ko koi sia pik ku kau pun -
ke ja puo len tun nin pääs sä Tam pe reen tai Turun ko koi sesta Frei bur gin kau pun gis ta.
Sun nun taisin kin ju nia kul kee joka tun ti. Tur ha mai ni ta, että lii ken nöit si jä on pai kal li -
nen, Breis gau S-Bahn. Val ti on ope raat to ria (DB) ei näi den ra to jen lii ken nöin ti kiin -
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nos ta. Kil pai lun tu lok se na DB on pääs syt kes kit ty mään omiin pää tuot tei siin sa, pika-
ja suur no peus juniin ja no pe aan pai kal lis lii ken tee seen.

Ase tel ma toi mii hy vin. Pai kal li set, usein kau pun ki en ja osa val ti oi den omis ta mat
yri tyk set ku ten Frei bur gin Breis gau S-Bahn ja Karls ru hen duo rai tiotieyh tiö Albtal -
bahn hoi ta vat ”hi taat” pai kal lis lii ken ne vuo rot ny ky ai kai sel la kis ko bus si- tai duo rai -
tiotieka lus tol la. Tuki on suo ma lai sen seu tu lip pu jär jes tel män ta soa. DB puo les taan
hoi taa kau pun ki en vä li sen pi ka lii ken teen ja no pe at pai kal lis vuo rot. Tilan tees sa ei ole 
kei no te kois ta kil pai luasetel maa, kos ka mo lem mat hal lit se vat oman mark kinan sa su -
ve reenis ti – val tion yh tiötä ei kiin nos ta kis ko bus si- ja duo rai tiolii ken ne, eikä pai kal -
lis lii ken nöit si jöil lä ole kiin nos tus ta pi ka lii ken tee seen, kos ka DB hoi taa sen hy vin.
DB hoi taa myös pit kä mat kai sen pai kal lis junalii ken teen asial li ses ti. Jos se hoi tai si
tont tin sa huo nos ti, kil pai le vat fir mat ot tai si vat sen no peas ti hal tuun sa. 

Muu ta mia esi merk ke jä Sak san pal ve lu tasos ta:

ICE-ju nat ovat nor maa le ja pi ka ju nia. Niis sä ei ole pa kol lis ta paik ka va raus ta vaan ju -
niin pää see voi mas sa ole val la kau ko lii ken teen li pul la.

Pika ju na lin jal la Karls ru he–Stutt gart–Mün chen vaih taa suun taa Stutt gar tin pää -
teasemal la nel jäs sä mi nuu tis sa. Junas sa on oh jaus vau nu. Jos Suo mes sa käy tet täi siin
oh jaus vaunu ja, voi tai siin Hel sin gin–Turun tai Tam pe reen–Hel sin gin pi ka junat tai
Turun–Tam pe reen–Jyväs ky län pi ka ju na kään tää Hel sin gis sä tai Tam pe reel la ta kai -
sin tu losuun taan sa nel jäs sä mi nuu tis sa. Sil loin Turun–Hel sin gin ja Tam pe reen–Hel -
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sin gin lii ken tee seen tar vit tai siin 50–70 % ny kyi ses tä ka lus tos ta ja 50 % Hel sin gin tu -
lo rai teis ta ny kyi seen ver rat tu na il man, että pal ve lu ta so muut tui si.

Nyky ai kai sen duo rai tiovau nu- ja kis ko bus si ka lus ton kiih ty vyys on sama kuin
pi ka ra ti koi den ja met ron, 1,1 m/s2. Mat kus tus mu ka vuus on pai kal lis lii ken tees sä
hyvä. Kis ko bus seis sa ja duo rai tiovaunuis sa on usein sekä vau nus sa että ase mil la lip -
pu au to maa tit. Kon duk töö re jä ei ole.

Duo ra itiovaunuis sa lii tyn tä rau ta teil le on täy sin sau ma ton. Vau nut aja vat ram -
peis ta jopa 80 km/h no peudel la, juo he vam min kuin au tot moot to ri tieramp pei hin.
Pisim mät opas tin jär jes tel mis tä joh tu vat vii veet kes tä vät mi nuu tin-kak si, kun duo -
raitiovaunu oh ja taan esi mer kik si edel lä kul ke van ras kaan ta va ra ju nan pe rään.

Kont ras ti Rans kan rau ta tei hin on erit täin suu ri. SNCF on kui ten kin jou tu nut hy -
väk sy mään, että pai kal li set vi ran omai set mää rää vät ajet ta vat ju na rei tit ja vuo rot.
SNCF / TER pai kal lis lii ken ne on pai kal lis ten vi ran omais ten tu ke maa mo no po liyh ti -
ön yk sin oi keu del la to teut ta maa pai kal lis lii ken net tä. Pai kal li set vi ran omai set päät tä -
vät vuo ro tar jon nan, SNCF to teut taa lii ken teen. Pää osa lii ken tees sä käy tet tä väs tä ka -
lus tos ta on iä käs tä, 50–70-lu ku jen kis ko bus si- ja ju na run ko ka lus toa. Van has ta ka -
lus tos ta osa on pe rus kor jat tu si sus tuk sel taan uut ta vas taa vak si. Jon kin ver ran ai van
uut ta kis ko bus si ka lus toa on käy tös sä. Niu kal la lii ken teel lä ei kui ten kaan ole yh dys -
kun ta ke hi tys vai ku tuk sia; ra to jen var res sa ei näy uu sia ta lo ja vie ri vie res sä ku ten
Sak sas sa.

SNCF kui ten kin ero aa VR Oy:stä ai na kin yh des sä suh tees sa: ka lus to käy te tään
lop puun. Pika ju na- ja no pei den pai kal lis ju nien ka lus to on pe rus kor jat tu si sus tuk sel -
taan asial li sek si. 

Suo men mal li os to lii ken tee seen ja
pai kal lis lii ken tee seen?

Suo mes sa val ti on ra to jen kun nos sa pi to ja tur val li suus on 1990-lu vul la eriytet ty ra ta -
hal lin to kes kuk seen. Rau ta tiela ki on muu toin laa dit tu sa mo jen pe ri aat tei den mu kaan
kuin Ruot sin tai Sak san mal lit tar koi tuk se na ava ta rau ta tielii ken ne uu sil le ope raat to -
reil le, mut ta rau ta tiela ki sal lii edel leen kin lii ken teen vain VR Oy:lle.

Taloudel li ses ti kes tä vä tai it se kan nat ta va pai kal lis lii ken ne val ti on ra ta ver kol la
on mah dol lis ta vain kah del la edel ly tyk sel lä. Pai kal lis junalii ken ne ava taan muil le kin
ope raat to reil le, jos nämä voi vat kat taa lii ken teen ku lut lip pu tu loil la. Kun nat, maa -
kun ta lii tot tai lää nin hal li tuk set voi vat ti la ta ta loudel li ses ti kan nat ta mat to man lii ken -
teen par haan pal ve lun ja hin nan tar jo aval ta rai de lii ken ne ope raat to ril ta kil pai lu tuk sen 
pe rus teel la.

Kalus tok si va rat tai siin en sim mäi ses sä vai hees sa VR Oy:ltä va pau tu vat ”si ni set
vau nut” sekä Sm1 ja Sm2-säh kö junat ja Dm12-kis ko bus sit. Nämä koot tai siin val ti on 
ka lus to yh ti öön, joka vuok rai si ka lus toa nii den to del lis ten pää oma- ja kun nos tus ku lu -
jen mu kai sel la hin nal la lii ken nöit si jöil le. Uudek si ka lus tok si voi tai siin hank kia ke -
vyi tä die sel- ja säh kö moot to ri vaunu ja. Suur ten ja kes kisuur ten kau pun ki en ym pä ris -
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tös sä lii ken nöi täi siin sekä rau ta tiel lä että ka tu ym pä ris tös sä kul ke vil la duo rai -
tiovaunuil la. Uudishan kin nois sa kin ka lus to yh tiö oli si pe rus tel tu rat kai su, kos ka ka -
lus toa on pe rus tel tua hank kia kym meniä kap pa lei ta ker ral la eli ker ral la useam pi en
alu ei den lii ken tee seen.

Pai kal lis lii ken tees sä ra ta ver kon käyt tö tu li si sal lia myös muil le ope raat to reil le
kuin VR Oy:lle esi mer kik si seu raa vin edel ly tyk sin: Pai kal lis junat py säh ty vät jo kai -
ses sa ra dan var ren taa ja mas sa. VR Oy ei lii ken nöi rei til lä pai kal lis lii ken net tä tai vaa -
tii sii tä kun nal ta tai val tiol ta tu kea. Lii ken nöit si jä liit tyy seu tu lip pu- ja yh teis ta rif fi -
jär jes tel miin. Mikä li lii ken net tä tue taan jul ki sis ta va rois ta muu toin kuin seu tu lip pu -
tuel la, se on kil pai lu tet ta va.

Jos rau ta tiela kia muu te taan näin, mo nil la ra ta osil la voi tai siin käyn nis tää it se kan -
nat ta va pai kal lis lii ken ne ja mo ni en lii ken ne hoi taa huo mat ta vas ti koh tuul li sem mal la
val ti on tuel la. On var sin to den nä köis tä, että Turun, Tam pe reen ja Hel sin gin seu tujen, 
Hämeen, Sata kun nan, Kot ka–Kou vo la-ra dan ja Han ko–Kar jaa-ra dan pai kal lis -
junalii ken ne ei tar vit si si tu kea jul ki sis ta va rois ta ny kyi sil lä li pun hin noil la.

Muu tos tie täi si rau ta tei den ja rau ta tielii ken teen el py mis tä. Pai kal lis junat kor vai -
si vat osan au to lii ken tees tä, alue ke hi tys ta sa pai not tui si sekä maa kun tien että koko
maan ta sol la; ra dan var ren ky li en ja pik ku kau pun ki en taan tu mi nen py säh tyi si tai hi -
das tui si. Jouk ko lii ken teen va kiokäyt tä ji en mää rä li sään tyi si, jol loin myös lin ja-au to -
yrit tä jät sai si vat ny kyis tä enem män mat kus ta jia.
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ODEG:n (Ostdeut sche Eisen bahn) Stad ler RegioShutt le ajaa pik ku kau pun kei hin,
joi den vä ki mää rä vas taa esi mer kik si Han gon tai Ääne kos ken seu tu ja. Akse li pai no
on tyh jä nä 10,5 ton nia, huip punopeus 120 km/h ja kiih ty vyys 1,2 m/s2. Kuva Mik ko
Laak so nen.



Jouk ko lii ken teen mark kinaosuus kas vai si ja lii ken teen ym pä ris tö hai tat vä henisi -
vät. VR Oy:n oli si pak ko ra tio na li soi da toi min taan sa esi mer kik si pe rus ta mal la eril li -
nen pai kal lis ju na-ty tä ryh tiö pi tääk seen osan ura kois taan. Rationalisoin ti joh tai si to -
den nä köi ses ti myös VR:n uu dis ta mi seen ja pa rem paan pal ve luun. Uudis tuk sen ra -
hoi tus voi daan hoi taa val ti on ja kun tien ny kyi sin VR:lle an ta mal la 57.2000.000 (57,2 
mil joo nan) eu ron vuo sit tai sel la tuel la (luku vuo del ta 2003). Sil lä voi daan kat taa sekä
tar vit ta va ra to jen kun nos ta mi nen että tar vit ta va, ny kyis tä pie nem pi lii ken nöin ti tu ki.

Luet te lo mah dol li sis ta pai kal lis junaosuuk sis ta

Useil la VR:n ny kyi sin lii ken nöi mil lä ra doil la käyt tö alit taa po ten ti aa lin. Täl lai sia yh -
teys vä le jä ovat:

• Han ko–Kar jaa–Helsinki

• Kot ka–Kou vo la

• Tam pe re–Haa pa mä ki ja Sei nä jo ki–Haa pa mä ki–Jyväs ky lä

• Vaa sa–Sei nä jo ki

• Joen suu–Liek sa–Nur mes

• Iisal mi–Yli vies ka

• Savon lin na–Parik ka la
Seu raa vil la lin joil la VR ei lii ken nöi lain kaan mat kus ta ja ju nia:

• Tur ku–Uusi kau pun ki

• Koke mä ki–Rau ma

• Lah ti–Hei no la

• Kar jaa–Loh ja–Hyvin kää

• Piek sä mä ki–Savon lin na

• Jyväs ky lä–Suo lah ti–Ääne kos ki
VR ei lii ken nöi pai kal lis ju nia vaik ka rau ta tiel lä oli si suu ret mah dol li suu det:

• Tur ku–Loi maa–Toi ja la–Tam pe re

• Tur ku–Salo–Kar jaa

• Män ty luoto–Pori–Koke mä ki

• Tam pe reen ym pä ris tö

• Oulu–Kok ko la–Sei nä jo ki

• Oulu–Kemi–Tor nio

• Kou vo la–Mik ke li–Piek sä mä ki–Kuo pio.
VR ei lii ken nöi kau ko ju nia mm. seu raa vil la lä pi kul ku rei teil lä:

• Oulu-Haa pa jär vi-Jyväs ky lä

• Oulu-Kon tiomä ki-Nur mes-Joen suu
Mui ta mah dol li suuk sia

• Kera va–Por voo

• Joen suu–Ilo mant si

95 Raideryhmä



Myös nyt lak kautet ta vik si eh do te tuil la si vu ra doil la on sel viä mah dol li suuk sia
hen ki lö lii ken teel le. Ylä-Kar ja lan rata kat taa rei tin Kajaa ni–Kon tiomä ki–Vuo kat -
ti–Nur mes–Liek sa–Joen suu. Radas ta on esi tet ty lak kautet ta vak si osuut ta Vuo kat -
ti–Nur mes–Liek sa. Savon lin nan rata kat taa rei tin Piek sä mä ki–Huu to kos ki–Savon -
lin na–Parik ka la. Sii tä lak kautet ta vak si on eh do tet tu osuut ta Huu to kos ki-Savon lin na. 
Hen ki lö lii ken teel le oli si mah dol li suuk sia Lah den–Hei no lan ra dal la. Jyväs ky läs tä
voi tai siin lii ken nöi dä Ääne kos kel le tai so pi val la ke vy el lä kau ko junaka lus tol la Haa -
pa jär ven kaut ta Ouluun.

Jopa pää te pus ki meen päät ty vil le met sä ra doil le voi daan ai na kin luon nos tel la
hen ki lö lii ken net tä. Rata Kon tiomä el tä Tai val kos kel le ja Ämmän saa reen oli si Suo -
mus sal men ja Tai val kos ken luon te va yh teys ete lään, ja sil le oli si mah dol lis ta ke hit tää 
Kai nuun–Koil lis maan pai kal lis lii ken net tä. Joen suun–Ilo mant sin ra dal la voi si olla
vas taa vaa pai kal lis lii ken net tä. Rau dan lah ti–Säy nät sa lo sekä Ait ta luoto–Ruos niemi
osuuk sil la voi si olla käyt töä, jos Porin ja Jyväs ky län seu dul le to teute taan pai kal lis ta
rai de lii ken net tä.

Mik si kor va ta ju na lii ken net tä bus seil la?

Bus sein to teutet tu jouk ko lii ken ne hou kut te lee vä hän mat kus ta jia ver rat tu na kun nol -
li seen pai kal lis junalii ken tee seen.

Suo mes sa rau ta tei den pai kal lis lii ken net tä on ajet tu alas vä hi tel len kor vaa mal la
vuo ro toi sen sa pe rään bus seil la. Tämä on joh ta nut te hot to maan ka lus ton käyt töön.
Pro Rau ta tie -yh dis tyk sen se minaa ris sa lo ka kuus sa 2004 pu hu nut lii ken neasian tun ti -
ja Ris to Pit kä nen to te si, että kun maa seu dun pai kal lis lii ken net tä ai koi naan ajet tiin
alas, tuli hyvä ti lai suus seu ra ta mat kus ta ji en siir ty mis tä ju nat kor van nei siin bus sei -
hin: lin jal la kuin lin jal la mat kus ta ja mää rät puo lit tui vat. Toi nen puo li mat kus ta jis ta
yk sin ker tai ses ti ka to si jon ne kin. Myös pal ve lu on käy nyt mat kus ta jal le han ka lak si:
läh tee kö vuo ro ase mal ta vai 200–1000 met rin pääs tä maan tiel tä? Mat ka-ajat kin ovat
bus si en myö tä pi den ty neet. Esi mer kik si Uudes ta kau pun gis ta pää si ai koi naan Tur -
kuun ju nal la noin 55 mi nuu tis sa. Bus sil la mat ka kes tää ny kyi sin 1 h 15 – 1 h 30 min.
Han gon ra dal la joka toi nen vuo ro kul kee ju nal la, joka toi nen bus sil la, vaik ka rata ja
tie kul ke vat lä hes sa maa reit tiä.

Jouk ko lii ken teen mat ka-ajat ra dan var ren taa ja miin ovat hi das tu neet pai kal lis -
junalii ken teen lo pet ta mi sen jäl keen mer kit tä väs ti. Kes ki mää rin mat ka-ai kaa on tul lut 
li sää noin 20–30 pro sent tia. Samal la jouk ko lii ken teen mat ka-ajat ovat tul leet au toa
hi taam mik si; en nen juna yleen sä oli au toa no peam pi.

Jot ta pai kal lis junalii ken ne oli si mie le käs tä, sen tu li si hoi taa koko rei tin pai kal lis -
lii ken ne.

Jyväs ky län–Suo lah den–Ääne kos ken kis ko bus si lii ken ne tar koit tai si pääl lek käis -
ten Lau kaan kaut ta kul ke vi en bus si vuo ro jen lak kaut ta mis ta. Tämä edel lyt tää puo les -
taan, että kis ko bus seil la on py säk ke jä riit tä vän ti heäs sä. Pääl lek käi set bus si vuo rot tu -
li si kor va ta ju nil la myös esi mer kik si vä leil lä Kou vo la–Kot ka, Kar jaa–Han ko tai Tur -
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ku–Uusi kau pun ki. Bus sit pi täi si oh ja ta kul ke maan niin, että ne täy den tä vät ju na lii -
ken net tä, esi mer kik si Uuden kau pun gin ra dal la rei teil le Tur ku–Rai sio–Lemu–Askai -
nen–Mie toi nen–MYNÄMÄKI AS.–Mynä mä ki ja Mynä mä ki–Kor ven suu–VINK -
KILÄ–Loka lah ti–Uusi kau pun ki.

Bus si lii ken teen ja pai kal lis ju nien pääl lek käi syy den kar si mi nen ei tar koit tai si
bus si lii ken teen taan tu mis ta, vaan pal ve lui den li sään ty mis tä sekä mat kus ta ja mää ri en
ja lip pu tu lo jen nou sua. Pai kal lis ju na hou kut te lee jouk ko lii ken tee seen uu sia mat kus -
ta jia. Jos käy tös sä on toi mi va vaih to lip pu tai seu tu lip pu, myös bus si en mat kus ta ja -
mää rät nou se vat.

Junaa kor vaa va bus si on on ne ton komp ro mis si. Turun–Uusi kau pun gin bus sit
kier tä vät ky lät uu den tien kaut ta mut ta ovat sil ti 20 mi nuut tia en tis tä ju naa hi taam pia.
Bus si pal ve lee huo nos ti niin pää tien kuin taa ja mien kin mat kus ta jia.

Maa seu dun ja pik ku kau pun ki en pai kal lis lii ken teen työn ja os ta on mah dol lis ta
teh dä jär ke vää. Pai kal lis ju na hoi taa suu rem man kau pun gin, pik ku kau pun ki en ja ase -
ma ky li en lii ken teen – bus si hoi taa lii ken teen van haa pe rus tieverk koa pit kin ja ris te ää
ju nan kans sa ase ma ky lis sä ja kau pun geis sa.

Täl lai seen lii ken tee seen voi si vaik ka pa Jyväs ky län–Ääne kos ken-rata olla omi -
aan. Sen var rel la on asu kas poh jaa Jyväs ky län jäl keen seu raa vas ti: Lep pä ve si 2.300,
Vih ta vuori 2.000, Lau kaan ase ma ky lä 5.300, Suo lah ti 5.500 ja Ääne kos ki 13.700 eli
yh teen sä noin 28.800 asu kas ta. Ehkä reit tiin voi si kuu lua myös Saa ri jär vi 10.200
asuk kaal laan. Han gon–Tam misaa ren–Kar jaan ra dan vai ku tus alu eel la on noin
33.500 asu kas ta, ja ra ken ne kin on mel ko sa man kal tai nen: ky lät ja kau pun git ovat
hel minauha na ra dan var res sa. Reit tien mat ka-aika suun taan sa on noin 50 mi nuut tia,
jol loin kah del la kis ko bus sil la hoi det tai siin lii ken net tä tun nin vä lein. Ääne kos -
ken–Jyväs ky län, Turun–Uuden kau pun gin, Kot kan–Kou vo lan ja Kar jaan–Han gon
rei tit voi si vat so vel tua ko kei luun, jos sa sel vit täi siin Ruot sin ja Sak san esi ku van mu -
kais ta mal lia, jos sa pai kal lis lii ken net tä hoi taa joku muu kuin val ti on rau ta tieyh tiö.
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VR Oy:n yli mää räi nen ka lus to

va rat ta va ka lus to yh ti öön muil le

lii ken nöit si jöil le
Mik ko Laak so nen

Yli mää räi nen Sm1- ja Sm2-ka lus to

VR Osa keyh ti ön mu kaan säh kö moot to ri junaka lus toa tar vi taan Hel sin gin lä hi lii ken -
tee seen (mu kaan lu ki en Kar jaan ja Rii hi mä en ju nat) 93 yk sik köä 110:sta. Tämä on
20 yk sik köä enem män kuin YTV:n laa ti man ka lus to tar ve las kel man mu kai nen 73
junaa (YTV JULKAISUSARJA C: 2002:22 Pää kau pun kiseu dun lä hi junalii ken teen
ka lus to tar vesel vi tys). Las kel man mu kaan rau ta tielii ken ne si too noin 20 yk sik köä eli
noin 20 % enem män kuin pi ka rai tiotie- tai met ro lii ken ne tai rau ta tei den lä hi lii ken ne
nor maa lin eu roop pa lai sen ko ke muk sen mu kaan. Nor maa lis sa kau pun ki lii ken teen
käy tän nös sä ei va ra ta ”käy tän nön lii ken teen hoi don edel lyt tä mää ar vi oi tua ka lus ton -
lisää”, vaan kaik ki se ka lus to, joka ei ole mää rä ai kais huol lois sa, on käy tös sä. Näin
toi mi taan esi mer kik si Karls ru hen ja Frei bur gin pai kal lis ju na- ja duo rai tiovaunulii -
ken tees sä.

YTV:n ra por tin mu kaan tämä ka lus to ku luu mm. ka lus ton siir toi hin Ilma lan ja
Hel sin gin ase man vä lil lä, epä op ti maa li siin rai de jär jes te lyi hin pää teasemil la sekä ai -
ka tau lu jen so vi tuk siin. Ilmei ses ti osa ka lus ton siir rois ta joh tuu VR Oy:n jous ta mat to -
mas ta ta vas ta kor ja ta pik ku vi at. Kalus toa ei kor ja ta niin kuin Hel sin gin met ros sa lin -
jal la vaan vie dään Ilma laan kor jat ta vak si. VR Oy:n ka lus ton käyt tö ta pa li sää siis ka -
lus ton pää oma kus tan nuk sia noin 20 pro sent tia.

Oli si ko kui ten kin mah dol lis ta va li ta lin jo jen kään tö pai kat op ti maa li sen ka lus to -
kier ron mu kaan? Voi taisiin ko Hel sin gin ase man ja mui den kään tö paik ko jen rai de -
jär jes te lyt teh dä niin, että kään nöt su ju vat op ti maa li ses ti? Oli si ko pik ku vi ko jen kor -
jauk seen mah dol lis ta va rus taa kor jaus par tio, joka kor jaa pik ku vi at kään tö pai koil la
tai ka lus ton ol les sa ku lus sa?

Reser vi ka lus ton mää rä nos taa suo raan pää oma kus tan nuk sia. Jos esi mer kik si
100 % käyt tö as teel la pää oma kus tan nus/vau nu/päi vä on 400 eu roa, 10 % re ser vil lä se
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on 444 € ja 30 % re ser vil lä jo 571 €.
Kau pun ki raide lii ken tees sä nor maa li re ser vi ka lus ton mää rä on 10–15 %. Tuk -

hol man Tvär ba na-pi ka rai tiotiel lä 22 vau nus ta 20 on lii ken tees sä ja kak si huol lois sa.
Pika rai tiotiel lä ka lus ton vau ri oi tu mis ris ki on net to muuk sis sa on pal jon suu rem pi
kuin eri tasoi sel la pai kal lis junara dal la. Niin pä pai kal lis junalii ken tees sä re ser viä tu li si 
tar vi ta vä hem män. VR Oy:n huol to on siis joko hy vin te ho ton ta tai yh tiöl lä on jo nyt
lii kaa ka lus toa.

YTV:n ra por tin mu kaan käy tän nös sä VR Oy voi si va paut taa 20 säh kö moot to ri -
junayk sik köä muun Suo men pai kal lis junalii ken tee seen yk sin omaan te hos ta mal la
huol toa ja ka lus to kier toa tai vain to teamal la että sil lä on yli mää räis tä ka lus toa. Uusi
Sm4-han kin ta li sää va paa ta ka lus toa 20 yk si köl lä ja YTV:n kau pun ki junahan kin ta
40 yk si köl lä.

Tun nin vä lein toi mi vaan taa ja ma junalii ken tee seen Tam pe reen–Porin tai
Turun–Tam pe reen vä lil lä tar vit tai siin nel jä yk sik köä kum mal le kin ra dal le; mat -
ka-aika oli si kak si tun tia. Tehok kain ta ka lus ton käyt tö oli si, jos Turun–Toi ja -
lan–Tam pe reen–Porin lii ken ne kyt ke tään yh teen. Rau man liit tä mi nen jär jes tel mään
li säi si Tam pe re–Pori-ka lus to tar vet ta yh del lä Sm1/2-yk si köl lä. Yhteen sä tämä Var -
sinais-Suo men, Pir kan maan ja Sata kun nan pit kä mat kai nen pai kal lis lii ken ne vaa ti si
kaik ki aan 8–10 yk sik köä, joil la lii ken ne toi mi si tun nin vä lein. ”Poh jan lah den pai kal -
lis ju naan” Sei nä jo ki–Kok ko la–Oulu–Kemi–Tor nio riit täi si kah den tun nin vä lein toi -
mi vaan lii ken tee seen vii si-kuu si yk sik köä. Näis sä on toki ole tet tu yh den Sm1/2-yk si -
kön juna. Joka ta pauk ses sa jou ten tai te hot to muu den uh ri na ole va ka lus to riit täi si
vaik ka mi hin. Toden nä köi ses ti Sm4-ka lus to ja YTV:n ka lus to han kin nan jäl keen yli -
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jää vä Sm1/Sm2-ka lus to riit täi sivät taa ja ma junalii ken tee seen tun nin tai kah den tun -
nin vä lein koko säh köis te tyl le ra ta ver kol le.

YTV-alu eel la lii ken ne aloi te taan to den nä köi ses ti pian pää o sin uu sil la YTV:n ju -
na ka lus to yh ti ön ju nil la. VR Osa keyh tiöl lä on pian myös 10 + 20 Sm4-ju naa, joil la
voi daan var mas ti hoi taa se Kar jaan, Rii hi mä en ja Lah den sekä Tam pe reen lii ken ne,
jota VR ha lu aa ajaa.

Jäl jel le jää kym meniä Sm1- ja Sm2-run ko ja. Vaik ka ju nat on ra ken net tu
60–80-lu vuil la, ne ovat niin mo der nia ka lus toa, et tei nii den to del li nen käyt töiän
mak si mi ole ai koi hin nä kö pii ris sä. Säh kö junaka lus toa ku ten rai tiovaunuja kin pys ty -
tään ha lut ta es sa sään nöl li sin kor jauk sin uu si maan niin, että niil lä voi daan lii ken nöi dä 
vie lä 50–100-vuo ti ai na. Sm1- ja Sm2-ka lus toon voi ta neen tar vit ta es sa ra ken taa
myös ma ta la lat tiaosat Eiob / Eioc -lii te vaunui hin ku ten Base lin rai tiovaunujen pe rä -
vaunui hin. (Läh de: http://www.tram club-ba sel.ch/rb/in dex_roll ma te rial.html)

Sm1- ja Sm2-run got so vel tui si vat erin omai ses ti sa nee rat ta vak si maa kun ta lii ken -
tee seen kai kil la säh köis te tyil lä ra doil la. Niil lä voi tai siin pe ri aat tees sa lii ken nöi dä
kaik ki säh köis tet ty jen ra to jen lii ken ne, jos sa ei tar vi ta yli 120 km/h huip punopeut ta
tai ky kyä ajaa ka tu ver kol la. Junat voi daan ha lut ta es sa si sus taa uu del leen vaik ka pa li -
sää mäl lä kah vi lat ja kau ko lii ken tee seen so pi vat is tui met. Esteet tö myyt tä var ten voi -
daan yh teen kun kin yk si kön etei sis tä asen taa pyö rä tuoli his si tai mah dol li ses ti ”ma -
dal taa” yksi osas to. Sm1- ja Sm2-ju nat so vel tui si vat hy vin myös mat kai lu lii ken tee -
seen, esi mer kik si suu riin ur hei lu- tai mu siik ki juh liin tai poh joi sen ”skim ba juniin”
nyt kun säh köis tys ulot tuu jo Rovaniemel le.

Yhdel le 50–70 ki lo met rin ra ta osal le riit täi si kak si yk sik köä, jot ta lii ken net tä voi -
tai siin hoi taa jo tun nin vä lein. Val ti on tu li si VR Oy:n omis ta ja na pa kot taa VR Osa -
keyh tiö myy mään Sm1- ja Sm2-yk si köt käyt tö kun toi si na maa kun ta lii ken tee seen heti 
kun niis tä luo vu taan. Maa kun ta lii ken tee seen näil lä ju nil la so vel tu via ra to ja on eri
puo lil la maa ta sa to ja ki lo met re jä.

Säh köis tet ty jä ra to ja, joil la VR Osa keyh tiö ei har joi ta pai kal lis lii ken net tä (ti lan -
ne Poh jois-Suo men säh köis tyk sen val mis tut tua 2006):

• Sei nä jo ki–Kok ko la–Oulu–Kemi–Rovaniemi

• Oulu–Kon tiomä ki–Kajaa ni–Iisal mi–Kuo pio–Piek sä mä ki–Mik ke li–Kou vo la

• Tur ku–Loi maa–Toi ja la–Tam pe re

• Tur ku–Salo–Kar jaa

• Tam pe re–Koke mä ki–Rau ma/Pori

• Tam pe re–Ori ve si–Jyväs ky lä–Piek sä mä ki

• Kou vo la–Lap peen ran ta–Imat ra–Parik ka la–Joen suu

Maa kun ta junat voi si vat py säh tyä kai kis sa ra dan var ren taa ja mis sa. Sii tä huo li -
mat ta nii den mat kanopeus oli si aina kor keam pi kuin pi ka vuo ro bus sil la, kos ka ne
voi vat ajaa 120 km/h ase mi en vä lil lä. Maa kun ta ju nan mat kus ta ja voi si va paas ti va li ta 
paik kan sa, ja vau nuis sa oli si viih tyisä kah vi la, jon ka hin ta ta so vas taa nor maa lia kau -
pun ki kah vi laa.
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Sivu ra doil le so vel tu van ve tu ri ka lus ton ro mu tus

Sivu ra to jen re nes sans si esi mer kik si Ruot sis sa ja Sak sas sa on pe rus tu nut sii hen, että
uu det lii ken nöit si jät ovat voi neet aloit taa toi min tan sa käy te tyl lä, edul li sel la ve tu ri ka -
lus tol la.

VR Osa keyh ti ön ro mu tuk set tu ho a vat jär jes tel mäl li ses ti mah dol li suuk sia el vyt -
tää si vu ra to ja ja pe rus taa uu sia lii ken nöit si jöi tä. Muu ta ma esi merk ki: Dr12 (Huru) ja
Dr13 (Alstom) -die sel säh kö ve tu rit oli suun ni tel tu niin, että ne oli si voi tu muut taa
säh kö ve tu reik si. Ne oli si ha lut ta es sa voi tu myös mo der nisoi da, yksi Dr12, 2239, mo -
der nisoi tiin kin Dr15-ve tu rik si, 2439, mut ta mo der nisoin nin si jas ta han kit tiin hy vin
epä luotet ta vik si osoit tau tu nei ta Dr16-ve tu rei ta ja Dr12-ve tu rit ro mu tet tiin. Sak sas sa
Prig nit zer Eisen bahn/Imo trans on mo der nisoi nut vas taa via BR 200.1 -ve tu rei ta
(http://www.v221.de/). Dv15- ja Dv16-ve tu rit so vel tui si vat hy vin si vu ra doil le, mut -
ta Dv15-ve tu rit on ro mu tet tu ja Dv16-ve tu rei ta kin odot taa pian ro mu tus.

Sini siä päi vä vaunu ja ro mu te taan 30 vau nun vuo si tah tia. Muual la Euroo pas sa
vas taa vaa ja sa manikäis tä vau nu ka lus toa kor ja taan. Myös Rans kan mo no po liyh tiö,
SNCF, on kor jan nut esi mer kik si vuon na 1977 val mis tunut ta ka lus toa uut ta vas taa -
vak si. Pian ro mu te taan Sm1- ja Sm2-säh kö junat, kos ka VR Osa keyh tiö ai koo kor va -
ta ne Sm4-ka lus tol la ja YTV puo les taan uu sil la ju nil la.

Romu tus po li tiik ka täh tää siis sii hen, että sel lais ta lii ken net tä, jota VR Oy ei nyt
voi tai ha lua ajaa, ei tule aja maan ku kaan muu kaan. Sula tusuuniin me ne vät si ni sen
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ka lus ton pi ka junat, yö junat, pai kal lis junat tai si vu ra to jen ju nat. Val ti on tu li si omis ta -
ja na puut tua ai na kin Dv16-vetureiden, si nis ten vau nu jen sekä Sm1- ja Sm2 -säh kö -
ju nien ro mu tuk siin ja va ra ta tämä ka lus to uu si en lii ken nöit si jöi den käyt töön.

Yhteis kun ta ra hoit taa VR Oy:n
ka lus to han kin nat

VR Osa keyh tiö ai koo muu ta man vuo den ai ka na in ves toi da 712 mil joo naa eu roa hen -
ki lö lii ken teen ka lus toon mut ta sa mal la ro mut taa mil tei koko van han ka lus ton sa. Osa -
keyh ti ön hen ki lö lii ken teen in ves toin tioh jel man pe rus ta on yh teis kun nan 57,2 mil -
joo nan eu ron tuki hen ki lö lii ken teel le (2003). Ilman yh teis kun nan tu kea VR hen ki lö -
lii ken teel lä ei oli si va raa Pen do li no- ja IC-han kin toi hin sekä Sm4-taa ja ma juniin.

Sinis ten vau nu jen sekä Sm1-, Sm2- ym. ka lus ton elin kaa ri oli si 40–60 vuot ta,
jos omis ta ja toi mi si nor maa lein lii ke ta loudel li sin pe rus tein ja pe rus kor jai si vau nut.
Mut ta VR Osa keyh tiö ha lu aa in ves toin tioh jel man sa ta kia nos taa tu kia pää osal la Suo -
men hen ki lö lii ken neyh teys vä leis tä tai lak kaut taa yh teydet.

Uuteen kis ko ka lus toon voi ja pi tää kin tie tys ti in ves toi da. Mut ta VR Osa keyh tiö
vaa tii val tiota ja YTV:aa mak sa maan kus tan nuk set ja ro mut taa sa mal la ka lus toa,
joka oli si yhä käyt tö kel pois ta ja so vel tui si juu ri niil le lin joil le, joi den aja mi ses ta VR
Oy vaa tii yh teis kun nan tu kea.

Jos VR Osa keyh tiö sai si sa moil la eh doil la lea sing-so pi muk sen kuin Ber genil le,
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Sisus tus ta Rans kan rau ta tei den SNCF:n vuon na 1977 val mis tu nees ta mat kus ta ja -
vaunus ta, joka on mo der nisoi tu in no va tii vises ti ny ky ajan mat kus ta ji en tar pee seen.
Vau nun no peus on 160 km/h. Kuva Ante ro Alku.



Espoo–Hel sin ki-rai deyh teydel le ja Tam pe reel le on tar jot tu met ro- ja pi ka rai -
tiotiehan kin toi hin (4,5 % kor ko, 30 v kuo le tus ai ka), vuo sit tai nen lai nan kor ko ja
kuo le tus 712 M€ ka lus to han kin nas ta oli si 41,8 M€/v, noin 115.000 €/päi vä. VR Oy:n 
vuo si ker to muk sen mu kai set ka lus ton pois tot ovat 67,990 M€/v. 

Yhdes tä 13 M€ hin tai ses ta Pen do linos ta vuo sit tai nen kuo le tus oli si noin 763.000 
€/v, noin 2.000 €/päi vä eli noin 350 €/vau nu. Tämä on sa maa luok kaa kuin pi ka rai -
tiotie- ja met rosel vi tyk sis sä. Eli Pen do li non kuo le tuk seen riit tää, jos se ke rää päi väs -
sä 400 x 5 euron Pen do li no-li sä mak sun. Täl löin Hel sin ki–Tur ku lii ken tees sä, jos
vau nu eh ti si teh dä 8 vuo roa päi väs sä, riit täi si 50 mat kus ta jaa/vuo ro kuo let ta maan
vau nu han kin nan pel kil lä li sä mak suil la.

Toki voi olla, että VR Osa keyh tiö ei ole yhtä luot to kel poi nen kuin Ber ge nin,
Espoon ja Tam pe reen kau pun git. Toden nä köi sem pää kui ten kin on, että VR Oy ei
las ke ka lus to han kin to ja oi kein eikä han ki ra hoi tus ta jär ke väs ti.

Ruot sis sa se val ti on rau ta tieyh ti ön (SJ) ka lus to, jota käy te tään val ti on os to lii ken -
tees sä, eriytet tiin omak si ka lus to yh tiök seen.

Suo mes sa kin val tio VR Oy:n omis ta ja na voi si siir tää Sm1-, Sm2- sekä si ni set
vau nut ja van hat ma kuu vau nut ka lus to yh ti öön, joka vuok rai si ka lus toa kil pai lu tet -
tuun os to lii ken tee seen. Jos ne pe rus kor ja taan ja mo der nisoi daan, ne kes tä vät vie lä
pit kään.

Van ha ka lus to so vel tuu uu sil le ope raat to reil le luon nol li ses ti vain tie tyin eh doin:
Vetu rit ja vau nut on voi ta va pe rus kor ja ta si ten, että pe rus kor jaus ja käyt tö kus tan nuk -
set ovat edul li sem pia kuin uu dishan kin ta. Ohjaa mo jen va rus tus on var sin pie ni kus -
tan nus ja die se lit voi daan mo der nisoi da tai vaih taa. Perus kor jauk siin va li taan sel lais -
ta ka lus toa, jol la on riit tä väs ti käyt töikää pe rus kor jaus ten jäl keen.

Kaik ki ka lus to ei ole pe rus kor jaus ten suh teen sa man ar vois ta. Sm1- ja Sm2-
moot to ri vaunujen sekä si nis ten vau nu jen käyt tö ar vo ja mo der nisoi ta vuus on var sin
kor kea. Dv12-ve tu rit ovat Dv15/16-tyyp piä mo der nim pia, ja VR Oy pe rus kor jaa kin
nii tä. Die sel ve tu rei ta voi jopa muut taa säh kö ve tu reik si, ku ten koe säh kö ve tu ri Sv1
nu me ro 3201. Tämä alun pe rin – ja myös ny kyi nen – Dv12 nu me ro 2501 oli vuo si na
1980–1984 muu tet tu na säh kö ve tu rik si Oy Ström berg Ab:n tarkoituksiin.

Muual la Euroo pas sa lii ken teen kil pai lu tus on useim mi ten to teutet tu siir tä mäl lä
van haa ka lus toa uu sil le ope raat to reil le. Näin toi mit tiin sekä Sak sas sa että Ruot sis sa.
Ruot sis sa rau ta tieyh tiö SJ:n käyt tö kel poi nen van ha ka lus to koot tiin ka lus to yh tiök si,
joka vuok raa ka lus toa kil pai lu tet tuun lii ken tee seen.
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Myös ke vyil le ra doil le on ny ky ai kais ta ka lus toa 

Timo Lou hi ka ri

Lak kau tusuhan alai si na on mm. kol me lä pi kul ku lin jaa, joil la ei ole hen ki lö lii ken net -
tä. Ne ovat kevyt ra ken tei sia ns. A-ra to ja, joi den tek ni sen omi nai suu det aset ta vat lii -
ken nöin tiin omat ra joi tuk sen sa. Yhdys ra toi na ja ra dan var ren har van asu tuk sen vuok -
si ne so vel tui si vat pa rem min kau ko lii ken tee seen kuin sii hen pai kal lis lii ken tee seen,
jos ta VR on niil lä jo luo pu nut.

Kau ko lii ken teen es teek si on näh ty ra to jen ra ken ne ja yh teen so pi mat to muus
VR:n ras kaan, usein vain säh köis te tyil le ra doil le so pi van ka lus ton kans sa. Rajoi tuk -
sis taan huo li mat ta A-ra doil la liik kuu 2.000 ton nin raa ka puu ju nia, vain muu ta ra ta -
verk koa hi taam mil la no peuk sil la. Kis ko bus sit ovat ai koi naan kul ke neet 95 km/h.

Radoil la ei siis ole hen ki lö lii ken net tä, eikä VR Osa keyh tiöl lä niil le so ve lias ta
ka lus toa. Radan ra ken ne ei kui ten kaan si nän sä ole este mat kus ta ja lii ken teen ke hit tä -
mi sel le. Ma ail mal ta on saa ta vil la niil le so ve lias ta ny ky ai kais ta hen ki lö junaka lus toa,
esi mer kik si Stad ler Rail -yh ti ön GTW-  ja RegioShutt le-moot to ri vaunu ja tai Bom -
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Talen tin kal tai nen ke vyt moot to ri vaunuka lus to voi si tek ni ses ti so vel tua esi mer kik si
ra ta osal le Jyväs ky lä–Haa pa jär vi–Oulu tai Joen suu–Nur mes–Oulu. Huip punopeus
on 120 km/h. Kuva: Mik ko Laak so nen, Ros tockin pää rauta tie asema.



bar dierin Talent-moot to ri vaunu ja.
VR Osa keyh tiö on ti lan nut 16 kap pa let ta Dm12-dieselmoottorivau nu ja, joil la se

ai koo tar jo ta os to lii ken net tä ra ta osil la Yli vies ka–Iisal mi, Joen suu–Nur mes, Joen -
suu–Piek sä mä ki, Parik ka la–Savon lin na, Kar jaa–Han ko ja Haa pa mä ki–Tam pe re.
Loka kuus sa 2004 pi de tys sä Pro Rau ta tie -se minaa ris sa DI Antti Kuis ma (Anse -
ri-kon sul tit Oy) an toi ka lus to han kin nas ta ty lyn ar vi on. Kuis ma toi mi Val tion rauta -
tei den pal ve luk ses sa yli 30 vuot ta, mm. liik ku van rau ta tieka lus ton suun nit te li ja na ja
ka lus to yk si kön pääl lik kö nä. Vuo des ta 1995 hän on kuu lu nut eu roop pa lai sia rau ta -
tienor me ja laa ti van tek ni sen ko mi te an seu ran ta ryh mään.

VR Osa keyh tiö on ”me nes tyk sel li ses ti mut ta var sin vir heel li ses ti lan see ran nut
Dm12-ka lus ton sa kis ko bus si na, vaik ka ky sees sä on mitä jä reim män luo kan moot to -
ri vau nu”, Kuis ma ar vi oi.

Kevy en kis ko ka lus ton ke hit te ly sai Euroo pas sa voi mak kaan sy säyk sen, kun vä -
hä lii ken teis ten ra to jen lii ken tees tä pää si vät mo no po li en pur kau dut tua päät tä mään
alu eet. Lii ken nöin tiym pä ris tö oli su ku pol ven-pa rin ta kai ses ta muut tu nut ja vaa ti -
muk set kas va neet. Val mis ta ji en on pa nos tet ta va sekä mat kus tus mu ka vuu teen että
tur val li suu teen. Moot to ri vaunul ta, ke vy el tä moot to ri vaunul ta ja kis ko bus sil ta vaa di -
taan nyt no peut ta, kiih ty vyyt tä ja hi das tu vuu den ai kaan saa via ele ment te jä. Nii den on 
ku lu tet ta va vä hän polt to ainet ta ja die sel moot to rin on ol ta va ym pä ris töys tä väl li nen.
Hyvän polt to aineta lou den ai kaan saa mi sek si tar vi taan al hais ta taa ra pai noa tur val li -
suu des ta tin ki mät tä. Korin ra ken teen on ol ta va riit tä vän luja ja kul je tus ka pasitee tin
hyvä. Vaa di taan mo ni toi mi ti lo ja, wc-va rus tus ta ja eri tyi ses ti ma ta laa lat ti aa. Mat kus -
tus mu ka vuut ta pal ve le vat is tui met, hy vät kul kuominai suu det, help po läm mi tys, il -
mas toin ti, kook kaat si vuik kunat ja ko ko nais ta loudel li suu teen vai kut ta vat al hai set
kus tan nuk set, Kuis ma luet te li.

Keven ne tys sä kään ka lus tos sa ko ko nais ris ki ei mat kus ta ji en ja kul jet ta jan kan -
nal ta saa tul la aiem paa suu rem mak si. Pas sii vi ses ta tur val li suu des ta tin gi tään mut ta
ak tii vis ta li sä tään: pa ran ne taan jar ru tus ky kyä ja li sä tään tur val li suus jär jes tel män
vaa ti muk sia. Tar vit ta es sa voi daan aset taa myös ra ta osakoh tai sia lii ken nöin ti ra joi -
tuk sia. 

Kevyt ra ken tei sil le ra ta osil le so pi vaa uut ta ka lus toa on saa ta vil la aina kak si ker -
rok si siin kis ko bus sei hin saakka. Han ki tuis sa Dm12-vau nuis sa te hoa on mel ko pal -
jon, mut ta polt to aineta lous ei ole ko vin hyvä. Kalus ton pai no suh tees sa is tu ma paik -
kaan on ver ra ten epä edul li nen ja lat tia kin kor kea, Kuis ma to te si. Suo men A-ra doil le
sii tä ei jo ras kaut taan ole. Ihmet te lyn ai heek si jää kin, mik si VR Osa keyh tiö pää tyi tä -
hän ka lus toon.

Läh teet: 

DI Antti Kuis ma Pro Rau ta tie -se minaa ris sa 28.10.2004
www.ko lum bus.fi/an se ri.kon sul tit/
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Romu tusin toa
Ante ro Alku 

VR Osa keyh tiöl lä ei asial li ses ti ole oi keut ta ro mut taa yh teis kun nan va roin
han kit tua ka lus toa, jon ka se on saa nut käyt töön sä yh tiötä edel tä neel tä val ti on 
vi ras tol ta. Tar pee ton ka lus to tu lee pa laut taa val tiol le, joka voi teh dä sil lä mitä 
par haak si kat soo, myös an taa kor vaus ta vas taan uu si en rau ta tielii ken neyrit -
tä ji en käyt töön. Sel lai nen kiin teis tö mas sa, jota lii ke lai tos ja osa keyh tiö ei vät
tar vin neet, siir ret tiin jo aiem min Val ti on kiin teis tö lai tok sel le.

Suo men rau ta tielii ken tees sä al koi mer kit tä vä uusi aika 1980-lu vul la, kun vi ras -
to-VR:n pää joh ta jak si tuli Eino Saa ri nen. Hän il moit ti, että VR tar vit see ny ky ai kai sia 
suur no peus ju nia. Sel lai set oli vat kal lii ta, eikä Suo mes sa ol lut sel lai sia run saas ti lii -
ken nöi ty jä pit kiä yh teyk siä kuin Parii sis ta Väli me ren ran nal le, mitä var ten Rans kas -
sa ra ken net tiin TGV-ju nat ja luo tiin eu roop pa lai nen suur no peus ju nan kä si te.

Jäl ki kä teen on help po sa noa, että Saa ri nen oli oi keas sa. Se, mitä Saa ri nen itse
asi as sa tah toi, oli rau ta tielii ken teen kas vo jen ko ho tus, ja se on toi mi nut. Autoi lu, lin -
ja-au tot ja len to lii ken ne me nes tyi vät mo der nil la ima gol la. VR oli van han ai kai nen
puu ra ken tei sil la vau nuil la työ läi siä kul jet ta va val ti on vi ras to.

Turun kau pun gil la oli kun nia olla het ken rau ta tielii ken teen kär ki paik ka, kun
Pen do linojen lii ken ne suun ni tel tiin al ka vak si Turun ja Hel sin gin vä lil lä. Rata jäi si
pe rus kor jauk sen kin jäl jil tä mut kai sek si ja pi dem mäk si kuin maan tieyh teys, mut ta
par haim mil laan 200 km/h kul ke vat ju nat oli si vat kil pai lu ky kyi siä mat ka-ajas sa niin
lin ja-au toil le kuin len to lii ken teel le kin.

Ennen Pen do lino ja Suo mes sa oli rau ta tieka lus ton huip punopeus par haim mil laan 
160 km/h. Tähän yl si vät osa neu vos to val mis tei sis ta säh kö ve tu reis ta sekä uu sim mat
mat kus ta ja vau nut. Pen do linot muut ti vat het kes sä kai ken van han ai kai sek si, sil lä hi -
das oli men nei syyt tä. Käyn nis tyi oh jel ma, jol la Val tion rauta tei den ka lus to uu sit tai -
siin täy sin, ja en ti ses tä huip punopeudes ta tu li si mi ni mi pe rus no peus.

Täl lai nen into ei ol lut Val tion rauta teil lä uut ta. Suo mes sa val mis tet tiin höy ry ve -
tu rei ta vuo teen 1957, mo nis sa muis sa mais sa vie lä myö hem pään. Kun Erkki Aal los ta 
tuli pää joh ta ja, hän kin ha lu si mo der nim man il meen koh ta sata vuot ta täyt tä väl le Val -
tion rauta teil le. Höy ry ve tu rei den ti lauk set lo pe tet tiin vä lit tö mäs ti, ja käyn nis tet tiin
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han kin ta oh jel ma koko ve to ka lus ton kor vaa mi sek si die sel ve tu reil la. Höy ry ve tu rit,
joi den tek ni nen käyt töikä on käy tän nös sä 40–60 vuot ta, siir ret tiin syr jään.

Die se löin tiä pe rus tel tiin ta loudel li sin syin, oli han die sel ve tu rin hyö tysuh de kol -
me-nel jä ker tai nen höy ry ve tu riin näh den. Mut ta pää oma-ar vos ta ei vä li tet ty. Lisäk si
die sel ka lus to sai il mai sek si hy väk seen höy ry ve tu rei ta var ten ra ken ne tut tal lit ja ko -
ne pa jat, joi den kus tan nuk set las ket tiin kyl lä höy ry ve tu rei den ra sit teek si.

Höy ry ve tu rei den käyt tö vä he ni sa maan tah tiin kun die se lei tä val mis tui. 1950-lu -
vun ve to ka lus to kan ta pois tet tiin kar keas ti sa not tu na nuo rem pa na kuin käyt töikän sä
puo li vä lis sä 1970-lu vun alus sa. Nyky ar vol la las ket tu na hei tet tiin huk kaan noin
2.500.000.000 € (2,5 mil jar din) in ves toin ti, joka tänä päi vä nä vas taa noin kah ta vuot -
ta VR-kon ser nin lii ke vaih toa tai lä hes kak sin ker tais ta VR-kon ser nin ta set ta. Toi nen
ver tai lu koh de on VR Osa keyh ti ön me neil lään ole va ka lus ton han kin ta oh jel ma vuo -
teen 2010, jon ka arvo ra ha na on 712.000.000 € (0,712 mil jar dia).

Saman ta pai nen ro mu tusin to iski VR:ään vuo si tu han nen lo pul la, eri tyi ses ti sii nä
vai hees sa kun val tiol li nen vi ras to muu tet tiin en sin lii ke lai tok sek si ja sit ten osa keyh -
tiök si. Innok kaas ti ka lus toa hank ki val le yh tiöl le ker tyi run saas ti tar pee ton ta ve tu ri-
ja vau nu ka lus toa. Kalus ton ai noa vika oli pie ni huip punopeus. Kalus toa otet tiin suo -
raan kau pal li ses ta lii ken tees tä ro muk si myy tä väk si.

Eri tyi nen kiel to oli myy dä mi tään eh jä nä; kai ken oli pää dyt tä vä ni men omaan
käyt tö kel vot to mak si ro muk si. Ulko mail ta oli va roit ta via esi merk ke jä. Ma ail mal la oli 
käy te tyn rau ta tieka lus ton mark kinat. Pie net ope raat to rit pe rus ti vat toi min tan sa edul -
li seen käy tet tyyn ka lus toon. Jopa muu ta man ve tu rin pien yh ti öt me nes tyi vät os tet tu -
aan 1950- ja 60-lu vuil la val mis tet tua ka lus toa, jon ka ne itse kun nos ti vat.

Kun Val tion rauta teis tä tuli osa keyh tiö, omis ta ja eli val tio jär jes ti VR-kon ser nil le 
tar peet to man kiin teis tö omai suu den uu del leen Rata hal lin to kes kuk sen (RHK) ja val ti -
on kiin teis tö lai tok sen kans sa. VR-kon ser nil le jäi vät vain ne ra ken nuk set, jot ka se to -
del li suu des sa tar vit si. Ase mat siir tyi vät RHK:lle. Loput tu li vat Val ti on kiin teis tö lai -
tok sen omai suu dek si, ja suu ri osa niis tä rea lisoi tiin eli myy tiin. Mik si näin ei teh ty
VR Osa keyh tiöl le tar peet to man ka lus ton kans sa? Mik si käyt tö kel poi sia ve tu rei ta ja
vau nu ja siir ret tiin VR Osa keyh tiöl le yli sen tar peen, jot ta se sai hä vit tää ve ron mak sa -
ji en ra hoil la os te tut eh jät ve tu rit ja vau nut?

VR Osa keyh ti ön han kin ta toi mi ete ni Pen do li no-ju nis ta mat kus ta ja vaunujen ja
säh kö ve tu rei den han kin taan. Kun ra to jen säh köis tys ete ni, oli luon nol lis ta, että säh -
kö ve tu rei den tar ve kas voi. 1990-lu vun alus sa van him mat die sel-lin ja ve tu rit oli vat
sen tään jo noin 40-vuo ti ai ta, jos kaan ei vät käyt tö kel vot to mia. Mut ta 160 km/h no -
peuteen ei niis tä ol lut.

Mihin tätä no peut ta tar vi taan? Junal la pää see Suo men pääs tä pää hän yön yli
vaik ka 80 km/h no peudel la. Val ta osa Suo men elin kei noelä mäs tä nuk kuu yöl lä, ja sil -
le on yh den te ke vää, tu lee ko rah ti pe ril le odot ta maan aa mua kel lo 02:00 vai 06:00.
Hen ki lö lii ken ne on eri asia, mut ta hen ki lö- ja rah ti lii ken teen ka lus to on joka ta pauk -
ses sa erik seen, eikä rah tia ja mat kus ta jia kul je te ta sa moil la ju nil la.

Nyt VR Osa keyh tiö ro mut taa niin sa not tua si nis tä vau nu ka lus toa. Taas kaan vau -
nuis sa ei si nän sä ole juu ri mi tään vi kaa. Toi sin kuin van hat puu ra ken tei set vau nut,
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nämä ei vät la hoa 30 vuo des sa. Sini set te räs vau nut ovat var mo ja ra ken teel taan, ja ne
kel pai si vat hy vin uu sil le yrit tä jil le. Ja taas kaan val tio-omis ta ja ei puu tu käyt tö kel poi -
sen omai suu den hä vit tä mi seen.

Seu raa vak si VR osa keyh ti ön ro mu tusin to koh dis tuu vuo si na 1967–1973 val mis -
tet tui hin Sm1-säh kö moot to ri juniin. Ne ha lu taan ro mut taa 2010-lu vun lop puun men -
nes sä, kun ha lu taan os taa uu det ju nat. Han kin nan arvo, 50 uut ta ju naa en tis ten ti lal le,
on yh teen sä noin 200.000.000 € (200 mil joo naa).

Jäl leen on syy tä ih me tel lä, mik si ju nat pi tää ro mut taa. Sm1-ju ni en huip punopeus 
on 120 km/h ja kiih ty vyys 1,1 m/s2. Pai kal lis lii ken tees sä ei pa rem paa suo ri tus ky kyä
tar vi ta, sil lä suu rem pi kiih ty vyys ei tule ky sy myk seen sei so vi en mat kus ta ji en kans sa, 

eikä huip punopeuteen edes eh di tä kiih dyt tää ly hyil lä ase ma vä leil lä. Pit kil lä kään vä -
leil lä suu rem mas ta no peudes ta ei ole käy tän nös sä etua ai ka tau lun no peut ta mi sek si.

Sm1-ju nat ovat ra ken teel taan erit täin ny ky ai kai sia, elekt roni sel la ty ris to ri tek nii -
kal la to teutet tu ja säh kö ju nia. Nii den mää rä ai kais huol lois sa yl lä pi de tään kaik ki ku lu -
vat osat niin, et tei juna van he ne au to jen tai bus si en ta paan kor jaus kel vot to mak si. Ne
ei vät ruos tu ei vät kä tä ri se niin, että sen vuok si ju nan ja te li en run ko kä vi si käyt tö kel -
vot to mak si.

Sm1-ju ni en vika on kor kea lat tia, kun uu sis sa Sm4-ju nis sa lat tia on ovi en koh -
dal la lai tu rin kor keudel la. Mut ta onko tämä 200 mil joo nan eu ron ar voi nen asia? Entä
mitä mak sai si, jos Sm1-ju ni en etei set muu tet tai siin ma ta lam mik si ai na kin lii te -
vaunus sa, jos sa lat ti an alla ei ole tek niik kaa? Täl lai nen mo der nisoin ti oli si jopa sii tä
hyvä kaup pa, että se työl lis täi si to den nä köi sim min suo ma lais ta teol li suut ta toi sin
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kuin uu si en ju ni en han kin ta, joka saat taa Pen do linojen ja Sm4-ju ni en sekä
Dm12-moot to ri vaunujen ta paan pää tyä ul ko mai sek si han kin nak si.

Ulla Antti la ja vii si muu ta vih rei den kan san edus ta jaa on ky sy nyt Edus kun nas sa
28.4.2004 (KK 363/2004) ma ta la lat tiajunis ta. Minis te ri Luh ta sen vas tauk ses sa
Sm1-2-ju ni en muut ta mi nen ma ta la lat ti ai sik si sa no taan ju ni en ra ken teen vuok si mah -
dot to mak si. Vas taus on osit tain oi kein, mut ta ei täy sin.

Vii me kä des sä ky sy mys on muu tok sen hin nas ta kuin myös sii tä, min kä lai nen
muu tos to teut taa ky sy ji en toi vo maa es teet tö myyt tä ju naan pää syyn. Sm1-ju nan
moot to rit to man lii te vau nun eteis ten ja kes kiosan ma dal ta mi nen te kee ju nas ta puo lik -
si es teet tö män, eikä muu tos työ ole edes ko vin vaa ti va. VR Osa keyh ti ön vii me ai kais -
ten ka lus to han kin to jen hin to jen sekä Base lin rai tiotiepe rä vaunujen muu tos työn pe -
rus teel la täl lai nen muu tos tus kin mak saa enem pää kuin 150.000 €. Sm2-ju ni en me -
neil lä ole va sa nee rausoh jel ma mak saa 800.000 € ju naa koh den.

Rau ta tieka lus ton pe rus kor jaus ja pit kä ikä ei vät ole mi kään omi tui nen asia. Sitä
teh dään ni men omaan sil loin, kun ka lus ton suo ri tusar vot ovat riit tä vät, jol loin uu den
ka lus ton han kin ta ei tuo ka lus ton käyt töön liit ty viä etu ja. Näin toi mii VR Osa keyh tiö
it se kin toi ses sa ta pauk ses sa. Dv12-sar jan die sel ve tu rit ovat van hem pia kuin Sm1-ju -
nat. Niis sä on myös enem män ku lu via osia kuin säh kö junis sa, mis tä syys tä säh kö -
käyt töis tä ka lus toa käy te tään yleen sä kin pi dem pään kuin die sel ka lus toa. Dv12-sar -
jaa pe rus kor ja taan nyt yli 40 vuo den ikäise nä, eikä ro mu tuk ses ta ole mi tään pu het ta.
Jopa vai keas ti on net to muuk sis sa vau ri oi tu nei ta ve tu rei ta on ra ken net tu lä hes uu des -
taan.

On ai het ta ih me tel lä, mi ten VR Osa keyh tiöl lä on va raa Sm1-ju ni en 200 mil joo -
nan kor vaus han kin taan, kun VR-kon ser nin omis ta ja tus kai lee muu ta man kym me nen
mil joo nan eu ron kans sa ra ta ver kon yl lä pi dos sa. VR Osa keyh tiö sa noo rau ta tielii ken -
teen hoi don ole van kal lis ta. Omis ta ja an toi VR Osa keyh tiöl le tu ki ra haa 57.200.000 € 
(57,2 mil joo naa) vuon na 2003, ja val tiova rain mi nis te riö on il moit ta nut, että tä mä kin
on lii kaa. Jos Sm1-ju ni en käyt töä jat ket tai siin, vai ku tus tun nin vä lein kul ke van pai -
kal lis lii ken teen lii ken nöin ti kus tan nuk siin on ar viol ta noin kol man nek sen vä hen nys
ver rat tu na uu si en ju ni en käyt töön.

Var sinais-Suo men seu tu on yksi alu eis ta, joil la rau ta tei den pai kal lis lii ken net tä ei 
ole: VR Osa keyh tiö ei suos tu aja maan kan nat ta mat to mi na pi tä mi ään ju nia. Tilan net -
ta voi tar kas tel la esi mer kik si Turun–Salon vä lil lä. Lii ken teen hoi to uu si en ju ni en
kus tan nuk sin tuot tai si voit toa 760.000 € (0,76 mil joo naa) vuo des sa. Jat ka mal la
Sm1-ju ni en käyt töä lii ken teen voit to oli si 1.160.000 € (1,16 mil joo naa) vuo des sa.
Tähän pää dy tään las ke mal la Sm1-ju ni en ka lus to kus tan nuk set pe rus kor jauk sen mu -
kaan, sil lä ju ni en han kin ta ku lut han on jo kuo le tet tu.

Jos uu sia ju nia kui ten kin han ki taan 50 kap pa let ta te hos ta maan pää kau pun kiseu -
dun pai kal lis lii ken net tä ma ta lan lat tian sa an sios ta, Sm1-ju ni en ro mut ta mi sen si jas ta
van hat ju nat voi daan si joit taa muun Suo men hen ki lö lii ken tee seen. Tun nin vuo ro vä -
lil lä 50 Sm1-ju naa riit täi si kat ta maan 1.350 ki lo met riä pai kal lis lii ken teen ju nayh -
teyk siä.

VR Osa keyh ti ön mie les tä täl lai nen lii ken ne ei ole kan nat ta vaa, eikä se ole kiin -
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nos tu nut pai kal lis lii ken tees tä muu al la Suo mes sa kuin pää kau pun kiseu dul la. Junat
siis jou ta vat ro muk si. 

Muu ta man vuo den ku lut tua kan nat ta vuut ta voi vat ar vi oi da muut kin kuin VR
Osa keyh tiö. Euroo pan unio ni pa kot taa Suo men pur ka maan VR Osa kyh ti ön mo no po -
lin yh teis kun nan tu ke man lii ken teen osal ta jo en nen vuot ta 2010. Sil loin ka lus tol le
tu lee ky syn tää.

Lii ken ne- ja vies tin tä mi nis te ri ön tu lee pi tää VR Osa keyh ti ön omis ta ji en eli Suo -
men kan sa lais ten puol ta. Sen ei tule an taa ro mut taa Sm1-ju nia, kävi muu ten mi ten
hy vän sä. VR Osa keyh tiö ei ole hank ki nut ju nia omal la tu lo ra hoi tuk sel laan, vaan se
on saa nut ne käyt töön sä, kun Val tion rauta tiet yh ti öi tet tiin. Mono po liasemas taan
huo li mat ta VR Osa keyh tiö ei ky ke ne hank ki maan uu sia ju nia Sm1-ju ni en ti lal le il -
man val ti on ra hal lis ta tu kea. Nou se via tu ki vaa ti muk sia VR Osa keyh tiö pe rus te lee
uu den ka lus ton han kin noil la. Mik si val ti on pi täi si tu kea ka lus to han kin to ja, jot ka
nos ta vat lii ken teen hoi don kus tan nuk sia? Sil loin han on vii saam paa jat kaa ny kyi sen
hal vem mal la toi mi van ka lus ton käyt töä.

Jos VR Osa keyh tiö ei ha lua käyt tää Sm1-ju nia, ei ole oi kein, että se pa kot taa
omis ta jan sa mak sa maan kal liim mis ta ju nis ta ro mut ta mal la hal vem mal la toi mi vat ju -
nat. Jos VR Osa keyh tiö kat soo Sm1-ju nat it sel leen tar peet to mik si, sen tu lee pa laut taa 
ju nat nii den al ku pe räi sel le hank ki jal le, Suo men val tiol le. Val tio voi si joit taa ne Suo -
men rau ta teil lä toi mi van ka lus ton ka lus to yh ti öön, joka voi tar jo ta nii tä kiin nos tu -
neel le ope raat to ril le.

Läh tei tä ja lii te tie toa

Veto ka lus toin ves toin nin arvo:

Vuo den 1961 lo pus sa oli höy ry ve tu rei ta käy tös sä 660 kpl, die sel ve tu rei ta 111 kpl.
Höy ry ve tu rit pois tet tiin käy tös tä 1970-lu vun alus sa. Vuon na 1975 kaik ki jäl jel lä
ole vat oli vat va ras toi tu na, jol loin oli käy tös sä 379 die sel ve tu ria ja 39 säh kö ve tu ria
= 418 kpl.
660 ve tu ria, yh den ve tu rin arvo 2,5 M€ (Sr2 1999 3,75 M€) ja käyt töikä 50 vuot ta. 
Vetu rin vuo si pois to 0,13 M€ 4,5 % kor ko kan nal la. Jos ve tu rei ta käy tet tiin kes ki -
mää rin vain 20 vuot ta, hei tet tiin huk kaan 30 vuo den in ves toin tiar vo eli 660 ve tu ria 
x 30 vuot ta x 0,13 M€ = 2.574 M€.

Kalus ton kier rä tys ta pauk sia:

Koko Itä-Euroo pan rai tiolii ken ne
Ber lii nin Tat ra-rai tiovaunujen pe rus kor jauk set. Hin ta tie dot www.kau pun ki lii ken -
ne.net
ÖBB sar ja 1043, 9 kpl TCGAB:lle Ruot siin hin taan 40 MSkr
Viron ame rik ka lais ve tu rit, esi tel ty Resii na-leh des sä Saka ri K. Salon ar tik ke leis sa.

Kalus ton pe rus kor jaus ta:

Nuo ren nus leik kauk sia vii si kymp pi sel le die sel ka lus tol le:
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http://in dust rial-rail.com/in dex.html (13.12.2004).
HKL-met ro junat, pe rus kor jaus 25 käyt tö vuo den jäl keen.
HKL-ni vel rai tiovau nut, pe rus kor jaus 25–30 käyt tö vuo den jäl keen.
Tal lin nan Tat ra-rai tiovaunujen pi den tä mi nen ma ta la osil la yli 20 vuo den ikäi si nä.
San Fran cis con 1950-lu vun PCC-vau nut F-lin jal la. http://www.phil lyt rol -
ley.org/muni.html (sis hin ta tie dot)

Kon kreet ti sia esi merk ke jä ”kes to ka lus tos ta”:

Prig nit zer Eisen bah nin V270 / V200.1 pe rus kor jauk set,
http://www.prig nit zer-ei sen bahn.de/grup pe/v270/in dex.html
Phi la delphi an PCC II -han ke: http://www.phil lyt rol ley.org/2320de but_in dex.html
Bos to nin Mat ta pa nin PCC-han ke,
http://www.rail ro ad.net/ar ti cles/rail fan ning/mbtat rol ley/in dex.php
Base lin kes kel tä ma dal le tut rai tiotiepe rä vau nut,
http://www.tram club-ba sel.ch/rb/in dex_roll ma te rial.html
VR:n Dv12-ve tu rit, joi ta pe rus kor ja taan yli 40 vuo den ikäi si nä, van hem pi na kuin
Sm1-ju nat.
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Rai de lii ken ne

kau pun ki tuot ta vuu den

vä linee nä
Elme ri Kol lanus

Suu rem mat tii viim mät kau pun kiseu dut luo vat yri tys ten si joit tu mi sel le etuut -
ta – toi miala kan ta vuut ta, jos ta käy te tään ter miä ag glo me riaetuus. Toi mi val la
taa ja mi en vä li sel lä lii ken teel lä on siis yh teys työ paik ko jen muo dos tu mi sel le
ja py sy vyy del le alu eel la.

Jot ta etu toi mi si, lii ken teen täy tyy olla sään nöl lis tä ja  ta voit ta vaa. Tavoi tet ta -
vuu des ta käy te tään ter miä tar jon tasuh de. Tar jon tasuh teen edut taas tu le vat
esiin si joi tet ta vuu del la ja ase mi en es teet tö myy del lä, sekä sii nä mis sä ja min -
kä lais ta pal ve lua lii ken nöi jä rai teil la tar jo aa. Tar jon tasuh det ta pi täi si ke hit tää 
lä hi lii ken teen avul la siel lä mis sä   kau pun ke ja ja taa ja mia on  hel minauhoi na.
Maa kun ta tasol le pi täi si saa da suu rem pi vas tuu jouk ko lii ken teen tar jon tasuh -
teen rat kai suis ta. Vas tuu vaa ti si myös val taa pai kal lis tasol le mm. vuo ro jen
suun nit te lus ta sekä tu ki en kont rol lis ta. Sama or ga ni saa tio koor dinoi si lä hi lii -
ken teen kis koil la kuin ku mi pyöril lä kin ja oli si vas tuus sa mm. maa kun nan
kaa voi tuk ses ta, mikä loi si kes tä väm pää alu ei den käyt töä.

Maa kun tien liit to jen yh tei ses sä Ete lä-Suo men tu le vai suu den vi sios sa on ke hi tel -
ty alue ra ken teen yh dis ty mis tä Turun seu dun, Uuden maan, Tam pe reen, Lah den,
Kymen laak son sekä jopa kaak kois kul man Sai maan kau pun gin kat ta vak si kau pun ki -
ver kos tok si. Sil ti alu ei ta yh dis tä vät jul ki sen lii ken teen rei tit pal ve li si vat vain suu rim -
pia kau pun ki kes kus to ja. Jopa tii vii den kau pun kiseu tu jen taa ja mi en vä li nen lii ken ne
on lo pet ta misuhan alla, vaik ka ko ke muk set muis ta Poh jois mais ta osoit ta vat, että rai -
de lii ken ne alue kes kuk siin lä hi taa ja mis ta oli si toi mi vaa. Ongel man muo dos ta vat pai -
kal lis lii ken teen vuo ro tar jon ta ja ai ka tau lut Uuden maan ydin alu een ul ko puo lel la sekä 
Hel sin ki-kes kei nen suun nit te lu. Rau ta tien yh dis tä vää vai ku tus ta ei näh dä mah dol li -
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suu dek si edes Ete lä-Suo men tii viis ti asu tuil la ra dan var ren teol li suus nauhoil la.
Kau pun ki tut ki muk sis sa yh te nä piir tee nä Tuk hol man kau pun gin pa rem paan ve -

to voi maan on ol lut huo mio pa rem min muo dos te tun työ mat ka vir ran suk ku loin ti lii -
ken teen toi mi vuu des ta Hel sin gin vai ku tus alu ee seen ver rat tu na. Kun kat soo kart taa,
huo maa Tuk hol man rai de lii ken teen ta sai sen kat ta vuu den joka suun taan. Kalus to on
so vi tet tu oi kein suun nan, etäi syy den ja kau pun ki ra ken teen suh teen.

Mitä koko Ete lä-Suo men kat ta va kau pun ki ver kos to voi si sit ten olla, jos jouk ko -
lii ken tees sä oli si vat yh te näi set tak sat ja jos kaik kia kau pun ki ket ju ja Kymen laak sos -
sa, Hämees sä, Uudel la maal la, Län si-Uudel la maal la, Var sinais-Suo mes sa ja Pir kan -
maal la yh dis täi si maa kun nal li nen, toi mi va ja ta voit ta va pai kal li nen rai de lii ken ne?
Muo dos tui si mil tei kol men mil joo nan ih mi sen yh te näi nen eu roop pa lai nen kau pun ki -
ver kos to.

Koko Ete lä-Suo men kat ta va pai kal lis raide lii ken ne on yksi tär keim mis tä edel ly -
tyk sis tä, jot ta Hel sin gis tä ja koko Ete lä-Suo mes ta kas vaa kil pai lu ky kyi nen met ro po -
li alue Euroo pas sa. Yri tys ten ja työ paik ko jen si joit tu vuu del le ti las to piik ke jä on tur ha
odot taa, ja tu le vai suu des sa kin Euroo pas sa yhä eri kois tu vat yri tyk set si joit tu vat sin -
ne, mis sä niil lä on par haat edel ly tyk set toi mia: tae työ voi man saan nis ta, mui ta alan
työ paik ko ja alu eel la sekä ul kois ta mi sen help pous.

Ete lä-Suo mes sa yh tenäi seen ra ken tee seen tuo vie lä oman li sän sä joka kau pun ki -
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alu een eri kois tu neet klus te rit, jot ka muo dos tai si vat yh des sä ta sa pai noi sem man elin -
kei no ra ken ne rat kaisun. Täs tä yri tys toi min nal le pa rem mas ta si joit tu mi sen edel ly tyk -
ses tä käy te tään ter miä ag glo me riaetuus. Edun hyö dyn tä mis tä toi voi si nä ke vän sä oi -
ko ra dan lä hi lii ken tees sä, jot ta se käyt täi si myös teol li suus nauhan tii viin itä osan hyö -
dyk seen, ku ten Lah den ja Kou vo lan seu tu jen vä li sen lii ken teen.

Oikein suun ni tel tu rai de lii ken ne yh tenäis tää kau pun ki ta lous alu ei ta te hok -
kaam paan kau pun ki tuot ta vuu teen ja toi miala kes tä vyy teen.

Maa kun nal li sis ta rat kai suis ta nos tan esiin Kymen laak son. Kou vo lan–Kot kan
pai kal lis junalii ken ne on lo pet ta misuhan alla, vaik ka sa maan ai kaan maa kun ta ja seu -
dun kun nat ja ka vat pal ve lui taan – ku ten op pi lai tok sia ja ter veyden huol toa – maa kun -
nal li ses ti ete län ja poh joi sen kes ken. Mikä Kymen laak sos sa on vi ka na, kun lä hi -
junalii ken net tä ei saa da kan nat ta vak si huo li mat ta op ti maa li ses ta väes tö poh jas ta, hy -
vis tä pe rus tu lois ta ja suu res ta alu een si säi ses tä lii ken tees tä? Muual la Euroo pas sa
vas taa vil la rei teil lä lii ken nöi dään huo mat ta vas ti ti heäm min ja tar vi taan pal jon vä -
hem män tu kea.

Suo mes sa pai kal lis ju nien py säk ki en op ti maa li sen si joit ta mi sen, vuo ro ti heyk si en 
tai muun pal ve lu tason ke hit tä mi sen eteen ei ole teh ty mi tään. Muus sa lii ke toi min nas -

sa pal ve lu tasoa pa ran ne taan,  jos asiak kai ta ha lu taan li sää. Pai kal lis junalii ken teen
ny kyi nen ti lan ne ja epä var muus sen jat ku mi ses ta vain hait taa maa kun nan yh tenäi -
syys ke hi tys tä.

Hyvä rat kai su Kymen laak sos sa ja muil la alu eil la oli si Ruot sin tyyp pi nen pai kal -
li ses ti hoi det tu jouk ko lii ken ne rat kai su. Suo mes sa sitä voi tai siin ni mit tää maa kun ta -
lii ken ne mal lik si, ja jouk ko lii ken teen hal lin to toi mi si vaik ka alu een maa kun ta lii ton
yh teydes sä. Täl löin maa kun ta kaa va tason alu ei den suun nit te lus ta, maa kun ta stra te -
gias ta sekä jul ki ses ta lii ken tees tä vas tai si sama pai kal li nen or ga ni saa tio. Maa kun ta ei 
voi si pes tä kä si ään kes tä mät tö mäs tä alue ra ken teen suun nit te lus ta, kos ka se jou tui si
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itse koor dinoi maan jul ki sen lii ken teen tar jon tasuh teen. Alu een ke hi tyk ses tä vas tuul -
li nen ja sen edun val von taa joh ta va or ga ni saa tio suun nit te li si niin pai kal lis ju na- kuin
muut jul kisen lii ken teen vuo rot, sekä nii den yh teen so vit ta mi sen yh teis ta rif fiin. Sil -
loin Kymen laak sos sa ei tu li si li pun hin nal taan koh tuut to mak si esi mer kik si ny kyi sen
pal ve lu ra ken teen kan nal ta vält tä mä tön Kot ka–Kou vo la–Kuu san kos ki-yh teys, vaan
li pun hin ta so pi si päi vit täi siin yh teyk siin. Kaik ki alu eel le tar vit ta va val ti on tuki voi -
tai siin myös mak saa maa kun nan maan käyt tö- tai lii ken teen suun nit te lu or ga ni saa ti on
kaut ta lii ken teel le, jol loin tu kea saa va maa kun ta voi si kont rol loi da ra ha mää räs tä saa -
ta van hyö dyn, pal ve lun tar jon nan ja hin ta tason.

Kymen laak sos sa toi mi va pai kal lis lii ken ne tuot tai si sel vää ag glo me riaetuut ta.
Nykyi nen Kymen laak son ra dan lii ken ne hän tu kee ai ka tau luil taan vain pi ka ju nien
syöt tö lii ken net tä. Hyvin ra dan var rel la ole van Poh jois-Kymen laak son tii viin kau pun -
ki alu een ja lä hiym pä ris tön voi si kat ta vam min yh dis tää rai de lii ken teel lä Kot kaan.
Kymen laak so on Suo men ti heim min asut tu ja maa kun tia ja mil tei 190.000 ih mi sen
väes tös tä suu rin osa asuu rau ta tielin jo jen lä hei syy des sä. Kou vo lan seu dul le ja Kot -
kaan saa tai siin tii viis ti ra dan var teen yh te näi nen työs sä käyn ti-, opis ke lu- ja pal ve lu -
alue. Oppi lai tos ten ja pal ve lu jen po liit ti set si joit ta mis pää tök set ovat jo luo neet yh -
tenäis tä kau pun kiseu tua. Yhteyk si en pa ran tues sa ny kyis tä useam mat toi mialat voi si -
vat si joit tua alu eel le, jol loin pys tyt täi siin tur vaa maan ny kyi set työ pai kat sekä myös
li sää mään nii tä. Yhte näi sen kau pun ki ra ken teen edut nä ky vät sel vim min työl lis tä vil lä 
pal ve lu aloil la. Kau pun kiseu dun yh dis tä mi nen to teu tuu hel poim min kat ta val la ja ta -
voi tet ta val la pai kal li sel la rai de lii ken teel lä.

Toi mialasijoit tu mis ta voi tai siin pa ran taa rai de lii ken teel lä myös Ete lä-Kar ja las sa 
ja Savos sa, jos ta kuu luu hä tä huu to ja, kun kau pun git ei vät pys ty tar jo amaan ny kyis -
ten kään yri tys ten vaa ti maa alue ra ken net ta. Ete lä-Kar ja las sa toi mi va lä hi lii ken ne 40
ki lo met rin mit tai sel la ra ta osuu del la Lap peen ran ta–Imat ra te ki si ”Sai maan kau pun -
gis ta” yli 100.000 ih mi sen tii viin kau pun kiseu dun ja toi si kor kea kou lun ve to voi man
koko nau ha kau pun gin alu eel le. Kis ko bus si lii ken ne Imat ra–Savon lin na yh dis täi si
Savon lin nan ja Parik ka lan nau ha kau pun gin opis ke lu- ja työ paik ka-aluee seen. Tule -
vai suu des sa koko Kaak kois-Suo mes sa voi tai siin käyt tää uu sia rai deyh teyk siä ta voi -
tet ta vuu den pa ran ta mi seen. Nyky ai kais ten rai de lii ken ne rat kaisujen elineh to on kui -
ten kin pai kal lis tason suun nit te lu, kos ka val ta kun nal li set yk si köt ei vät näe näi tä mah -
dol li suuk sia. 

Pai kal li sia mah dol li suuk sia on myös ta va ra lii ken teen mas sa ta va ra kul je tuk sis sa -
kin, joi ta ny ky ke hi tyk sel lä on siir ty nyt kis koil ta ku mi pyöril le Päi jät-Hämees sä ja
Kaak kois-Suo mes sa. Jopa pa pe ri teh taan ko koi set yk si köt ovat pur ka neet rai teen sa
pois. Jo nyt tran si to lii ken teen ta kia alu een kuor mi te tut maan tiet al tis tu vat yhä suu -
rem mal le pai neel le lii ken teen kas va es sa. Kyse on täy sin EU:n ta voit tei den vas tai ses -
ta ke hi tyk ses tä. EU suo sii kis ko- ja ve si lii ken net tä pie nem pi en hiuk kas pääs tö jen ja
tur val li suu den ta kia. Hiuk kas pääs tö jen on uu sis sa tut ki muk sis sa ker rot tu ai he ut ta -
van eliniän vä henemis tä ja jopa kuo le man ta pauk sia.
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Läh teet:

http://www.ete la-suo mi.fi/
Esko Lau ro nen: Kau pun ki tuot ta vuus; Lon toon, Tuk hol man ja Hel sin gin ver tai lu
(Hel sin gin kau pun kisuun nit te lu vi ras ton yleis suun nit te luosas ton sel vi tyk siä, ISSN
1458-9664)
http://www.ky men laak so.fi
http://www.thou sand-la kes-ca nals.fi
Euroo pan yh teisöjen ko mis sio Brys sel 12.9.2001 KOM(2001) 370 lo pul li nen Val -
koi nen kir ja Euroop pa lai nen lii ken ne po li tiik ka vuo teen 2010: va lin to jen aika
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Suo men rau ta tielii ken teen

uu dis tusoh jel ma
Mik ko Laak so nen

Suo men yh dys kun ta ra ken ne on ra ken tu nut rau ta tei den var teen, mut ta ny kyi nen lii -
ken nöin ti po li tiik ka ei enää tue sitä. Pai kal lis lii ken ne ja ra dan var ren teol li suu den
kul je tus pal ve lut ovat puut teel li sia. Lii ken ne on Hel sin ki-kes keis tä, mikä hait taa Suo -
men mui den osi en ke hi tys tä.

Hen ki lö junalii ken tees sä on kes ki tyt ty kes kus ten vä lil lä kul ke viin no pei siin ju -
niin, lä hin nä IC-  ja Pen do li no-lii ken tee seen. Nopeus hyödyt ovat ra ta ver kon puut tei -
den vuok si jää neet vä häi sik si. Sat saus no pe aan lii ken tee seen on hei ken tä nyt ju na lii -
ken teen pal ve lu ja suo ma lais ten val ta osan kan nal ta. Samal la ase mia on vä hen net ty ja
pa kol li set paik ka li put tai ra vin to la vaunujen vä hen tä mi nen ovat hei ken tä neet yleis tä
pal ve lu tasoa.

VR Osa keyh ti ön te ho ton or ga ni soin ti nos taa sekä hen ki lö- että ta va ra lii ken teen
kul je tus kus tan nuk sia ja hi das taa eri tyi ses ti rah din kul kua. Hen ki lö lii ken tees sä ka lus -
ton ja hen ki lös tön käyt tö on te ho ton ta, ku ten ai kai sem mas sa os to lii ken net tä kos ke -
vas sa ar tik ke lis sa osoi tet tiin. Tava ra lii ken tees sä kul je tuk sia on siir ty nyt pois rai teil -
ta, kos ka ti laa ji en toi vo miin toi mi tusaikoi hin ei ole pys tyt ty – vaik ka lii ken nöin -
tinopeus oli si hel pos ti kin riit tä nyt.

VR-kon ser ni on myös tie lii ken ne ope raat to ri omis ta mien sa Poh jo lan Lii ken teen,
Trans poin tin, Com bi tran sin ja Tran suoti lan kaut ta. Kos ka yh ty män rai de lii ken ne toi -
mii suo jat tu na ja maan tie lii ken ne kil pai lu ti lan tees sa, kul je tuk sia siir tyy yh ty män te -
hok kaam min hoi de tuil le maan tieyk si köil le – vaik ka kul je tuk set maan teit se ei vät hoi -
tuisi kaan aina tur val li ses ti.

Samaan ai kaan val tio ja kun nat tu ke vat VR Osa keyh ti ön hen ki lö lii ken net tä
57.200.000 (57,2 mil joonal la) eu rol la vuo des sa (vuon na 2003).

Kaik ki pai kal lis- ja taa ja ma junalii ken ne ja suu ri osa ta val li sis ta pi ka junis ta on
os to lii ken net tä,  jos ta rau ta tieyh tiö ve loit taa val tiota ja kun tia. Tuen ul ko puo lel la
ovat pää o sin vain IC- ja Pen do li no-lii ken ne. Var si nai sen tuen (lip pu tu lo jen ja VR
Osa keyh ti ön kor vauk sen ero tuk sen) li säk si YTV mak saa VR Osa keyh ti ön pai kal lis -
lii ken tees tä noin 20 mil joo naa eu roa enem män kuin mitä lii ken ne mak sai si HKL
Met ro lii ken teen to teut ta ma na. VR hen ki lö lii ken teen lii ke vaih to vuon na 2003 oli
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296,9 mil joo naa eu roa. VR hen ki lö lii ken teen sub ven tio as te on siis noin 19–25 %.
Mono po lin no jal la VR saa aina ha lu aman sa ta soi sen tuen, eikä se ole ti li vel vol li nen
lii ken teen to del li sis ta kus tan nuk sis ta.

VR Osa keyh ti ön ka lus to po li tiik kaa ovat lei man neet yli mi toi te tut uu dishan kin -
nat ja mo der nisoi mis kel poi sen ka lus ton ro mu tus. Uusi kal lis ka lus to on osak si ol lut
epä luotet ta vaa, mikä on li sän nyt kus tan nuk sia en ti ses tään.

Rato jen pe rus kor jauk sen mää rä ra hat on suun nat tu vää rin. Nope an lii ken teen ra -
dat on suun ni tel tu niin, että ne ei vät enää pal ve le kaik kia ra dan var ren taa ja mia – osa
ra dois ta on lin jat tu ko ko naan pik ku kau pun ki en ja ky li en ohi. Sivu rai tei ta on pu ret tu,
yh teydet mo niin teol li suus lai tok siin ovat kat ken neet ja ra ta ka pasiteet ti on vä hen ty -
nyt. Rata ka pasiteet ti useil la sa ta miin joh ta vil la osuuk sil la on lii an al hai nen: Tur ku–
Hel sin ki ja Tur ku–Toi ja la sekä Kou vo la–Kot ka ja Han ko–Kar jaa–Hyvin kää.

Inves toin nit uu siin ra toi hin ovat käy tän nös sä tu kea VR Osa keyh tiöl le. Eri tyi sen
on gel mal li sia ovat ol leet YTV-alu een kau pun ki ra tain ves toin nit, jois ta kun nat ovat
useim mi ten mak sa neet huo mat ta van osan (30–70 %). Kun nat jou tu vat mak sa maan
koko lii ken teen tuen, mut ta ei vät sil ti voi päät tää, kuka ja mil lä hin ta tasol la ra doil la
lii ken nöi.

Suo men ny kyi sen rau ta tiepo li tii kan seu rauk se na siir tyy kuor ma-au toil le, lin -
ja-au toil le ja hen ki lö au toil le sel lais ta lii ken net tä, joka voi tai siin hoi taa rau ta teil lä:
kes kisuur ten kau pun ki en työ-, kou lu mat ka- ja asi oin ti lii ken net tä, pit kän mat kan hen -
ki lö lii ken net tä sekä sa ta mi en vien ti- ja tuon ti lii ken net tä. Maan tieverk ko kuor mit tuu
li sää sa mal la kun sekä pal ve lu ta so että tur val li suus heik kene vät.

Uudis tusoh jel ma Suo men ra ta ver kol le

1. Tava ra lii ken ne va paute taan koko rau ta tiever kol la

VR Osa keyh ti ön ny kyi nen ta va ra lii ken teen ta rif fi on mää ri tel ty mo no po lin no jal la
80–90 pro sen tik si kuor ma-au to lii ken teen ta rif feis ta. VR-Yhty mä ei kär si ta rif fis ta,
kos ka se voi siir tää kul je tuk sia myös omil le tie lii ken neyk si köil leen (Trans point,
Com bi trans ja Tran suoti la). Ne toi mi vat ja hin noit te le vat kul je tuk set kil pai lu ti lan -
tees sa.

Täl löin rau ta tiekul je tus ten to del li nen ka lus ton pää oma kus tan nuk sis ta, huol lois -
ta, ener gias ta ja lii ken ne hen ki lö kun nas ta koos tu va kus tan nus ta so, joka on vain noin
25–50 % kuor ma-au to lii ken tees tä, ei siir ry kul je tus ten ti laa ji en hyö dyk si.

Rau ta tei den ta va ra lii ken ne koko ra ta ver kol la va paute taan kin EU:n vaa ti muk ses -
ta tur val li suus vaa ti muk set täyt tä vil le lii ken nöit si jöil le vuon na 2007. Kil pai lun avaa -
mi sen myö tä met sä te ol li suu den kul je tuk sia, eri tyi ses ti raa ka puu ta ja vien ti lii ken net tä 
voi odot taa rau ta teil le li sää.

Rau ta teil lä voi daan odot taa myös sa ta mi en kont ti- ja trai le ri kul je tus ten li sään ty -
mis tä. Eri kois tu nei den pien ten ta va ra lii ken ne ope raat to rei den on mah dol lis ta pal vel -
la vaik ka yh den syr jäi sen ra ta osan lii ken net tä tai tiet tyä teol li suus lai tos ta. Teol li suus
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voi pe rus taa myös omia rau ta tiekul je tusyh ti öi tä.
Tava ra lii ken teen va paut ta mi nen joh taa rau ta tiekul je tus ten kil pai lu ky vyn voi -

mak kaa seen nou suun. Kul je tus kus tan nus ten alen tu mi sel la on myös myön tei siä vai -
ku tuk sia kan san ta louteen. 

2. Pai kal lishen ki lö lii ken ne ja val ta kun nal li nen os to lii ken ne

va paute taan

EU:n ko mis sio val mis te lee os to lii ken teen kil pai lut ta mis pak koa, joka saat taa as tua
voi maan jo vuon na 2008 tai 2009. Samal la pai kal lis lii ken net tä voi Suo men ra ta ver -
kol la har joit taa muu kin ope raat to ri kuin VR Osa keyh tiö. Nykyi sin Suo mes sa pai kal -
lis lii ken net tä on käy tän nös sä lä hin nä vain pää kau pun kiseu dul la. Se on sal lit ta va
myös muu al la maas sa esi mer kik si seu raa vin edel ly tyk sin:

1. Lii ken nöit si jä py säh tyy kai kis sa ra dan var ren taa ja mis sa. 
2. Lii ken nöit si jä liit tyy seu tu lip pu- ja yh teis ta rif fi jär jes tel miin sa moil la eh -

doil la kuin lin ja-au to lii ken ne.
3. Mikä li lii ken net tä tue taan jul ki sis ta va rois ta muu toin kuin seu tu lip pu tuel -

la, lii ken ne kil pai lu te taan. 
4. Lii ken ne lu van edel lyt tä män pal ve lu tason – vä hin tään tar vit ta vat py sä kit,

vuo rot ja ka pasitee tin – mää rit te lee alu eel li nen jouk ko lii ken ne vi ranomai -
nen. Tämä on ny kyi sin lää nin hal li tus, tu le vai suu des sa alu eel lise na vi ran -
omai se na voi vat olla kun tien ja maa kun ta liit to jen muo dos ta mat maa kun -
nal li set tai kau pun kiseu dul li set jouk ko lii ken ne vi ranomai set. Näil lä on
etu oi keus os taa ha lu aman sa ta soi nen pai kal lis lii ken ne kil pai lu tuk sen pe -
rus teel la.

Val ta kun nal li nen os to lii ken ne, esi mer kik si poi kit tais junalin ja Tur ku–Tam pe -
re–Jyväs ky lä–Piek sä mä ki–Kuo pio/Joen suu kil pai lu te taan sa man mal lin mu kaan.

3. Koko ny kyi nen rau ta tieverk ko säi ly te tään pe rus tasoise na

Rata hal lin to kes kuk sen hel mi kuus sa 2005 esit tä män suun ni tel ma luon nok sen mu kaan 
lä hes tu han nen uhanalai sen ra ta ki lo met rin pe rus kor jaa mi nen kier rä tys ma te ri aa lein
mak sai si noin 171 mil joo naa eu roa. Sum ma on vain vii si pro sent tia kaik ki aan
3.444.000.000 (3,4 mil jar dis ta) eu ros ta, joka on esi tet ty ”Lii ken ne väylä po li tii kan
lin jauk sia” -ra por tin in ves toin tioh jel mas sa. Elin kaa ri ra hoi tuk sel la, 30 vuo den lai nal -
la ja 4,5 % ko rol la ku lut oli si vat vuo des sa noin 10.500.000 (10,5 mil joo naa) eu roa,
kym me nen vuo den ra ken nusoh jel ma na il man lai na ra hoi tus ta 17 mil joo naa vuo des -
sa.

Näil le si vu ra doil le voi daan oh ja ta mer kit tä väs ti li sää lii ken net tä kun nos tuk sen
jäl keen, eikä vain rah tia, jon ka mää rään voi ta va ra lii ken teen kil pai lun avaa mi sen jäl -
keen muu ten kin odot taa mo nin pai koin li säys tä. Katkaista vak si eh do te tuil le ra ta osil -
le Joen suu–Lieksa–Nurems–Kon tiomä ki–(Oulu), (Lap peen ran ta)–Parik ka la–Sa -
von lin na–Piek sä mä ki–(Jyväs ky lä), Jyväs ky lä–Ääne kos ki–Haa pa jär vi–(Oulu) sekä
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Lah ti–Hei no la on ai kaan saa ta vis sa hen ki lö lii ken net tä ke vyil lä moot to ri vaunuil la,
kun hen ki lö lii ken teen kil pai lu va paute taan. Esi mer kik si Oulus ta kä sin toi mi van ope -
raat to rin kau ko junat voi si vat hyö dyn tää reit te jä sekä Jyväs ky lään että Joen suu hun.

Aino as taan sel lai set kai vos- ja teol li suus rai teet, joi den pääs sä si jait se va toi min ta
on py sy väs ti lop pu nut, voi daan lak kaut taa, mut ta nii den kin ra ta pen kat ja sil lat on säi -
ly tet tä vä, jot ta lii ken ne voi daan tar vit ta es sa pa laut taa.

4. Rau ta tiever kon uu dis tuk set suun ni tel laan kun nol la

pal ve le vik si

Uusia rau ta tei tä tai ra to jen pe rus kor jauk sia ei to teute ta yk sin omaan no pe aa hen ki lö -
lii ken net tä var ten, vaan uu si en ra to jen suun nit te lus sa py ri tään sii hen, että pai kal lis lii -
ken ne, ta va ra lii ken ne ja myös no pea kau pun ki en vä li nen hen ki lö lii ken ne ovat mah -
dol li sia. Jos no peal le hen ki lö lii ken teel le ra ken ne taan oma rata, pai kal lis- ja ta va ra lii -
ken teel le so pi vaa van haa ra taa ei lak kaute ta.

5. Val ti on tu lee vel voit taa VR-yhtymä Oy myy mään Oy Poh jo lan 

Lii ken ne Ab -konserniin kuuluvat Oy Poh jo lan Hen ki lö lii ken ne

Ab, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab, Trans point Oy Ab,

Com bi trans Oy ja Oy Tran suoti la Ab eniten tarjoavalle.

VR-Osa keyh ti ön maan tie lii ken ne vää ris tää lii ken nesek to rin kil pai lua ja oh jaa te hok -
kaas ti lii ken net tä maan teil le. Yhtiöt on myy tä vä mah dol li sim man pian. 

6. Val tion tulee vel voit taa VR Osa keyh ti ö myy mään sil le

yli jää mäi set ”si ni set vau nut”, Sm1- ja Sm2-säh kö junat sekä

muun käyt tö kel poi sen, mut ta VR Osa keyh ti ön kan nal ta

yli jää mäi sen, rau ta tieka lus ton val ti on kis ko ka lus to yh tiöl le.

VR Osa keyh tiö ro mut taa ka lus toa, joka so vel tui si hy vin vuok rat ta vak si pai kal lis lii -
ken teen tai os to lii ken teen lii ken nöit si jöil le. Eri tyi ses ti ”si ni set vau nut” sekä Sm1- ja
Sm2-säh kö junat ovat pe rus kor jat ta vis sa os to lii ken teen ka lus tok si. On sel vi tet tä vä,
mitä muu ta kin ka lus toa voi daan jär ke väs ti pe rus kor ja ta. VR:n yli jää mä ka lus tos ta
muo dos te taan val ti on kis ko ka lus to yh tiö, joka vuok raa ka lus to aan os to lii ken tee seen.
Myös uu det Dm12-kis ko bus sit voi daan si joit taa kis ko ka lus to yh ti öön.

7. Kau pun kiseu dul li set rai de lii ken ne jär jes tel mät –

pai kal lis ju na-, pi ka rai tiotie- ja met ro jär jes tel mät – ra hoi te taan

nii den myön tei sil lä kau pun ki ke hi tys vai ku tuk sil la.

Täl lä het kel lä kau pun ki en rai de lii ken teen ke hit tä mi sen suu rin este VR Oy:n hen ki lö -
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lii ken ne monopo lin ohel la on rai de lii ken nein ves toin tien ra hoi tus. Osak si tämä joh tuu 
Hel sin gin seu dun hank kei den, eri tyi ses ti Län si met ron ja Kehä ra dan (Mar ja-rata)
voi mak kaas ta yli mi toi tuk ses ta, jon ka vuok si kau pun git ei vät pys ty ra hoit ta maan näi -
tä hank kei ta itse.

Rai de lii ken teen myön tei set kau pun ki ke hi tys vai ku tuk set, siis kiin teis tö jen ar -
von nou su, kiin teis tö jen ky syn nän nou su, täy den nys ra ken ta mi sen oh jau tu mi nen rai -
teen var teen, ylit tä vät sel väs ti ke vy en kau pun ki raide lii ken teen – ku ten rai tiotien, pi -
ka rai tiotien tai ke vy en maan tasoi sen pai kal lis ju nan – in ves toin ti kus tan nuk set. Suo -
mes sa on tä hän asti an net tu rai de lii ken teen kau pun ki ke hi tys vai ku tuk set il mai sek si
ra ken ta jil le. Esi mer kik si kun nat ja val tio ra hoit ti vat Mar tin laak son ra dan, jon ka hyö -
dyn kor ja si vat Mar tin laak son–Myyr mä en ra ken ta jat, sekä Vuo saa ren met ron, jon ka
hyö dyn sai lä hin nä Pau lig Group. Hel sin gin seu dul la ras kas ja har vaan py säh ty vä rai -
de lii ken ne ei tuo ta riit tä viä kau pun ki ke hi tys vai ku tuk sia suh tees sa in ves toin tiin.

Kun osa rai de lii ken teen vai ku tuk sis ta kiin teis tö jen ar voon siir re tään rai de lii ken -
teen vaa ti maan ra hoi tuk seen, kau pun kiseu dut voi vat itse ra hoit taa rai de lii ken nein -
ves toin nit. Samal la val ti on kau pun ki raide lii ken tee seen va raa mat re surs sit (esi mer -
kik si 300.000.000 (300 mil joo naa) eu roa Kehä ra taan sekä 124.000.000 (124 mil joo -
naa) eu roa (30 % osuus 420 mil joonas ta) Län si me troon, va pau tu vat val ta kun nan ra -
ta ver kon ke hit tä mi seen.

Kau pun ki mai sen rai de lii ken teen ke hit tä mi nen RHK:n ra ta ver kol la edel lyt tää
VR Osa keyh ti ön hen ki lö lii ken ne monopo lin pur ka mis ta.

Uudis tusoh jel man vai ku tuk set

Uudis tus ten to den nä köi siä seu rauk sia voi daan tar kas tel la Ruot sin ja Sak san ko ke -
mus ten poh jal ta. 

Syn tyy uu sia, eri kois tu nei ta ope raat to rei ta, jot ka toi mi vat kes kisuur ten kau pun -
ki en ja maa seu tu ra to jen pai kal lishen ki lö lii ken teen lii ken nöit si jöi nä.

Syn tyy sa ta mi en ja met sä te ol li suu den ta va ra lii ken tee seen eri kois tu via lii ken -
nöit si jöi tä ja si vu ra to jen ta va ra lii ken teen syöt töön pää ra doil le eri kois tu nei ta lii ken -
nöit si jöi tä.

Pai kal lis lii ken ne ra ta ver kol la li sään tyy ja kat taa pää osan niis tä ra dois ta, jot ka
kul ke vat kylä- ja pik ku kau pun ki kes kus ten kaut ta. Jouk ko lii ken teen kil pai lu ky ky
kas vaa, mikä jar rut taa hen ki lö au to lii ken teen li sään ty mis tä. Osa ra dan var ren kylä- ja
pik ku kau pun ki kes kuk sis ta el pyy tai nii den taan tu mi nen hi das tuu.

Ras kaim mat ta va ran kul je tuk set siir ty vät maan teil tä rau ta teil le, jol loin tei den ku -
lu tus vä he nee ja tur val li suus nou see il man suu ria tie in ves toin te ja. Eri tyi ses ti sa ta mi -
en lii ken ne siir tyy pää o sin rau ta teil le.

Mat kus ta ja lii ken teen ja ta va ran kul je tus kus tan nuk set las ke vat. Rau ta tie alal le
syn tyy uu sia työ paik ko ja, sil lä toi miak seen kil pai lu ky kyi ses ti VR-Yhty mä jou tuu
las ke maan ta va ra- ja hen ki lö lii ken teen ta rif fe jaan ja pa ran ta maan omaa pal ve lu ky ky -
ään: se as tuu sa maan kil pai lun maa il maan, jos sa muut ovat ol leet jo vuo sia.



Näin ve si te tään

lain sää dän tö uu dis tus –

rau ta tielii ken teen erot ta mi nen

ra dan pi dos ta
Kale vi Kämä räi nen

Vuon na 1995 rau ta tielii ken ne eriytet tiin ra dan pi dos ta. Uudis tuk sen kes kei -
nen pe rus te lu oli se, et tei mei dän olois sam me ole rea lis tis ta edel lyt tää rau ta -
tieyri tys ten yl lä pi tä vän väy liän sä itse. Edus kun ta ei ole muut ta nut tätä nä ke -
mys tään. Nykyis ten ra ta verk kom me ty pis tä mis pyr ki mys ten ta ka na ovat kin
vir ka mie het. 

Liha voin nit te ki jän. Ala viit teis sä mai ni tut edus kun ta-asia kir jat voi ha kea si vuil ta
http://www.eduskunta.fi  ja leh tiar tik ke lit leh tien omil ta si vuil ta, jos ne on mai nit tu. 
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1. Rau ta tie lai tos 120-vuo ti aa na:
tap pi ot ja omis ta ja vai vaa vat

Val tion rauta tei tä vai va si vat ta ka vuosi na suu ret ali jää mät, jot ka ei vät miel lyt tä neet
lai tos ta it se ään kään, kos ka val tioval ta lo pul ta vuon na 1982 vaa ti ta loudel li sen tu lok -
sen roi maa pa ran ta mis ta ja eri tyi ses ti in ves toin tien tuot ta vuu den li sää mis tä. Sama na
vuon na VR:n 120 toi min ta vuot ta juh lis ta vas sa Rau ta tielii ken ne-leh des sä esi tet tiin
nä ke myk siä tap pi oi den syis tä ja nii den kor jaa mis kei nois ta. Kol mes sa kir joi tuk ses sa,
joi den kir joit ta jat ovat pää joh ta ja Her bert Römer1, ta lous osas ton pääl lik kö Paa vo
Virk ku nen2 ja ra ta osas ton joh ta ja Erkki Tat ta ri3, kak si on gel maa on ylit se mui den:
tap piol li nen hen ki lö pai kal lis lii ken ne pää kau pun kiseu dun ul ko puo lel la ja vä hä lii -
ken tei set ra dat.

Pää joh ta ja Römer toi voi kir joi tuk ses saan lai tok sen yh teis kun nal lis ten vel voit tei -
den sel keyt tä mis tä yli pää tään. Yksi tyis koh tai sem pia nä ke myk siä esit tä vät Virk ku -
nen ja Tat ta ri. Virk ku sen mie les tä ta lous on gel mat voi tai siin rat kais ta avoi mel la bud -
je toin nil la: ai heu te tut kus tan nuk set on ka tet ta va omil la tu loil la. Mikä li pe ri aat tees ta
poi ke taan esi mer kik si har joi tet ta es sa muun maan pai kal lis lii ken net tä ylei sen edun
ni mis sä tai yl lä pi det tä es sä syr jä ra to ja alue po liit ti sis ta syis tä, val tio mak saa täs tä ai -
heu tu van ali jää män. 

Tat ta rin mu kaan vä hä lii ken teis ten ja ke vyt kis kois ten ra to jen lii ken ne on vii me
vuo si na ol lut kes ki mää rin 3–4 % koko ra ta ver kon brut to ton ni ki lo met ri mää räs tä (vrt.
liit tees sä 3 mai ni tut lu vut). Tat ta rin tar koit ta mia ra to ja oli 1.360 ki lo met riä (kts. kart -
ta si vul la 125). Rato jen kun nos sa pi to kus tan nuk set ovat lä hes 20 % ra ta ver kon vas -
taa vas ta. Ongel ma na ovat ku lu neet kis kot, joi den vaih to mah dol li suu det ovat ra to jen
pie nen lii ken ne osuu den ta kia hy vin vä häi set. Kos ka lii ken ne vaa tii ra dal ta yhä enem -
män, sitä ei voi da tur va ta hil jai sel la kaan no peudel la sie det tä vin kus tan nuk sin. Jot kut
ra dois ta ovat kin tien sä pääs sä jo 1980-lu vun lo pul la. Mikä li val tio ha lu aa säi lyt tää
ra dat, ra hoi tus on saa ta va in ves toin ti ke hys ten ul ko puo lel ta. Kos ka asia on luon teel -
taan lii ken ne po liit ti nen, sen rat kai sus ta neu vo tel laan kir joit ta jan mu kaan po liit tis ten
päät tä ji en kans sa.

Kir joit ta ji en mu kaan VR siis kat soi voi van sa vas ta ta ta loudes taan itse, jos vä hä -
lii ken teis ten ra to jen ja tap piol li sen hen ki lö lii ken teen kus tan nuk set kor va taan sil le. 
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1 Kehit tä mis toi met haa ru kas sa; Rau ta tielii ken ne 2 / 1982 s. 7–11
2 Avoin bud je toin ti – avoin kes kus te lu rau ta tei den ali jää mäs tä; Rau ta tielii ken ne 2 / 1982

s. 30, 31
3 Heik ko jen ra to jen koh ta lo; Rau ta tielii ken ne 2 / 1982 s. 34–37
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Vuo den 1982 uhanalai sis ta ra ta o sis ta (har maat lin jat) on lak kautet tu eräi den ly hy eh -
kö jen ”pät ki en” li säk si Porin–Par ka non–Haa pa mä en-yh dys ra ta. Sen jäl jel le jää neil lä
osuuk sil la on 2000-lu vul la kul ke nut enää joi ta kin kym meniä tu han sia ton ne ja. Läpi kul -
ku ra dal la kul je tet tiin vie lä 1970-lu vun lo pul la sa to ja tu han sia ton ne ja.



2. Ongel man rat kai su: ra dan pi to ero te taan
lii ken tees tä 

Val tion rauta tei den muu tut tua lii ke lai tok sek si vuon na 1990 sen kan nat ta vuus pa ran -
tui huo mat ta vas ti ra tio na li soin nin, hen ki lö kun nan so peut ta mi sen, pien ten in ves toin -
tien sekä ta va ra lii ken teen kas vun an sios ta.

Lii ke lai tos vai het ta seu ra si vuon na 1995 ra dan pi don ja ra doil la har joi te tun lii -
ken teen erot ta mi nen lo pul li ses ti toi sis taan. Tar koi tuk se na oli yh tenäis tää käy tän tö
maan tei den kans sa, jol loin val tio siis tar jo aa väy lät käyt tä jil le. Hal li tuk sen esi tyk ses -
sä no 225 / 19944 laik si val ti on ra ta ver kos ta, ra dan pi dos ta ja ra ta ver kon käy tös tä to -
de taan, että VR:n hal lin nas sa ole va ra ta verk ko jää val ti on omis tuk seen ja lii ke lai tok -
ses ta teh dään osa keyh tiö. Näin val ti on vai ku tus mah dol li suu det kes kei sen in fra struk -
tuu rin ke hi tyk seen säi ly vät ja ra ta ver kon käyt tö mah dol li suu det var mis te taan muil le -
kin kuin VR:n toi min taa jat ka val le yh tiöl le. 

Vie lä to de taan, että:

”- - - Rata ver kon yl lä pi tä mi sen ja ra ken ta mi sen kus tan nuk sia ei voi -

da Suo mes sa eikä muis sa kaan Euroo pan mais sa kat taa kul je tus toi -

min nan tuo toil la. Jos ra ta verk ko oli si yh ti ön omis tuk ses sa, se edel -

lyt täi si jat ku vas ti val ti on tu kea. Radan pi don ra hoi tus ta ei saa käyt -

tää mis sään muo dos sa kul je tus toi min nan ra hoi tuk seen (ris tisub ven -

tio). Täl löin on sel kein tä, että val tio ra hoit taa ra dan pi don ja toi min -

nois ta vas taa eril li nen vi ras to ja että lii ke toi min nas ta vas taa osa -

keyh tiö. - - -”5

Perusteluissa to de taan myös:

”- - - Rau ta tielii ken teel le on omi nais ta, että sil lä on kor ke at kiin te ät ai -
kasidon nai set kus tan nuk set niin kul je tus toi min nas sa kuin ra dan pi dos sa
ja että lii ken teen har joit ta mi sen ja ra dan yl lä pi don muut tu vat kus tan nuk -
set ovat pie net. Rau ta tielii ken tees sä on mah dol lis ta saa vut taa suu ria kin
kul je tus vo lyy mi en li säyk siä pie nin li sä kus tan nuk sin. Rau ta tielii ken teen 

on net to muus- ja ym pä ris tö kus tan nuk set ovat maan tie lii ken net tä

huo mat ta vas ti pie nem mät. Tämän vuok si lii ken ne po li tii kan tu li si

edis tää rau ta tiepal ve lu jen käyt töä. Kes kei nen kei no tur va ta rau ta -

tielii ken teen edel ly tyk set on val ti on ra ta ver kon riit tä vä laa juus ja

hyvä kun to sekä te ho kas hy väk si käyt tö. - - -”6 

Tämä vuon na 1995 to teutet tu uu dis tus on lo pul li ses ti to teut ta nut VR:n vuo den
1982 toi veet. Uudis tuk sen perus ta na ol lut laki ku mot tiin vuon na 2003 voi maan tul -
leel la rau ta tielail la. Uuden lain py kä lät ei vät kä lii oin sen esi työt kään viit taa sii hen,
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4 http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1994/19940225
5 HE 225 / 1994 2.3 Nyky ti lan ar vi oin ti 
6 HE 225 / 1994 Yksi tyis koh tai set pe rus te lut § 1 Lain tar koi tus ja so vel ta misala



että vuo den 1995 uu dis tuk sen pe ri aat teis ta luo vut tai siin. Päin vas toin, mo nes ti ko ros -
te taan val lit se van ti lan säi lyt tä mis tä7. 

3. Vähä lii ken teis ten ra to jen uusi
uhanalais ta mi nen kei noi neen

3.1. Uha na lai set ra ta osat ja nii den lii ken ne 

Nyt uhanalai sis ta 958 ra ta ki lo met ris tä vuon na 1982 uhanalai sia oli 837 ki lo met riä
(ver taa kart to ja si vuil la 8 ja 125). Rato jen lii ken ne ei ole kui ten kaan ro mah ta nut vuo -
den 1982 ta sos ta kai vos ra taa Mur to mä ki–Otan mä ki lu kuun ot ta mat ta (mal mi va ro jen
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Rata osi en net to ton ni lii ken tees tä vuo den 1987 jäl keen ei ole saa ta vil la vi ral li sia ti las -
to ja, eikä uu sim pia lii ken ne mää rä tie to ja voi esit tää ko vin tar kas ti. Vuo des ta 1993
eteen päin läh tee nä käy tet ty jen net to ton ni kart to jen lu vut ei vät aina kos ke koko ra ta -
osaa vaan kul je tet ta vaa on saat ta nut joi na kin vuo si na ker tyä esi mer kik si osuu del ta
Joen suu–Tuu po vaa ra ja muul la ra dal la on ol lut hil jai sem paa. VR:n van haan ti las -
toin tiin poh jau tu va pit kän ai ka vä lin ver tai lu an taa kui ten kin luo tet ta van ku van lii ken -
ne mää ri en ke hi tys suun nas ta. Lisä tie toa liit tees sä 1 si vul la 167. Kaa vio: Mik ko Itä -
lah ti.

7 Hal li tuk sen esi tys 162 / 2002 rau ta tielaik si sekä eräik si sii hen liit ty vik si la eik si; kts.
esim. 2.3 Nyky ti lan ar vi oin ti ja 3.1 Rata mak sun mää räy ty mi nen
(http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2002/20020162)



eh dyt tyä myös nii den kul je tus tar ve ka to si). Toi saal ta joi den kin uhanalais ten ra to jen
lii ken ne on kas va nut huo mat ta vas ti. Esi mer kik si vuon na 1982 vä lil lä Saa ri jär -
vi–Haa pa jär vi kul je tet tiin 40.000 ton nia8 ny ky mää rän ol les sa 230.000 ton nia vä lil lä
Ääne kos ki–Haa pa jär vi9. Toi nen esi merk ki on ra ta osa Joen suu–Ilo mant si (kul je tus -
mää rä vuon na 1982 70.000 ton nia ja ny ky ään 285.000 ton nia). Uha na lais ta mi sen pe -
rus te lut ovat hy vin sa man lai set VR:n vuo den 1982 ar gu ment tien kans sa ja ny kynäke -
mys kul minoi tuu sel väs ti jois sa kin asia kir jois sa10. On huo mat ta va, että kor vausin -
ves toin tien ra hoi tus ta so on las ke nut vuo des ta 199611.

Perus te lut ovat ris ti rii tai sia si kä li, että esi mer kik si ra ta osi en Vilp pu la–Haa pa mä -
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Rata osi en net to ton ni lii ken tees tä vuo den 1987 jäl keen ei ole saa ta vil la vi ral li sia ti las -
to ja, eikä uu sim pia lii ken ne mää rä tie to ja voi esit tää ko vin tar kas ti. Van haan VR:n ti -
las toin tiin poh jau tu va pit kän ai ka vä lin ver tai lu yh dis tet ty nä vuo si en 1993–2004 net -
to ton ni kart ois ta saa tuun tietoon an taa kui ten kin luo tet ta van ku van lii ken ne mää ri en
ke hi tyk ses tä. Lisä tie toa liit tees sä 1 si vul la 167. Kaa vio: Mik ko Itä lah ti.

8 Rau ta tieti las to 1982 tau luk ko 3.1.1.3 Rata osit tai nen yh dis tel mä tau luk ko vuon na 1982
(Suo men vi ral li nen ti las to XX: 100, Hel sin ki 1983); ver tai lu kel poi sia lu ku ja ei aina voi
esit tää, kos ka ra to jen il moi te tut pää te pis teet ovat ai ko jen ku lues sa vaih del leet.

9 Rata osi en läh tö koh ta tie dot ja haas ta tel ta vat ta hot (Lii dea Oy:n vä hä lii ken tei siä ra to ja
kos ke van sel vi tys työn ai neis toa)

10 Kts. esim. Teho kas ra ta verk ko edel lyt tää voi ma va ro jen kes kit tä mis tä vilk kaim mil le
osuuk sil le; http://www.rhk.fi; tie dot teet 11.11.2003; vrt. koh ta 4.1 

11 Kal vo TTS vuo sil le 2006 – 2009 (Lii dea Oy:n vä hä lii ken tei siä ra to ja kos ke van sel vi tys -
työn ai neis toa)



ki, Haa pa mä ki–Jyväs ky lä ja Haa pa mä ki–Sei nä jo ki lak kaut ta mis ta ei ole täs sä vai -
hees sa esi tet ty, vaik ka nii den ton ni mää rät ovat vä hen ty neet huo mat ta vas ti (esi mer -
kik si ra ta osal la Haa pa mä ki–Jyväs ky lä kul je tet tiin vuon na 1982 560.000 ton nia ja
vuon na 2004 17.000 ton nia). Hen ki lö lii ken ne kin on näil lä ra doil la vä häis tä ja yh teis -
kun nan tu ke maa. Asia kas nä kö kul mas ta ei ra dan pi dos sa näh tä väs ti pii ta ta, kos ka
uhanalais ten ra to jen asiak kai ta ovat lä hin nä met sä te ol li suus yri tyk set, joi den osuus
on ai na kin 60 % VR Car go Oy:n rah deis ta12. Par hai den asiak kai den ”ku rit ta mi nen”
ei lie ne jär ke vää val ti on omis ta ja po li tiik kaa kaan. 

Val ta osa vä hä lii ken tei sis tä ra dois ta on va rus tet tu 30 kg / m pai na vil la kis koil la
(K30). Vuon na 1913 Ete lä-Suo men ras kaas ti lii ken nöidyil lä ra doil la oli K30-kis ko -
tus. Vähi tel len nämä kis kot syr jäyt ti vät ke veäm mät kis kot koko maas sa, mut ta sa -
man ai kai ses ti ne itse syr jäy tyi vät K43-, K54- ja K60-kis ko jen tiel tä13. Toi sin sa noen
K30-kis koil la va rus te tut ra dat edus ta vat tsaa rin val lan lop pu ai ko jen huip pu tek niik -
kaa. Ei siis ole ihme, et tei mat kus ta ja ju nien no peus näil lä ra doil la ny ky ään ole kil pai -
lu ky kyi nen ja että rah tia kul je te taan pi tem piä reit te jä.

3.2. Rata mak su ja ra ta ve ro ve sit tä mi sen to teut ta mis kei no na

Vuo den 1995 la kiesi tyk sen mu kaan ra ta mak sul la vai ku te taan mark kiname kanis min
kaut ta eri lii ken ne muo to jen työn ja koon niin, että mak sun pe rus teis sa tu lee ot taa huo -
mi oon lii ken ne muo don yh teis kun ta ta loudel li set ja ym pä ris tön suoje lul li set te ki jät.
Rau ta tielii ken net tä ei ole tar koi tus ra sit taa suu rem mal la mak sul la kuin min kä

osuu den kil pai le vat lii ken ne muo dot kat ta vat yh teis kun ta ta loudel li sis ta kus tan -

nuk sis taan.
14 Rau ta tei den ke hit tä mis di rek tii vin 8 ar tik lan mu kaan ra ta mak su ei saa

syr jiä mi tään rau ta tieyri tys tä, ja sen pe rus teis sa voi daan ot taa huo mi oon mat kan pi -
tuus, ju nan ko koon pa no sekä mui ta seik ko ja ku ten no peus, ak se li pai no sekä in fra -
struk tuu rin käy tön mää rä tai aika. Lii ken ne muo to jen te hok kaan kil pai lun ja yh teis -
kun ta ta loudel lis ten vai ku tus ten huo mi oon ot ta mi sek si ra ta ver kon käyt töä ei ra si te ta
enem pää kuin muut lii ken ne muo dot mak sa vat yh teis kun ta ta loudel lis ten kus tan nus -
ten kat ta mi sek si. Näin tur va taan ra ta ver kon te ho kas käyt tö.

15

Vuon na 2003 voi maan tul lut ra ta ve ro la ki ve rot taa die sel ve tois ta ta va ra lii ken net -
tä säh kö ve toa enem män. Tämän li säk si die sel ve to mak saa polt to ai nei den val mis te -
ve roa sa moin pe rus tein kuin ras kas maan tie lii ken ne. Lii ken ne mi nis te ri ön ra ta mak -
su ja kos ke van työ ryh män mie les tä val mis te ve ro kat taa rek ka lii ken teen ym pä ris tö- ja
on net to muus kus tan nuk sia, vaik ka ni mi tys tä hait ta mak su ei käy te tä.16 Val ti on tek nil -
li sen tut ki mus kes kuk sen (VTT) las kel mi en mu kaan esi mer kik si raa ka puu las tis sa
ole van die sel ju nan hii li diok si di pääs töt ton ni ki lo met riä koh ti ovat kui ten kin vain
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12 VR Car go Oy:n joh ta ja Ilkka Sep pä nen UPM Met sä leh den 1 / 2005 si vul la 16 
13 Val tion rauta tiet 1962–1987, s. 26 (Rau ta tiehal li tus, Hel sin ki 1987)
14 HE 225 / 1995 4.3 Ympä ris tö vai ku tuk set 
15 HE 225 / 1995 Yksi tyis koh tai set pe rus te lut § 4 Rata mak su
16 Lii ken ne- ja vies tin tä mi nis te ri ön mie tin tö jä ja muis ti oi ta B 9 / 2002, tii vis tel män toi nen



noin nel jän nes puu ta va ra-au ton pääs töis tä17. Die sel ve to mak saa kin ym pä ris tö kus -
tan nuk sis ta kah del la eri pe rus teel la ja kil pai le vaa ku mi pyörä lii ken net tä enem män.
Säh kö ve toa kor keam pi ”die sel ve ro” on kin pe rus tee ton, ja se lie nee ke hi tet ty kei nok -
si pääs tä eroon vä hä lii ken tei sis tä ra dois ta. 

4. Mis tä on ky sy mys?

4.1. Kat saus Isoon-Bri tan ni aan

Vuon na 1948 Bri tan ni an rau ta tei den val ta osan muo dos ta neet the Great Wes tern
Rail way, Lon don & Nort heas tern Rail way, Lon don, Mid land & Scot tish Rail way
sekä Sout hern Rail way kan sal lis tet tiin. Kan sal lis tet tu ja lii ken ne muo to ja hal lin noi
Bri tish Trans port Com mis si on (BTC), jon ka alai sen Bri tish Rail ways´n (BR) ra ta -
verk ko oli pi tuu del taan 19.630 mai lia. Tap piol li sek si BR:n toi min ta kään tyi 1950-lu -
vun alus sa (vuo si vaih te lee las ken ta ta van mu kaan). Tilan net ta yri tet tiin pa ran taa oh -
jel mal la Pro posals for the rail ways18, joka ar vi oi BR:n tuot ta van voit toa 50 mil joo naa 
pun taa vuon na 1970.

BR:n tap pi ot kui ten kin kas voi vat sa maan ai kaan kun hal li tus val ta siir tyi kon ser -
va tii veil le. Vuon na 1961 pää mi nis te ri Harold Mac mil la nin hal li tus ni mit ti rau ta tei -
den joh toon Impe rial Che mi cal Indust rie sin (ICI) tek ni sen joh ta jan, toh to ri Ric hard
Beechin gin. Hänen aloit ta es saan BR:n ra ta ver kon pi tuus oli 17.830 mai lia ja tap pi ot
158 mil joo naa pun taa. Maan moot to ri tiever kon ra ken nus työt oli myös juu ri aloi tet tu
lii ken ne mi nis te ri Ernest Mar ple sin omis ta man yh ti ön Mar ples Rid ge way Limited’n
osal lis tues sa pro jek tiin.

Lii ken ne mi nis te ri ön alai suu des sa toi mi van Beechin gin piti saa da rau ta tei den ta -
lous kun toon ja niin pä hän ryh tyi kin toi miin. Vuon na 1963 Beeching esit ti oh jel man -
sa ensi vai heen The Res ha ping of Bri tish Rail ways19, jon ka tar koi tuk se na oli vä hen -
tää tap pi oi ta vuo teen 1970 men nes sä ”pal jon”20. Yksi pää keinois ta oli kes kit ty mi nen
pää ra toi hin. Ohjel man toi nen vai he The Deve lop ment of Major Rail way Trunk Rou -
tes21 esi tet tiin vuo den 1965 alus sa. Yhteis tä oh jel mil le on nä ke mys sii tä, että rau ta tiet 
yl lä pi tä vät väy län sä itse22. Sik si ra ta ver kon su pis ta mi nen oli tar peel lis ta. 

Rata ver kon su pis ta mis ta hel pot ti vuon na 1962 to teutet tu uu dis tus, joka vä hen si
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sivu ja sivu 18
17 Vih reä lan ka 21.11.2003 Rata ver kon su pis tu mi nen voi siir tää kul je tuk sia maan teil le;

http://www.vihrealanka.fi/2003/47/radat.html
18 Vuon na 1956 jul kais tun oh jel man yh teen ve to on osoit tees sa

http://www.bopcris.ac.uk/bopall/ref9259.html
19 http://www.beechingreport.info/ (Beeching I)
20 Beeching I The fi nan cial con se quen ces of the plan
21 http://www.railwaysarchive.co.uk/docSummary.php?docID=14 (Beeching II)
22 Kts. esim. Beeching I Fore word ja Beeching II Con clu sions



lak kaut ta misaikei den me nes tyk sel li siä vas tus ta mis pe rus tei ta23. Toteutet tu lak kaut ta -
misaal to ai he ut ti kin nä rää niin, että vii mei sen ju nan läh dös tä saat toi tul la vä ri käs
mie lenosoi tus24. Näin lak kautet tiin muun muas sa Lon too seen joh ta va kes kie uroop -
pa lai sen kuor maulott tu man mu kai nen sekä muu toin kin tek nii kal taan ke hit ty nyt pää -
ra ta, jon ka uu del leen ra ken ta mis ta on yri tet ty25 (maa il mas sa on ka pearai teisia kin ra -
ta verk ko ja, joi den kuor maulot tu ma on brit ti läis tä nor maa liulot tu maa ava ram pi). 

Harold Wil so nin joh ta man työ vä en puolu een nous tua val taan Beeching pa la si
ICI:hin vuon na 1965. Beechin gin oh jel ma to teu tui niin, että vuo teen 1970 men nes sä
BR:n ra ta verk ko oli ly hen ty nyt 11.799 mai liin, mut ta tap pi oi ta oli vuon na 1968 yhä
151 mil joo naa pun taa (ly hyt yleisesi tys Beechin gin rau ta tie uras ta on osoit tees sa
http://www.absoluteastronomy.com/encyclopedia/B/Be/Beeching_Axe.htm). Tuol -
loin tap piol li sen hen ki lö lii ken teen sub ven toin ti sal lit tiin26. 

4.2. Ver tai lua Suo meen

Edus kun nal le ker ro taan ra ta ra ho jen ole van vä his sä. Näin mi nis te ri va lit te lee:

”- - - Nur mek sen ja Vuo ka tin vä li nen ra ta osa kuu luu ns. vä hä lii ken tei siin
ra toi hin. Näi den ra to jen uu si mis ta ja säi lyt tä mis tä on tut kit tu use aan ot -
tee seen lii ken ne- ja vies tin tä mi nis te ri ön työ ryh mis sä (mm. vuo si na 1993
ja 2001). Näis sä sel vi tyk sis sä on aina pää dyt ty sa maan toi min ta lin jaan:
ra to ja kan nat taa pi tää lii ken nöi tä väs sä kun nos sa niin kau an kuin se on yl -
lä pi to- ja hoi to toi men pi tein mah dol lis ta. Sen si jaan näi den ra to jen pe rus -
pa ran ta mi seen ei tule ryh tyä il man eril li siä sel vi tyk siä ja pe rus tei ta. Tämä 
joh tuu sii tä, että pe rus ra dan pi don tiuk ko jen ke hys ten ta kia kor vausin ves -
toin te ja ei saa da teh tyä riit tä väs ti edes vilk kaas ti lii ken nöidyil le ra doil le. - 
- -”27

Minis te ri on vas tauk sis saan vii tan nut myös toi sen mut ta pi tem män rau ta tierei tin
käyt tö mah dol li suu teen28. Itse kan nat ta vaa rau ta tieverk koa vi si oi des saan Beeching
ajat te li myös sa moin har ki tes saan esi mer kik si sitä, mit kä vii des tä Liver poo lin ja
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23 Trans port Act 1962 – Sec ti on 56;
http://www.parliament.uk/parliamentary_publications_and_archives/parliamentary_arch
ives.cfm

24 Char les Loft: The Beeching myth: for ty years on, s. 38 (His to ry Today April 2003;
www.historytoday.com)

25 kts. http://www.central-railway.co.uk/
26 Trans port Act 1968 – Sec ti on 56;

http://www.parliament.uk/parliamentary_publications_and_archives/parliamentary_arch
ives.cfm

27 Minis te ri Luh ta sen vas taus 23.11.2004 kir jal li seen ky sy myk seen 831 / 2004 vp Nur -
mek ses ta poh joi seen joh ta van ra dan pe rus kor jauk ses ta (Esa Lah te la)

28 Minis te ri Luh ta sen vas taus 8.12.2003 kir jal li seen ky sy myk seen 554 / 2003 vp Poh -
jois-Kar ja lan ja Kai nuun ra ta osuuk si en säi lyt tä mi ses tä (Eero Rei jo nen ja Lau ri Käh kö -
nen); vrt. Beeching II s. 89 - 95 



Man ches te rin vä li ses tä rei tis tä on syy tä säi lyt tää (lin jois ta on säi ly nyt kol me, joi ta
pit kin kau pun ki en vä li nen etäi syys on 31 3 / 4 mai lia, 35 mai lia tai 41 mai lia29)

Lii ken ne mi nis te ri ön kans liapääl lik kö Juha ni Kor pe la vah vis taa nä ke mys tä:

”- - - Näi den ra ta ra hoi tus nä ky mi en val li tes sa on syy tä va ka vas ti har ki ta
vä hä lii ken tei sen ra ta ver kon en nen ai kais ta lak kaut ta mis ta, jos ta tu li si
sääs töä noin 20 mil joo naa eu roa. - - -30”.

Mui ta kin to dis ta jia asi al le on:

”- - - Minis te ri ön lii ken ne väyläyk si kön pääl lik kö Juha ni Ter va la viit taa
ta lous po liit ti sen mi nis te ri työ ryh män vii me per jan tai na jul kaisemaan lis -
taan, jos sa lue tel laan vuo si en 2005–07 tär keim mät hank keet. Jos hank -
kei ta ei sii nä ole, mää rä ra ho jen ano mi nen on tur haa. Kun ra haa ei ole,
niin sitä ei ole. Ehkä kan nat tai si ke rä tä kis kot äk kiä pois ruos tu mas ta,
Ter va la to te aa la koni ses ti Nur mes–Kon tiomä ki vä lin tu le vai suu des ta. - -
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29 Pas sen ger Time ta ble 14 May 1979 to 11 May 1980, tau lut 95, 97 ja 99
30 Hel sin gin Sano mat 20.3.2004 Vii ka te iski lii ken teen ra hoi hin (jut tu il mes tyi Kon gin kan -

kaan tu hoisaa on net to muut ta seu raa va na päi vä nä) 



- Ei ra to ja kan na ta pi tää sen ta kia, että niil lä saat tai si jos kus tu le vai suu -
des sa olla käyt töä. Tava raa pi täi si kul kea sa to ja tu han sia ton ne ja en nen
kuin asi aa kan nat tai si edes har ki ta, hän sa noo. - - -”31

Toi saal ta maan tei den erin omai suus on vir ka mies ten tie dos sa:

”Kyl lä hän tie puolel le mah tuu mitä vain.”32

Totuu den asi oi den oi keas ta to las ta loh kai see vir ka mies:

”- - - Hei no lan kau pun gin joh ta ja Han nu Komo nen on eh dot ta nut, että
Hei no la voi si lai na ta val tiol le ra haa, jot ta rata saa daan pe rus kor jat tua. - - - 
Jos ra dan kor jaa mis ta pi de tään tar peel lise na ja tär keä nä, kyl lä val -

tiol la ra haa on, to te aa lii ken ne väyläyk si kön pääl lik kö, ra ken nus neu -

vos Juha ni Ter va la lii ken ne- ja vies tin tä mi nis te riös tä. - - -”33

4.3. Joh to pää tök siä

Eräs BR:n hal li tuk sen pu heen joh ta ja ker too mi nis te ri ön vir ka mies ten 1970-lu vun
alus sa pyr ki neen epä toi voi sen sin nik kääs ti ja to si asi oi den vas tai ses ti osoit ta maan,
että rau ta teis tä voi tai siin teh dä voit toa tuot ta va yri tys (si ten, että ne myös yl lä pi täisi -
vät väy län sä itse). Puheen joh ta jan kes kus tel les sa lii ken ne mi nis te rin kans sa mi nis te -
ril le esi tet tiin kart ta mah dol li ses ti lak kautet ta vis ta ra dois ta suh teutet tu na vaa li pii rei -
hin. Minis te rin oi val let tua uhanalais ten ra to jen si jain nin puo lu een sa kan na tus alu ei -
den kan nal ta hän päät ti kes kus te lun ja ih met te li, mik si moi sen asi an kä sit te lyyn oli
ku lu tet tu niin pal jon ai kaa.34

Suo mes sa vä hä lii ken tei siä ra to ja ei suo jaa brit ti tyyp pi nen vaa li pii ri ja ko. Onpa
kyse mis tä hal li tus ko ali tios ta ta han sa, ra dat ovat pois sa puo luekan na tuk sen val ta vir -
rois ta. Näin vir ka koneis to pää see to teut ta maan omia mie li ha lu jaan edus kun nan tah -
dos ta piit taa mat ta. Alem pia myös suo ra nai ses ti neu vo taan toi mi maan vir ka vel vol li -
suuk sien sa vas tai ses ti (Rata hal lin to kes kuk ses ta an ne tun lain 2 §:n mu kaan vi ras ton
pi täi si huo leh tia ra ta ver kon yl lä pi dos ta ja ke hit tä mi ses tä). Ter vei set ker to vat myös
mi nis te ri ön ha luis ta päät tää asi ois ta edus kun nan puo les ta: 

”Mun vies ti RHK:lle on, että teh kää sel kei tä, roh kei ta esi tyk siä, eikä mi -
tään ym pä ri pyörei tä. Oli si pal jon hel pom paa mi nis te riöl le, jos RHK
suos tui si ot ta maan rois ton roo lin ja eh dot ta maan, että esi mer kik si lak -
kaute taan vii si ra taa, jol loin mi nis te riö lak kaut taa nel jä ja näyt tää san ka -
ril ta, kun yksi jäi.”35
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31 Ylä-Kar ja la 17.2.2004 Maa kun ta hal li tus toi voo ra ta ra haa, mi nis te riö ke räi si kis kot pois
ruos tu mas ta

32 Kts. ala vii te 17
33 Ete lä-Suo men Sano mat 4.2.2005 Vii le ät vas tauk set Hei no lan tar jouk sel le ra ta ra hoik si;

http://www.ess.fi 
34  tark ka ver sio on kir joi tuk ses sa Mike Squi res: Const raints in Pur suing a Poli cy of Rail

Clo su res, s. 645 ja 646; http://www.psa.ac.uk/cps/1997%5Csqui.pdf 
35 Minis te ri ön yli tar kas ta ja Tuo mo Suvan to Poh jois mai den rau ta tieseuran (NJS) Suo men



Vir ka mies ten toi min ta on huo mat tu myös edus kun nas sa (kir joi tus vir heet on täs -
sä kor jat tu):

” 18. maa lis kuu ta 200236:

- - - Me poh jois kar ja lai set toki tie däm me rau ta teidem me mer ki tyk sen nyt
ja eri tyi ses ti tu le vai suu des sa. EU:n ns. Val koi nen kir ja tie tää nii den mer -
ki tyk sen. Ehkä Rata hal lin to kes kus kin aa vis taa, mut ta Lii ken ne- ja vies -
tin tä mi nis te riös sä on täy del li nen so keus sen suh teen, mil lä kol men kym -
me nen vuo den ku lut tua kul je taan ja kul je te taan pit ki en etäisyyk si en
maas sa. - - - 

- - - Minis te rit vaih tu vat ja rat kai se vat taus ta vai kut ta jat ovat kin

näh däk se ni kans liapääl lik kö Kor pe la ja ra ken nus neu vos Ter va la.

He pi tä vät pien ten ku mi pyöri en stra te gias taan kiin ni, vaik ka tie tä -

vät, että tie dos sa ole vat öl jy va rat riit tä vät tätä me noa enää pari su -

ku pol vea.

Edus kun nan lii ken ne va liokun nas sa luo tiin se nä ke mys, että ra to jen pur -
ku pää tös pe ruu tet tiin - tois tai sek si. Kor pe lan vas taus kun nos tusin ves -
toin tei hin oli, että jos se teol li suus suos tuu mak sa maan ra dat niin voi -
daan han sitä har ki ta. Vir ka mie hen esiin ty mi sen sävy oli siis tämä vie lä
sen kin jäl keen, kun edus kun nan va liokun ta oli pur ku pää tök sen pu rat ta -
nut. - - - 

- - - Minä pa hoin pel kään, että vir ka mies joh to on vuo den pari hil jaa

ja al kaa taas suun ni tel la vä hä lii ken teis ten ra to jen pur ka mis ta, ku ten 

ter mi kuu luu. Monia niis tä voi daan pi tää vä hä lii ken tei si nä sen vuok -

si, että ne ovat niin huo nos sa kun nos sa, esi merk ki nä Savon lin na -

Huu to kos ki. Ja jos vaik ka ovat kin vä hä lii ken tei siä, pi tää kat soa ja

näh dä ai na kin kol me vuo si kym men tä tuon nem mak si.”

Näke mys täs men tyy pian:

”28. tou ko kuu ta 200237

- - - Kii tos ti lan ne tie dos ta. Kun edus kun nan lii ken ne va liokun nan bud -

jet ti lau sun toa mar ras kuus sa teh tiin, sen poh ja tie to na oli mi nis te ri

Olli-Pek ka Hei no sen tun net tu kan nanot to Hel sin gis tä kä sin vä hä lii -

ken tei sik si kat sot ta vi en ra ta osuuk si en pur ka mi ses ta. Minis te ri ön

vir ka mie het, lä hin nä kans liapääl lik kö Kor pe la ja ra ken nus neu vos

Ter va la edus ti vat sa maa kan taa ja Ter va la vie lä vii sas te li, että eikö

sitä Ilo mant sin ra taa ole jo pu ret tu. Hänen anop pi lan sa on Ilo mant -

sis sa.
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osas ton se minaa ris sa ”Suo men ra ta ver kon ke hit tä mi sen uu sia mah dol li suuk sia”
19.4.2005 Hel sin gis sä 

36 Kan sanedus ta ja XX:n säh kö pos ti vies ti kir joit ta jal le
37 Kan sanedus ta ja XX:n säh kö pos ti vies ti kir joit ta jal le
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Ruot sis sa käy te tään Suo meen suh teutet tu na vii si ker taa enem män ra haa ra toi hin.
Kuva: Ban ver ket.



Kun ker roin Kor pe lal le, että kun Pan ka kos ken teh das lo pet taa jä te pa pe -
rin käy tön raa ka-ai nee na, se siir tyy sel keäs ti rau ta tiekul je tuk siin ja ky -
syin, että eikö tämä vai ku ta kan taan mi ten kään. Kor pe lan kan ta oli, että
jos se Pan ka kos ken teh das osal lis tuu kun nos sa pi to ku lui hin, niin mikä sii -
nä. 

Lii ken ne va liokun nan lau sun nok si tuli kui ten kin se, että ra ta osuu det säi -
ly te tään ja vie lä li säk si Nii ra la–Joen suu–Uima har ju-ra dan säh köis tä mi -
nen. Hyväl lä itä suo ma lai sel la yh teis työl lä nämä mo lem mat asi at saa tiin
vie lä val tiova rain va liokun nan bud jet ti mietin töön kin. 

Täs sä asi as sa lii ken ne mi nis te ri nä kö jään on kuul lut edus kun nan tah don.” 

Kan sa kun tam me on vau ras tu nut sit ten 1980-lu vun eikä ky kym me yl lä pi tää rau -
ta tei tä ole hei ken ty nyt. Esi mer kik si Ruot sin mat ki mi nen lak kaut ta misasiois sa38 joh -
taa har haan, kos ka ra ta verk kom me his to ria on poik kea va. Ruot sis sa on ol lut huo mat -
ta vas ti yk si tyi siä ra to ja, jois ta lä hes kaik ki val tiol lis tet tiin ja sit tem min moni on lak -
kautet tu. Vaik ka ra to ja on lak kautet tu suun nil leen koko Suo men ra ta ver kon pi tuut ta
vas taa vas ti, Ruot sin ra ta verk ko on mei kä läis tä ti heäm pi39. Täs tä kin huo li mat ta ny -
kyi nen rai de lii ken ne po li tiik kam me on nih keätä; ra ta verk koon suh teutet tu na Ruot sis -
sa käy te tään ra toi hin vii sin ker tai ses ti ra haa40. Kos ka Suo men ra ta verk koa on val ti on
niuk ko jen va ro jen ta kia ke hi tet ty har ki tus ti, ra to jen hä vit tä mis kyn nyk sen kin pi tää
olla kor kea. 

Vuo den 1995 la kiesi tyk sen pe rus te lut ra ta ver kon ra ken ta mi sen ja yl lä pi tä mi sen
kus tan nuk sis ta vas taa vat myös to del li suut ta. Kar hu lan–Suni lan Rau ta tie on jo 31
vuot ta ol lut Suo men ai noa yleis tä lii ken net tä vä lit tä vä ja ra tan sa itse yl lä pi tä vä yh tiö
(ra dan lii ken ne pi tuus on 6 ki lo met riä). Yhtiön vuo den 2003 ti lin pää tös on tap piol li -
nen ja sik si yh tiö on saa nut kon ser niavus tus ta41. Lisäk si yh ti ön joh to te kee työ tä kor -
vauk set ta. Vaa ti muk set lä hin nä met sä te ol li suu den osal lis tu mi ses ta ra dan pi toon42 tai
ra to jen muut ta mi ses ta yk si tyis rai teik si43 ovat kin vain val ti on ha lu ja pa koil la vas tuu -
taan ra dan pi tä jä nä (rau ta tielain esi töi den mu kaan ra dan pi don ra hoi tus muul la kuin
val ti on bud jet ti ra hoi tuk sel la on ai no as taan ra jal lis ta ja bud jet ti ra hoi tus ta täy den tä -
vää44). Vaa ti muk set aset ta vat myös met sä te ol li suu des ta riip pu vai set ra dan var si kun -
nat mui ta huo nom paan ase maan, vaik ka ra doil la on mer ki tys tä kun tien työl li syy teen
ja ta louteen. Kym me nen vuo den ta kai ses ta uu dis tuk ses ta on kin pi det tä vä kiin ni. 

Täs sä asi as sa koko kan sa kun tam me tah to hen ki löi tyy pie neen vir ka mies pii riin,
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38 RHK:n edus ta jan nä ke mys sa no ma leh ti Kar ja lai ses sa 15.11.2003 Rato jen rul laa mi sel le
sel keä vas ta lau se; http://www.karjalainen.fi

39 Ruot sis sa on ki lo met ri val ti on yl lä pi tä mää rau ta tietä 35,1 ne liöki lo met riä ja Suo mes sa
ki lo met ri val ti on yl lä pi tä mää rau ta tietä 53,0 ne liöki lo met riä koh ti

40 RHK:n apu lais joh ta ja Mat ti Kerosuo NJS:n se minaa ris sa 19.4.2005
41 Tilin pää tös ai neis to on saa ta vis sa Patent ti- ja re kis te ri hal li tuk sen kaup pa re kis te ris tä
42 Kts. ala vii te 27
43 Kts. ala vii te 28 
44 HE 162 / 2002 Yksi tyis koh tai set pe rus te lut 3 § ra dan pi don ra hoi tus
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Suomen rataverkko vuonna 
2015, jos nyt suunnitellut 
lakkautukset toteutuvat

Vuonna 2005 rakenteilla 
olleita uusia  ratoja
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Vuo den 2015 ra ta verk ko kart ta näyt tää täl tä, jos ra to jen lak kau tuk set to teu tui si vat.
Mm. kol me rau ta tie ope raat to reil le käyt tö kel pois ta yh dys ra taa on ka don nut. Kart ta:
Mik ko Itä lah ti.



joka tah too omi aan vuo den 1995 la ki uu dis tuk sen pe rus teis ta piit taa mat ta. Vir ka -
mies ten pyr ki myk set ei vät ole edes ai nut ker tai nen il miö: ”Val ti on kes kushal lin to jy -
rää jäl leen pai kal li sen asian tun te muk sen”45. Myös edus kun nan lii ken ne va liokun nan
jä se nen mu kaan:

”On iso on gel ma, että mi nis te ri öi den vir ka mie het pyr ki vät te ke mään lin -
jauk set ja edus kun taan tuo daan kes keneräi siä la kiesi tyk siä. Kan sanedus -
ta jat ru pea vat oi ko maan nii tä nip pe lei tä ja pis tä mään pilk ku ja ja py kä liä
oi kei siin koh tiin Se on siis täy sin vää rin. Sel lai sek si tätä työ tä ei ole kyl lä
tar koi tet tu.”46

5. Mikä oli si vaih toeh to?

Hal li tuk sen esi tyk ses sä 17 / 2004 maan tie laik si47 on yleis ten tei den lak kaut ta mis pe -
rus teet me net te lyi neen. Kos ka rau ta tiet ovat myös kan sal lisomai suut tam me, ra to jen
lak kaut ta mi ses ta kin on sää det tä vä lail la. Näin var mis tu taan sii tä, et tei vät vir ka mie -
het oh jai le asi oi ta. Samal la po lii tik ko jen kat teet to mat lu pauk set ra ho jen an ta mi ses ta
”X-tien kor jaa mi seen, jos olet te hil jaa Y-ra dan lak kaut ta mi ses ta” jää vät myös omaan 
ar voon sa. Täl lai nen leh män kaup pa menet te ly kään ei ole pelk kää teo ri aa: 

”On joil ta kin ta hoil ta an net tu ym mär tää, että pi täi si olla ra dan osal ta hil -
jaa, että se ei edesauta ne los tie asi aa. Ei näy tä ne los tie oi kein muu ten kaan
etenevän. Tun tuu noin maal li kos ta ai na kin, että jos se kaik ki puu mää rä
siir tyy ne los tiel le mikä täl lä het kel lä tuol la ra dal la on, niin kyl lä se jon -
kin lai nen tur val li suus te ki jä sit ten on ih mis ten kan nal ta.”48

Lii ken ne mi nis te riö ei täl lais ta ra ta ver kon su pis ta mis pyr ki myk siä häi rit se vää
lain sää dän töä esi tä. Sik si olen laa ti nut ja ly hy es ti pe rus tel lut lak kaut ta mi sen pe -
lisään nöt kin si säl tä vän la ki ver si on. Hal li tuk sen esi tyk ses tä maan tie laik si käy tän ly -
hen net tä MTL ja rau ta tielais ta49 ly hen net tä RTL (su luis sa on py kä li en van ha si jain ti). 
Ehdo tuk ses sa ni on myös puut tei ta. Esi mer kik si uu dis ra to jen ra ken ta mis pe ri aat tei ta
tai mat kus ta ja ju nien eri tyis kysymyk siä en ole eh ti nyt kun nol la poh tia (tätä tee maa
kä si tel lään kui ten kin omas sa kir joi tuk ses saan). Lisäk si olen laa ti nut lain rau ta tieka -
lus ton mie li val tai sen ro mut ta mi sen es tä mi sek si.
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45 Hel sin gin Sano mi en pää kir joi tus 10.3.2005 Minis te ri öt ei vät luo vu ta val taan sa
46 Kan sanedus ta ja Anni ka Lapin tie 50-vuo tishaas tat te lus saan Hel sin gin Sano mis sa

18.3.2005
47 http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2004/20040017.pdf
48 Pih ti pu taan kun nan joh ta ja Erkki Nik ki lä RHK:n kuu le mis ti lai suu des sa Jyväs ky läs sä

20.12.2004 (trans skrip ti)
49 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030198 



Ehdo tus Rautatielaiksi

Merk ki en se li tyk siä:

Muu tok sia py kä lä viit tauk sis sa = *

Sana muo to muu tok sia = #

Alku pe räi ses tä teks tis tä pois tet tu ja sa no ja = [ ]

Alku pe räi seen la ki teks tiin te ke mä ni muu tok set tai li säyk set on li ha voi tu. Perus te lui -
ta en ole joka koh taan kir joit ta nut, kos ka olen olet ta nut pe rus te lui den ole van pää tel -
tä vis sä itse la ki teks tis tä.

Annet tu Hel sin gis sä _ kuun _.päi vä nä 2005 

Rau ta tiela ki

Edus kun nan pää tök sen mu kai ses ti sää de tään: 

1 luku

Ylei set sään nök set

1 § Lain tar koi tus ja so vel ta misala (RTL 1 §; Vrt. MTL 1 ja 2 §)

Tämän lain tar koi tuk se na on yllä pi tää ja ke hit tää liik ku mis- ja kul je tus tar -

pei den vaa ti mia toi mi via, tur val li sia ja kes tä vää ke hi tys tä edis tä viä rau -

ta tieyh teyk siä osa na lii ken ne jär jes tel mää sekä tur va ta osal lis tu mis mah -

dol li suu det rau ta tierat kaisu ja kos ke vaan suun nit te luun to teut ta mal la ja 

edis tä mäl lä hy vää hal lin toa ja oi keus tur vaa rau ta tei tä kos ke vis sa asi ois -

sa. Lais sa sää de tään rau ta teis tä, ra dan pi dos ta sekä ra dan pi tä jäl le kuu -

lu vis ta oi keuk sis ta ja vel vol li suuk sis ta sa moin kuin mui den asi an osais ten 

oi keusasemas ta. Lisäk si lain tar koi tuk se na on pa ran taa rau ta tielii ken teen
tur val li suut ta. 

Lais sa sää de tään rau ta tielii ken teen har joit ta mi ses ta ja tur val li suu des ta val ti on 
ra ta ver kol la sekä ra ta ver kon käy tös tä ja ra hoi tuk ses ta. Lakia so vel le taan li -
säk si yk si tyis rai tei siin si ten kuin 28 §:ssä, 31 §:n 1 mo men tis sa ja 45 §:ssä
sää de tään sa moin kuin pal ve lu jen tar jon taan yk si tyis rai teil la rau ta tielii ken -
teen käyt töön si ten kuin 41 §:ssä sää de tään. 

2 § Rau ta tiever kon ke hit tä mi nen ja kun nos sa pi to (vrt. MTL 3 §)

Ole mas sa ole vaa rau ta tieverk koa ke hi tet tä es sä ja pi det tä es sä kun nos sa

on kiin ni tet tä vä huo miota sii hen, että rau ta tieverk ko edis tää val ta kun -

nal lis ten alu ei den käyt tö ta voit tei den to teut ta mis ta ja alu ei den ke hit tä -

mis tä sekä maan käytön suun nit te lus sa yh dys kun ta ra ken teel le ja ym pä -

ris töl le ase tet ta vi en ta voit tei den to teut ta mis ta osa na koko lii ken ne jär jes -

tel mää. Huo mi oon on otet ta va maan eri osi en ja koko yh teis kun nan tar -

peet. 
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Ole mas sa ole van rau ta tiever kon tu lee tar jo ta mah dol li suus tur val li seen

ja toi mi vaan liik ku mi seen ja kul jet ta mi seen koh tuul li sin kus tan nuk sin

ot ta mal la huo mi oon eri väes tö ryh mi en liik ku mis tar peet ja eri elin kei -

noalo jen kul je tus tar peet. Huo miota on kiin ni tet tä vä luon non va ro jen

sääs te li ää seen käyt töön ja sii hen, että ra ta ver kon ja lii ken teen ym pä ris -

töl le ai he ut ta mat hai tat jää vät mah dol li sim man vä häi sik si.

Uudis ra to ja ke hi tet tä es sä on kiin ni tet tä vä huo miota sii hen, että ole mas -

sa ole van rau ta tiever kon kat ta vuu teen ei pe rus teet to mas ti puu tu ta.

Perus teet to ma na puut tu mi se na pi de tään muun muas sa sitä, että ra ta osa, 

jol la har joi tet tu lii ken ne ei ole rau ta tieyri tyk sil le tap piol lis ta, lak kaute -

taan uu dis ra dan ke hit tä mi sen ra hoit ta mi sek si.

Maan tiever kon kat ta vuut ta har ki taan en si si jai ses ti lii ken ne tar peen
kan nal ta. Sik si lii ken ne tar peen on ol ta va ra dan pi don kin en si si jai nen
kri tee ri. Rataa ei saa lak kaut taa pel käs tään vä häi siin mää rä ra hoi hin
ve to amal la. 

3 § Mää ri tel mät (RTL 2)

Täs sä lais sa tar koi te taan: 

1) rau ta tieyri tyk sel lä yk si tyis oi keu del lis ta yh tiötä tai muu ta yh teisöä, joka
Euroo pan ta lous alu eel la myön ne tyn asi an omai sen toi mi lu van no jal la pää -
toi me naan har joit taa rau ta tielii ken net tä ja jol la on hal lin nas saan lii ken -
teen har joit ta mi seen tar vit ta vaa liik ku vaa ka lus toa; rau ta tieyri tyk se nä pi -
de tään myös yk sin omaan ve to voi ma pal ve lu ja tar jo avia yh teisö jä; 

2) ra ta ver kol la Rata hal lin to kes kuk sen hal lin nas sa ole vaa val ti on ra ta verk -
koa; 

3) ra dan pi dol la ra dan ja sii hen kuu lu vi en ra ken tei den, ra ken nel mi en ja lait -
tei den sekä ra dan pi don tar vit se man kiin te än omai suu den ra ken ta mis ta ja
yl lä pi toa; 

4) rau ta tielii ken teen har joit ta mi sel la rau ta tieyri tyk sen ja mu seo lii ken teen
har joit ta jan lii ken net tä ra ta ver kol la; 

5) lii ken nöin nil lä rau ta tielii ken teen har joit ta jan tai ra dan pi toon kuu lu viin
töi hin tai nii hin liit ty viin toi min toi hin kuu lu vaa lii ken nöin tiä rai de kul ku -
neu voil la ra ta ver kol la sekä muu ta ra ta ver kon rai de alu eel le ulot tu vaa lii -
ken net tä, ei kui ten kaan tie lii ken ne lain (267/1981) mu kais ta tie lii ken net tä
ta so ris teyk ses sä; 

6) ra ta ka pasitee til la ra ta ver kon omi nai suuk sis ta joh tu vaa ai kaan si dot tua
rau ta tierei tin ju na lii ken teen vä li tys ky kyä, ei kui ten kaan ra dan pi toon vä lit -
tö mäs ti liit ty vää ju na lii ken net tä; 

7) ra ta ka pasitee tin ha ki jalla rau ta tieyri tys tä ja rau ta tieyri tys ten kan sain vä -
lis tä yh teen liit ty mää;

8) yh teis junal la useam man kuin yh den rau ta tieyri tyk sen vau nu ja kul -

jet ta vaa ju naa;
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9) lii ken teenoh jauk sel la myön ne tyn ra ta ka pasitee tin jaon to teut ta mis ta sekä
ra ta ver kon lii ken nöin nin oh jaa mis ta ja hal lin taa yk sit täi sil lä rau ta tierei -
teil lä ja ra ta ver kon lii ken ne paik ko jen rai teis toil la käy tet tä vis sä ole vi en lii -
ken teenoh jaus jär jes tel mi en ja ra ta ver kol la lii ken nöin tiä kos ke vi en sään -
nös ten ja mää räys ten mu kai ses ti; yli kuor mi te tul la ra ta ka pasitee til la sel -
lais ta rau ta tiereit tiä, jol le ei voi da osoit taa haet tua ra ta ka pasiteet tia ra ta ka -
pasiteet ti ha ke mus ten yh teen so vit ta mi ses ta huo li mat ta; 

10)mu seo lii ken teel lä mu seo ka lus tol la tai sel lai seen rin nas tet ta val la ka lus tol -
la ra ta ver kol la har joi tet ta vaa laa juu del taan vä häis tä lii ken net tä, jota har -
joit ta va yh tei sö ei ta voit te le toi min nal laan lii ke ta loudel lis ta voit toa;

11)yk si tyis rai teel la muu ta kuin Rata hal lin to kes kuk sen hal lin nas sa ole vaa rai -
det ta, jol la on liit ty mä val ti on ra ta verk koon. 

Lisä tään yh teis ju naa kos ke va mää ri tel mä (koh ta 8).

4 § Radan pi don ra hoi tus (RTL 3 §; vrt. laki lii ke huoneis ton vuok rauk ses ta

14 ja 18 §)

Rata verk koa yl lä pi de tään ja ra ken ne taan val ti on ta lous ar vios sa osoi tet tu jen
mää rä ra ho jen ja muun ra hoi tuk sen avul la sel lai ses sa lii ken ne tar pei den

edel lyt tä mäs sä kun nos sa kuin rau ta tielii ken teen har joit ta jat voi vat koh -

tuu del la vaa tia. Tämän lain 3 lu vus sa tar koi tet tu ra ta mak su sekä rau ta tielii -

ken teen har joit ta jil ta ra ta ve ro lain pe rus teel la ke rä tyt ve rot käy te tään ra -
dan pi don ra hoi tuk seen. [ ]. 

Jos ra ta ver kon osa ei ole lii ken ne tar pei den edel lyt tä mäs sä kun nos sa, ra -

dan pi tä jän on kor jat ta va puut teel li suus val ti on ra hoi tuk sel la. 

Sopi museh to, jol la ra joi te taan lii ken nöit si jöi den oi keut ta tä män py kä län 

1 ja 2 mo men tin mu kai seen ra ta verk koon, on mi tä tön. 

Kos ka ra ta mak su on vuok raan ver rat ta va käyt tö mak su ra ta ver kon
käy tös tä 50, käyt tä jil lä pi tää olla vuok ra lai sen oi keu det. Sik si ra ta ver -
kon on ol ta va sel lai ses sa lii ken ne tar pei den edel lyt tä mäs sä kun nos sa
kuin sen käyt tä jät voi vat koh tuu del la vaa tia. Radan pi tä jän on vaa dit ta -
es sa kor jat ta va puut teel li suu det. 

Ma ail man Pan kin ana lyy si Bri tan ni an rau ta tei den (BR) yk si tyis tä mi -
ses tä51 te kee yh den sel ke än joh to pää tök sen: ra ta verk koin ves toin nit
oli vat lii an vä häi siä BR:n ai ka na. Kir joit ta ja epäi lee myös, et tei asia
kor jaan nu jul ki sen sek to rin to si asial li ses ti pa lautet tua ra dat hal lin taan -
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sa (on gel ma ei rat ken nut ly hy en yk si tyisomis tuk sen kaan ai ka na)52.
Tämän ke vään ta pah tu mat osoit ta vat joh to pää tök sen pi tä vän paik kan -
sa myös meil lä. Sik si val ti on on ra hoi tet ta va to de tut puut tei den kor -
jauk set. Muil la kin pe rus teil la in ves toin te ja voi teh dä; päät tä jil le sal lit -
ta koon myös po li ti koin ti (”playing trains”53). 

Jos lii ken net tä esi mer kik si pi tää kier rät tää ly hy em män rei tin huo non
kun non vuok si (lii ken nöit si jän ja asiak kaan kan nal ta tämä on yli mää -
räi nen kus tan nus), ra ta verk ko ei tuol ta osin oli si lii ken ne tar pei den
edel lyt tä mäs sä kun nos sa. Ei ole myös kään asial lis ta, että val tio täl lä
ta voin ”ulos mit taa” it sel leen enem män ki lo met ri poh jai sia suo ri tuk sia.
Menet te ly on omi tuis ta myös sik si, että val tio ra dan pi tä jä nä ”kup paa”
omis ta maan sa yri tys tä ja omis ta ja na taas edel lyt tää sen toi mi van ter -
vei den lii ke pe ri aat tei den mu kai ses ti. 

Rau ta teit tem me kuor maulot tu ma mel kein sal lii jos ei jo sal li kin ka lus -
ton, joka voi si kul jet taa kak si täy si kor kuis ta kont tia pääl lek käin. Täl -
lai set ns. doub le stack –vau nut ei vät mi ten kään mah du kes kie uroop pa -
lai sil le ra doil le; vau nu jen käyt tö voi si olla suu ri kil pai luetu myös kan -
sain vä li ses sä lii ken tees sä. Tar vit ta es sa val tio voi tai siin vel voit taa
avar ta maan myös kuor maulot tu maa. 

Sään nök sel lä es te tään myös in ves toin ti pää tös ten jää mi nen pel käs tään
vir ka mies ten mie li ha lu jen ja an ti pa ti oi den va raan. Vaik ka RHK:ta on
luon neh dit tu jon kin lai sek si kyt ty räk si VR:n se läs sä54, se ei saa olla
isän tä, joka mää räi lee ra ta ver kos ta lii ken nöit si jöi den tar peis ta piit taa -
mat ta.

5 § Verk koselos tus (RTL 4 §)*

Rata hal lin to kes kus jul kai see ai ka tau lu kausit tain ra ta ka pasitee tin ha ki joi ta
var ten verk koselos tuk ses sa tie dot niis tä tä män lain ja Euroo pan laa jui sen rau -
ta tiejär jes tel män yh teen toi mi vuu des ta an ne tun lain (561/2002), jäl jem pä nä
rau ta tiejär jes tel män yh teen toi mi vuus la ki, sään nök sis tä tai näi den la ki en no -
jal la an ne tuis ta sään nök sis tä ja mää räyk sis tä, jot ka kos ke vat: 

1) oi keut ta ra ta ver kol le pää syyn; 
2) ra ta mak su jen mää räy ty mis pe rus tei ta; 
3) ra ta ka pasitee tin ha ke mis ta ja sii hen liit ty viä mää rä ai ko ja; 
4) rau ta tei den liik ku vaa ka lus toa kos ke via vaa ti muk sia ja hy väk syn tää; sekä 
5) mui ta rau ta tielii ken teen har joit ta mis ta ja sen aloit ta mi sen edel ly tyk siä

kos ke via seik ko ja. 
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Rata hal lin to kes kus jul kai see verk koselos tuk ses sa tie dot ra ta ver kon laa dus ta
ja laa juu des ta sekä an taa tar kem mat tie dot tä män lain 14 §:ssä tar koi te tus ta ra -
ta ver kon vä him mäis käyt tö pal ve lui den sekä ra ta ver kon käyt tö mah dol li suuk -
si en ja rai deyh teyk si en yk si tyis koh dis ta ja saa ta vuu des ta. Verk koselos tuk ses -
sa jul kais taan myös ne mää räyk set, jot ka Rata hal lin to kes kus an taa: 

1) eri kois tu nees ta ra ta ka pasitee tis ta 19 §:n 1 mo men tin no jal la; 
2) yli kuor mi te tun ra ta ka pasitee tin etu si ja jär jes tyk sis tä 19 §:n 2 mo men tin

no jal la; sekä 
3) rau ta tiereit ti koh tai sis ta ra ta ka pasitee tin vä him mäis käy tön kyn nys mää ris -

tä 24 §:n 2 mo men tin no jal la. 

Rata hal lin to kes kuk sen on kuul ta va verk koselos tus ta laa ties saan Suo meen si -
joit tau tu nei ta ra ta ka pasitee tin ha ki joi ta ja mui ta Suo men ra ta ver kol le pyr ki -
viä ra ta ka pasitee tin ha ki joi ta. Rata hal lin to kes kuk sen on jul kais ta va verk -
koselos tus mää räys ko koel mas saan vii meis tään nel jä kuu kaut ta en nen ra ta ka -
pasiteet tia kos ke vi en ha ke mus ten jät tä mi sel le val tio neu vos ton ase tuk sel la
sää de tyn mää rä ajan päät ty mis tä. Jos 1 ja 2 mo men tis sa tar koi te tut tie dot
muut tu vat verk koselos tuk sen voi mas sa olo ai ka na, Rata hal lin to kes kuk sen on
jul kais ta va muut tu neet tie dot mää räys ko koel mas saan. 

2 luku

Rau ta tielii ken teen har joit ta mi nen

6 § Toi mi lu pa (RTL 5 §)#

Rau ta tielii ken teen har joit ta mis ta var ten on ol ta va lii ken ne- ja vies tin tä mi nis -
te ri ön (mi nis te riö) myön tä mä toi mi lu pa, jo hon voi daan si säl lyt tää [ ] har joi -
tet ta van lii ken teen laa juu teen ja luon tee seen liit ty viä tä män lain sään nök siä
tai lain no jal la an net tu ja sään nök siä tai mää räyk siä täy den tä viä eh to ja, joi den

tu lee olla ta sa puo li sia ja syr ji mät tö miä.

Toi mi lu pa voi daan ha ke muk ses ta myön tää ra joi tet tu na kos ke maan ai no as -
taan hen ki lö- tai ta va ra lii ken net tä. 

Minis te riö tar kis taa toi mi lu van ja sen eh dot joka vii des vuo si sen myön tä mi -
ses tä. Lisäk si mi nis te riö voi tar kis taa, nou dat taa ko rau ta tieyri tys sil le täs sä
lais sa tai tä män lain no jal la rau ta tielii ken teen har joit ta mis ta var ten ase tet tu ja
vel voit tei ta, jos on syy tä va ka vas ti epäil lä, et tei vel voit tei ta nou da te ta. 

Yhdes sä Euroo pan ta lous aluee seen kuu lu vas sa val tios sa myön net ty toi mi lu -
pa on voi mas sa koko Euroo pan ta lous alu eel la. Minis te riö il moit taa asi an -
omai sel le toi mi val tai sel le vi ran omai sel le, jos muus sa Euroo pan ta lous aluee -
seen kuu lu vas sa val tios sa toi mi lu van saa nut rau ta tieyri tys ei enää täy tä lu van
saa mi sen edel ly tyk siä. 

7 § Toi mi lu van myön tä mi sen edel ly tyk set (RTL 6 §)*#

Minis te riö myön tää toi mi lu van Suo meen si joit tau tu neel le ha ki jal le rau ta -

143 Raideryhmä



tielii ken teen har joit ta mi seen mi kä li: 

1) ha ki jan tar koi tuk se na on pää toi me naan har joit taa rau ta tielii ken net tä hal -
lin nas saan ole val la liik ku val la ka lus tol la tai tar jo ta ve to voi ma pal ve lu ja; 

2) ha ki jal la on Rata hal lin to kes kuk sen an ta ma tai hy väk sy mä 12 §:ssä tar koi -
tet tu tur val li suus to dis tus tai se an taa toi min nas taan vas taa van sel vi tyk sen; 

3) ha ki ja on luo tet ta va ja sen liik keen joh to teh tä viin mää rä tyt hen ki löt ovat
hy vä mainei sia ja am ma til li ses ti pä te viä; 

4) ha ki ja on riit tä vän va ka va rai nen, niin että se ky ke nee tie dos sa ole vi en
seik ko jen pe rus teel la ar vi oi den täyt tä mään vä hin tään vuo den ajal ta to del -
li set ja odo tet ta vis sa ole vat vel voit teen sa ja si toumuk sen sa; sekä 

5) ha ki jal la on 11 §:ssä tar koi tet tu riit tä vä vas tuu va kuu tus tai muu sitä vas -
taa va jär jes te ly. 

Liik keen joh to teh tä viin mää rät ty hen ki lö ei täy tä 1 mo men tin 3 koh das sa tar -
koi tet tua hy vä mainei suu den vaa ti mus ta, jos hä net on tuo mit tu vii mek si ku lu -
nei den vii den vuo den ai ka na van keus ran gais tuk seen tai vii mek si ku lu nei den
kol men vuo den ai ka na sak ko ran gais tuk seen va ka vas ta työ suh det ta, elin kei -
non har joit ta mis ta, kir jan pi toa, vel kasuh det ta, lii ken teen har joit ta mis ta taik ka 
lii ken ne tur val li suut ta kos ke vi en sään nös ten tai mää räys ten rik ko mi ses ta ja
teko osoit taa hä nen ole van il mei sen so pi ma ton har joit ta maan rau ta tielii ken -
net tä. Sama kos kee tul li mää räys ten rik ko mis ta sii nä ta pauk ses sa, että ha ki jan
tar koi tuk se na on ryh tyä har joit ta maan kan sain vä lis tä rau ta tielii ken net tä. 

Haki ja täyt tää 1 mo men tin 3 koh das sa tar koi te tun am ma til lis ta pä te vyyt tä
kos ke van vaa ti muk sen, kun: 

1) ha ki jal la on tar vit ta vat tie dot ja ko ke mus rau ta tielii ken teen tur val li seen
har joit ta mi seen ja sen val von taan ha ke muk sen edel lyt tä mäs sä laa juu des -
sa; 

2) ha ki jan tur val li suu des ta vas taa val la hen ki lö kun nal la on teh tä vi en edel lyt -
tä mä pä te vyys; sekä 

3) ha ki ja voi taa ta kor ke an tur val li suus tason tar jo amis saan pal ve luis sa hen -
ki lös tön sä, liik ku van ka lus ton sa ja or ga ni saa tion sa osal ta. 

Haki ja ei täy tä 1 mo men tin 4 koh das sa tar koi tet tua va ka va rai suu den vaa ti -
mus ta, jos: 

1) se tai sen liik keen joh to teh tä viin mää rät ty hen ki lö on kon kurs sis sa tai lii -
ke toi min ta kiel los ta an ne tun lain (1059/1985) mu kai ses sa lii ke toi min ta -

kiel los sa;

2) liik keen joh to teh tä viin mää rät ty hen ki lö on ha ke nut yk si tyis hen ki lön vel -
ka jär jes te lys tä an ne tun lain (57/1993) mu kais ta vel ka jär jes te lyä; tai 

3) ha ki jal la on toi min nas taan ai heu tu nei ta huo mat ta via erään ty nei tä ja mak -
sa mat to mia ve ro ja tai la kisää tei siä so si aa li mak su ja. 
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Minis te riö voi eri tyi ses tä syys tä poi ke ta 4 mo men tis sa sää de tys tä vaa ti muk -
ses ta. 

8 § Toi mi lu van ha ke mi nen ja myön tä mi nen (RTL 7 §)

Haki jan on toi mi tet ta va hy vä mainei suu den, am ma til li sen pä te vyy den ja va ka -
va rai suu den ar vi oi mi sek si mi nis te riöl le tie dot: 

1) ha ki jan liik keen joh to teh tä viin mää rä tyn hen ki lön hy vä mainei suu des ta; 
2) liik ku van ka lus ton omi nais piir teis tä ja yl lä pi dos ta, eri tyi ses ti tur val li suus -

vaa ti mus ten osal ta; 
3) tur val li suu des ta vas taa van hen ki lös tön pä te vyy des tä ja am ma til li ses ta

kou lu tuk ses ta; 
4) va rois taan ja ve lois taan; 
5) omas ta ja vie raas ta pää omas taan riit tä väs ti eri tel tyi nä; sekä 
6) toi min nas ta saa ta vis ta tu lois taan ja sii tä ai heu tu vis ta me nois taan mu kaan

lu ki en rau ta tei den liik ku van ka lus ton, ra ken nus ten, ra ken nel mi en sekä
maa-alu ei den han kin nas ta joh tu vat me not. 

Minis te riö voi vaa tia ha ki jal ta kaup pa ka ma rin tai Kes kus kaup pa ka ma rin hy -
väk sy män ti lin tar kas ta jan tai ti lin tar kas tusyh teisön ar vi oin nin ha ki jan ta -
loudel li ses ta ti las ta. 

Pää tös toi mi lu pa ha ke muk seen on teh tä vä vii meis tään kol men kuu kau den ku -
lues sa sii tä, kun mi nis te riöl le on toi mi tet tu kaik ki asi an rat kai se mi sek si tar vit -
ta vat tie dot. 

9 § Toi mi lu van pe ruut ta mi nen (RTL 8 §)#

Jos lu van hal ti ja ei enää täy tä lu van saa mi sen edel ly tyk siä, mi nis te ri ön on va -
rat ta va lu van hal ti jal le mah dol li suus kor ja ta puu te koh tuul li ses sa mää rä ajas sa, 
joka ei saa olla kah ta kuu kaut ta ly hy em pi sii tä lu ki en, kun mi nis te riö on lä -

het tä nyt kor jaus ke ho tuk sen lu van hal ti jal le. Mikä li lu van hal ti ja ei ole kor -
jan nut puut teel li suut ta ase te tus sa mää rä ajas sa tai jos lu van hal ti ja on ase tet tu
kon kurs siin eikä lu van hal ti jan ta loudel lis ta ase maa voi da saa da lu van mu kai -
sen rau ta tielii ken teen har joit ta mi sen edel lyt tä mäl le ta sol le koh tuul li ses sa
ajas sa, mi nis te ri ön on pe ruu tet ta va toi mi lu pa ko ko naan tai mää rä ajak si. 

Tode tes saan, et tei toi mi lu van hal ti ja enää täy tä ta loudel lis ta va ka va rai suut ta
kos ke vaa vaa ti mus ta, mi nis te riö voi sa mal la päät tää, että rau ta tielii ken teen
har joit ta mis ta saa daan jat kaa toi mi lu van mu kai ses ti tai ra joi tet tu na enin tään
kuu den kuu kau den ajan. Lupaa rau ta tielii ken teen har joit ta mi sen jat ka mi seen
ei saa kui ten kaan an taa, jos toi min nan jat ka mi nen voi vaa ran taa rau ta tielii -
ken teen tur val li suut ta. 

Minis te riö voi pe ruut taa toi mi lu van ko ko naan tai mää rä ajak si, jos lu van hal ti -
ja on toi mi val tai sen vi ran omai sen huo mau tuk ses ta huo li mat ta rik ko nut va ka -
vas ti ja tois tu vas ti toi mi lu vas sa ase tet tu ja eh to ja tai rau ta tielii ken net tä kos ke -
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via sään nök siä tai mää räyk siä. Jos rik ko muk set ovat vä häi siä, mi nis te riö voi
an taa lu van hal ti jal le va roi tuk sen. 

10 § Rau ta tielii ken teen har joit ta mi seen vai kut ta vat muu tok set rau ta tieyri -

tyk sen toi min nas sa (RTL 9 §)

Jos rau ta tieyri tys ai koo muut taa tai laa jen taa toi min taan sa mer kit tä väs ti, sen
on toi mi tet ta va Rata hal lin to kes kuk sel le uusi tur val li suus to dis tus. 

Minis te riö voi sa las sa pi tosään nös ten es tä mät tä vaa tia sel vi tyk sen, jos lu van -
hal ti jan oi keu del li nen ase ma muut tuu si ten, että sil lä voi olla vai ku tus ta lu van
mu kai sen rau ta tielii ken teen har joit ta mi seen. Minis te ri ön on ar vi oi ta va toi -
min nan jat ka mi sen edel ly tyk set mah dol li sim man pian saa tu aan lu van hal ti jal -
ta tar vit ta van sel vi tyk sen. 

Jos mi nis te riö kat soo, että rau ta tietur val li suus voi [ ] 2 mo men tis sa tar koi te -
tus sa muu tos ti lan tees sa vaa ran tua, sen on pe ruu tet ta va toi mi lu pa nou dat ta en
vas taa vas ti, mitä 9 §:ssä sää de tään. 

Kos ka lii ken teen laa jen tu mi nen on ym pä ris tön kin kan nal ta po si tii vis -
ta, tur val li suus to dis tuk sen uu si mi sen pi täi si riit tää.

11 § Rau ta tieyri tyk sen va kuu tuk set (RTL 10 §)

Rau ta tielii ken teen har joit ta jal la on ol ta va voi mas sa ole va riit tä vä ja vas tuun -
kan to ky vyn mu kai nen vas tuu va kuu tus tai muu sitä vas taa va jär jes te ly rau ta -
tielii ken teen har joit ta mi ses ta toi sel le ai heu tu neen sel lai sen va hin gon va ral le,
jos ta rau ta tielii ken teen har joit ta ja on lain tai so pi muk sen pe rus teel la vas tuus -
sa. Täl lai sen va kuu tuk sen tai sitä vas taa van jär jes te lyn on ol ta va voi mas sa
koko sen ajan, jol loin rau ta tielii ken net tä har joi te taan. 

12 § Tur val li suus to dis tus (RTL 11 §)

Rata hal lin to kes kuk sen on täs sä py kä läs sä sää de tyin edel ly tyk sin ha ke muk -
ses ta myön net tä vä tur val li suus to dis tus tai hy väk syt tä vä muu al la Euroo pan ta -
lous alu eel la myön net ty tur val li suus to dis tus [ ] vii den vuo den mää rä ajak si.
Muual la Euroo pan ta lous alu eel la myön ne tyn tur val li suus to dis tuk sen osal ta
Rata hal lin to kes kus voi eri tyi sis tä syis tä edel lyt tää ha ki jal ta li säsel vi tys tä
Suo mes sa har joi tet ta vak si ai o tus ta lii ken tees tä. 

Haki jan on tur val li suus to dis tuk sen myön tä mi sek si tai hy väk sy mi sek si toi mi -
tet ta va Rata hal lin to kes kuk sel le tie dot: 

1) ha ki jan tur val li suu den hal lin ta jär jes tel mäs tä ja muis ta ha ki jan si säi sis tä
jär jes te lyis tä, joil la var mis te taan rau ta tielii ken teen har joit ta mis ta kos ke -
vi en sään nös ten ja mää räys ten nou dat ta mi nen; 

2) lii ken ne tur val li suu des ta vas taa van joh don ja hen ki lös tön pä te vyy des tä ja
am ma til li ses ta kou lu tuk ses ta; sekä 

3) käy tet tä väs tä rau ta tei den liik ku vas ta ka lus tos ta sekä huol to- ja kun nos sa -
pi to jär jes tel mäs tä sil tä osin kuin niis tä ei ole ai kai sem min toi mi tet tu sel vi -
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tys tä Rata hal lin to kes kuk sel le muus sa yh teydes sä. 

Rata hal lin to kes kuk sen on rat kais ta va tur val li suus to dis tuk sen myön tä mis tä
tai hy väk sy mis tä kos ke va asia nel jän kuu kau den ku lues sa sii tä, kun ha ki ja on
toi mit ta nut 2 mo men tis sa tar koi te tut tie dot. Rata hal lin to kes kus voi myön tää
tai hy väk syä tur val li suus to dis tuk sen kos ke maan val ti on ra ta verk koa ko ko -
naisuu des saan tai yk sit täi siä rau ta tiereit te jä. Tur val li suus to dis tuk seen voi -
daan muu toin kin si säl lyt tää rau ta tielii ken teen tur val li suut ta kos ke via eh to ja,
joi den pe rus tee na on rau ta tielii ken teen tur val li suu den var mis ta mi nen ot ta en
huo mi oon ha ki jan rau ta tielii ken teen luon ne ja laa juus. Tie tyl lä ra ta osal la lii -
ken nöi tä es sä rau ta tielii ken teen har joit ta ji en tu lee kui ten kin aina täyt tää yh tä -
läi set tur val li suus eh dot. 

Jos rau ta tieyri tyk sen tai rau ta tieyri tys ten kan sain vä li sen yh teen liit ty män har -
joit ta man rau ta tielii ken teen luon ne tai laa juus muut tuu oleel li ses ti, tu lee sen
ha kea uusi tur val li suus to dis tus tai pyy tää Rata hal lin to kes kus ta hy väk sy mään
tur val li suus to dis tus uu del leen. Rata hal lin to kes kus voi pe ruut taa tur val li suus -
to dis tuk sen tai muu al la Euroo pan ta lous alu eel la myön ne tyn tur val li suus to -
dis tuk sen hy väk syn nän, jos rau ta tieyri tys tai rau ta tieyri tys ten kan sain vä li nen
yh teen liit ty mä toi mii va ka vas ti vas toin sitä, mitä rau ta tielii ken teen har joit ta -
mi ses ta sää de tään tai mää rä tään. 

Lisäsel vi tys pyyn nöt ei vät saa olla mie li val tai sia.

13 § Rau ta tielii ken teen har joit ta mi sen aloit ta mi nen ja kes keyt tä mi nen

(RTL 12 §)#

Toi mi lu van hal ti jal la on oi keus rau ta tielii ken teen har joit ta mi sen aloit ta mi -
seen, mi kä li: 

1) toi mi lu van hal ti jal la on 12 §:n mu kai nen Rata hal lin to kes kuk sen myön tä -
mä tai hy väk sy mä tur val li suus to dis tus, joka kat taa kaik ki ne rau ta tierei tit,
joil la lii ken net tä ai o taan har joit taa; 

2) toi mi lu van hal ti ja on teh nyt Rata hal lin to kes kuk sen kans sa so pi muk sen
lii ken teenoh jaus pal ve lu jen käy tös tä, tur val li suus asi oi den tar kem mas ta
jär jes tä mi ses tä, jär jes te ly ra ta pi ho jen, sei son ta rai tei den ja mui den rai teis -
to jen käy tös tä sekä muis ta tar vit ta vis ta käy tän nön jär jes te lyis tä; sekä 

3) tä män lain ja rau ta tiejär jes tel män yh teen toi mi vuus lain sekä näi den la ki en
no jal la sää de tyt tai mää rä tyt rau ta tielii ken teen har joit ta mi sen edel ly tyk set
täyt ty vät muu toin. 

Rata hal lin to kes kuk sen tu lee teh dä 1 mo men tin 2 koh das sa tar koi tet tu so pi -
mus jo kai sen toi mi lu van hal ti jan kans sa yh tä läi sin ja koh tuul li sin eh doin.
Rata hal lin to kes kus ei saa kui ten kaan teh dä so pi mus ta en nen kuin toi mi lu van
hal ti ja täyt tää 1 mo men tin mu kai set muut edel ly tyk set rau ta tielii ken teen aloit -
ta mi sel le. 

Toi mi lu van hal ti jan on aloi tet ta va toi min tan sa kuu den kuu kau den ku lues sa
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toi mi lu van myön tä mi ses tä. Minis te riö voi toi mi lu van hal ti jan pyyn nös tä ot ta -
en huo mi oon tar jot ta vi en pal ve lu jen eri tyi nen luon ne päät tää, että toi min ta
saa daan aloit taa myö hem min kuin kuu den kuu kau den ku lues sa toi mi lu van
myön tä mi ses tä. Jos toi mi lu van hal ti ja ei ole aloit ta nut toi min taan sa kuu den
kuu kau den ku lues sa toi mi lu van myön tä mi ses tä tai on kes keyt tä nyt toi min tan -
sa yh tä jak soi ses ti vä hin tään kuu dek si kuu kau dek si, mi nis te riö voi pyy tää toi -
mi lu van hal ti jal ta li säsel vi tys tä toi mi lu van voi mas sa olon edel ly tys ten sel vit -
tä mi sek si. 

3 luku

Rau ta tielii ken teen har joit ta jil le tar jot ta vat pal ve lut ja ra ta mak su

14 § Rata hal lin to kes kuk sen rau ta tielii ken teen har joit ta jil le tar jo amat pal -

ve lut (RTL 13 §)

Rata hal lin to kes kuk sen on tar jot ta va rau ta tielii ken teen har joit ta jil le ta sa puo li -
sin ja syr ji mät tö min eh doin ra ta ver kon vä him mäis käyt tö pal ve lu ja ja ra ta ver -
kon käyt tö mah dol li suuk siin kuu lu via rai deyh teyk siä pal ve lui hin pää se mi sek -
si nou dat ta en, mitä rau ta tei den in fra struk tuu ri ka pasitee tin käyt tö oi keu den
myön tä mi ses tä ja rau ta tei den in fra struk tuu rin käyt tö mak su jen pe ri mi ses tä
sekä tur val li suus to dis tus ten an ta mi ses ta an ne tun Euroo pan par la men tin ja
neu vos ton di rek tii vin 2001/14/EY, jäl jem pä nä ka pasiteet ti- ja ra ta mak su di -
rek tii vi, liit tees sä II sää de tään. Näis tä pal ve luis ta sää de tään tar kem min val tio -
neu vos ton ase tuk sel la. Tie to pal ve lu jen yk si tyis koh dis ta ja saa ta vuu des ta ja
käy tet tä vis sä ole vis ta rai deyh teyk sis tä on si säl ly tet tä vä verk koselos tuk seen. 

Rata hal lin to kes kus voi tar jo ta rau ta tielii ken teen har joit ta jil le ra ta ver kon
käyt tö mah dol li suuk siin kuu lu via pal ve lu ja, ra ta ver kon käy tön li sä pal ve lu ja
ja oheis pal ve lu ja sekä so pia näis tä pal ve luis ta ja muis ta hyö dyk keis tä. Tar -
kem mat sään nök set ra ta ver kon käy tön li sä pal ve luis ta ja oheis pal ve luis ta an -
ne taan val tio neu vos ton ase tuk sel la. Tie to tar jot ta vis ta pal ve luis ta ja muis ta
hyö dyk keis tä sekä nii den yk si tyis koh dis ta ja saa ta vuu des ta on si säl ly tet tä vä
verk koselos tuk seen. Rata hal lin to kes kuk sen on tar jot ta va täs sä mo men tis sa
tar koi tet tu ja pal ve lu ja ja mui ta hyö dyk kei tä verk koselos tuk ses ta jul kais tu jen
tie to jen mu kai ses ti kai kil le rau ta tielii ken teen har joit ta jil le rau ta tiereit ti koh -
tai ses ti yh tä läi sin ja ta sa puo li sin eh doin lii ken ne tar pei den mu kai ses ti.

Rata pi tää au ra ta, jos lii ken ne tar vet ta on yleen sä tal vi sin käyt tä mät tö -
mäl lä ra dal la.

15 § Rata mak su (RTL 14 §)*

Rata mak su na pe ri tään ra ta mak sun pe rus mak sua ja mui ta ra ta mak suun liit ty -
viä erik seen sää det ty jä mak su ja (ra ta mak su). 

Rata hal lin to kes kuk sen on pe rit tä vä ra ta mak sun pe rus mak sua rau ta tielii ken -
teen har joit ta jil ta ta sa puo li ses ti ja syr ji mät tö min eh doin 14 §:n 1 mo men tis sa
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tar koi te tuis ta pal ve luis ta ja muis ta mo men tis sa tar koi te tuis ta hyö dyk keis tä
nii den käy tön mu kai ses ti nou dat ta en, mitä ka pasiteet ti- ja ra ta mak su di rek tii -
vin II lu vus sa sää de tään. Rau ta tielii ken teen har joit ta jil le tar jot ta vis ta 14 §:n 1
mo men tis sa tar koi te tuis ta pal ve luis ta ja muis ta hyö dyk keis tä pe rit tä vän ra ta -
mak sun pe rus mak sun tu lee pe rus tua aina nii hin ra dan pi don kus tan nuk siin,
joi ta rau ta tielii ken teen har joit ta mi nen ai he ut taa suo raan ra ta ver kol le ja ra dan -
pi dol le. 

Rata mak sun pe rus mak sun mää räs tä an ne taan tar kem mat sään nök set lii ken ne- 
ja vies tin tä mi nis te ri ön ase tuk sel la. 

16 § Rata mak sun pe ri mi nen (RTL 15 §)

Rata hal lin to kes kus päät tää ra ta mak sun pe rus mak sun mak suun panos ta ja pe rii 
mak sut ka len te ri kuu kausit tain rau ta tielii ken teen har joit ta jil ta. Rata hal lin to -
kes kuk sen mak suun panemat ra ta mak sut ovat ulos ot to kel poi sia il man tuo -
miota tai pää tös tä. 

4 luku

Rata ver kon käyt tö ja ra ta ka pasiteet ti

17 § Rata ver kon käyt töön oi keu te tut rau ta tieyri tyk set, rau ta tieyri tys ten

kan sain vä li set yh teen liit ty mät sekä käyt tö oi keu den jär jes te ly eräis sä ta -

pauk sis sa (RTL 16 §)

Tämän lu vun mu kai ses ti myön net tyä ra ta ka pasiteet tia saa vat käyt tää 3 §:n 1

koh das sa tar koi tet tu rau ta tieyri tys tai rau ta tieyri tys ten kan sain vä li nen

yh teen liit ty mä ko ti mai ses sa rau ta tielii ken tees sä, Euroo pan ta lous aluee -

seen kuu lu vi en val ti oi den vä li ses sä kan sain vä li ses sä rau ta tielii ken tees sä

sekä Suo men ja Venä jän vä li ses sä rau ta tieyh dys lii ken tees sä. 

Mikä li rau ta tieyri tys hä vi ää käyt tä män sä ra ta ka pasitee tin tar jous kil -

pai lun pe rus teel la tä män lain 6 ja 12 §:n mu kai set eh dot täyt tä väl le lii -

ken nöit si jäl le, mai nit tu ra ta ka pasiteet ti sekä mah dol li set 25 §:n mu kais -

ten pui tesopi mus ten mu kai set oi keu det siir ty vät tar jous kil pai lun voit ta -

jal le.

Tämän py kä län 1 mo men tis sa tar koi te tut rau ta tieyri tyk set ja rau ta tieyri tys ten
kan sain vä li set yh teen liit ty mät saa vat käyt tää ra ta ver kon lii ken ne paik ko ja
har joit ta maan sa lii ken net tä var ten 13 §:n 1 mo men tin 2 koh dan mu kai sen so -
pi muk sen mu kai sin eh doin. Myös muu yri tys tai yh tei sö saa käyt tää ra ta ver -
kon yk sit täis tä lii ken ne paik kaa rau ta tielii ken tee seen edel lyt tä en, että lii ken -
nöin ti pal ve lee lii ken ne paik kaan lii tet tyä yk si tyis raidet ta ja että lii ken nöin nis -
tä on so vit tu Rata hal lin to kes kuk sen kans sa yh tä läi sin ja koh tuul li sin eh doin. 

Val ti on omis ta ma ra ta verk ko on lain edel ly tyk set täyt tä vi en yri tys ten
käy tet tä vis sä. Siten mah dol lis te taan uu si en ta va ra vir to jen siir ty mi nen
kis koil le. Näin on myös toi vei ta säi lyt tää sel lai sia ta va ra vir to ja kis -
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koil la, jot ka VR me net tää maan tie lii ken teel le (vrt. esi mer kik si Tor ni -
on fer ro kro mi teh taan ri kas te kul je tus ten siir ty mi nen ku mi pyöril le vä -
lil lä Eli jär vi - Röyt tä tänä ke vää nä). Toi saal ta kul je tusasiak kai den ei
kui ten kaan ole pak ko vaih taa ope raat to ria, mi kä li ole mas sa ole viin toi -
mi joi hin ol laan tyy ty väi siä.

Jos rau ta tieyri tys hä vi ää kul je tus vir ran kil pai li jal leen tar jous kil pai lun
pe rus teel la, on pai kal laan, että muun muas sa ky sei nen ka pasiteet ti siir -
tyy tar jous kil pai lun voit ta jal le.

18 § Rata ka pasitee tin ha ke mi nen (RTL 17 §)

Rata ka pasiteet tia on haet ta va Rata hal lin to kes kuk sel ta ku ta kin ai ka tau lu kaut -
ta var ten val tio neu vos ton ase tuk sel la tar kem min sää det tä väs sä mää rä ajas sa.
Uut ta ra ta ka pasiteet tia tai ra ta ka pasitee tin muu tos ta voi daan ha kea sään nöl -
lis tä lii ken net tä var ten myös ai ka tau lu kau den ai ka na. Tar kem mat sään nök set
ra ta ka pasitee tin ha ke mi ses ta ja ha ku ajois ta sekä rau ta tielii ken teen ai ka tau lu -
kau des ta ja sii hen liit ty vis tä mää rä ajois ta an ne taan val tio neu vos ton ase tuk sel -
la nou dat ta en, mitä ka pasiteet ti- ja ra ta mak su di rek tii vin liit tees sä III sää de -
tään. 

Rau ta tieyri tys ja rau ta tieyri tys ten kan sain vä li nen yh teen liit ty mä voi vat ha kea 
Rata hal lin to kes kuk sel ta ra ta ka pasiteet tia myös sel lais ta Euroo pan ta lous alu -
een kan sain vä lis tä rau ta tiereit tiä var ten, jos ta vain osa kuu luu täs sä lais sa tar -
koi tet tuun ra ta verk koon. 

19 § Rata ka pasiteet ti ha ke mus ten etu si ja jär jes tyk set (RTL 18 §)*

Jos muul le lii ken teel le on osoi tet ta vis sa riit tä väs ti vaih toeh toi sia rau ta tiereit -
te jä, voi daan tiet ty rau ta tiereit ti tai sen osa osoit taa Rata hal lin to kes kuk sen an -
ta mal la mää räyk sel lä eri kois tuneek si ra ta ka pasitee tik si nou dat ta en, mitä sii tä
ka pasiteet ti- ja ra ta mak su di rek tii vin 24 ar tik las sa sää de tään. Eri kois tu neen
ra ta ka pasitee tin rau ta tierei til lä tai sen osal la ra ta ka pasitee tin etu si ja on lii ken -
teel lä, jota var ten ra ta ka pasiteet ti on eri kois tu nut. 

Jos hae tun ra ta ka pasitee tin yh teen so vit ta mi nen ei ole 20 §:n 1 mo men tis sa
tar koi te tul la ta val la mah dol lis ta, Rata hal lin to kes kuk sen on pää tök sel lään täl -
löin to det ta va rau ta tiereit ti tai sen osa täl tä osin yli kuor mi te tuk si ra ta ka -
pasitee tik si. Rata ka pasiteet ti voi daan ni me tä yli kuor mi te tuk si myös, jos ra ta -
ka pasitee tin yli kuor mit tu mi nen on ai ka tau lu kau den ai ka na il meis tä. Rata hal -
lin to kes kus voi an taa tar kem mat mää räyk set rau ta tierei tin etu si ja jär jes tyk sis -
tä, joi den mu kai ses ti mää rät ty lii ken ne tyyp pi voi saa da etu si jan yli kuor mit tu -
neen ra ta ka pasitee tin ja ka mi ses sa. 

20 § Yksit täis tä etu si ja jär jes tys tä kos ke va pää tös (RTL 19 §)

Jos sa maa ra ta ka pasiteet tia on ha ke nut useam pi ha ki ja tai haet tu ra ta ka -
pasiteet ti vai kut taa toi sen ha ki jan ha ke maan ra ta ka pasiteet tiin, Rata hal lin to -
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kes kuk sen on en si si jai ses ti py rit tä vä so vit te le maan ra ta ka pasitee tin ha ke mis -
ta kos ke va asia ha ki joi den kes ken. Rata hal lin to kes kus voi täl löin tar jo ta ha ki -
jal le sel lais ta ra ta ka pasiteet tia, joka ei oleel li ses ti poik kea tä män ha ke mas ta
ra ta ka pasitee tis ta. Rata hal lin to kes kus voi myös esit tää ha ki joi den ju ni en

yh dis tä mis tä vä leil lä, joil la se on ka pasitee tin käy tön ja lii ken ne la jin

kan nal ta tar koi tuk sen mu kais ta, tek ni ses ti mah dol lis ta ja kul je tusasiak -

kai den edun mu kais ta.

Jos 1 mo men tis sa tar koi te tus sa ra ta ka pasiteet ti ha ke mus ten yh teen so vit ta mis -
menet te lys sä ei saa da ha ki joi den kes ken so vin toa, Rata hal lin to kes kus voi ai -
ka tau lueh do tuk sen laa ti mis ta var ten rat kais ta yk sit täis ta paus ta kos ke van etu -
si ja jär jes tyk sen täs sä lu vus sa sää de tyin pe rus tein. Rata hal lin to kes kus voi

myös päät tää ha ki joi den ju ni en yh dis tä mi ses tä vä leil lä, joil la se on ka -

pasitee tin käy tön ja lii ken ne la jin kan nal ta tar koi tuk sen mu kais ta, tek ni -

ses ti mah dol lis ta ja kul je tusasiak kai den edun mu kais ta. Rata hal lin to kes -
kuk sen on rat kais ta va etu si ja jär jes tys vii meis tään kym me nen päi vän ku lues sa 
1 mo men tis sa tar koi te tun so vit te lun päät ty mi ses tä.

Mikä li ha ki jat ei vät pää se kes ke nään so pi muk seen yh teis ju nien ta sa puo -

li ses ta kus tan nus ten ja os ta, RHK:lla on oi keus päät tää sii tä osa puo lia

kuul tu aan. 

Yli kuor mi te tun ra ta ka pasitee tin osal ta Rata hal lin to kes kus voi etu si ja jär jes -
tys tä kos ke val la pää tök sel lään poi ke ta tä män lu vun mu kai ses ta etu si ja jär jes -
tyk ses tä sel lai sen ha ki jan eduk si, joka har joit taa kan sain vä lis tä lii ken net tä tai
jon ka har joit ta ma lii ken ne yl lä pi tää tai pa ran taa rau ta tiekul je tus jär jes tel män
tai jouk ko lii ken teen toi mi vuut ta muu toin taik ka jon ka ha ke muk sen hyl kää mi -
nen ai he ut taa ha ki jal le, rau ta tieyri tyk sel le, rau ta tieyri tys ten kan sain vä li sel le
yh teen liit ty mäl le tai näi den asiak kaan lii ke toi min nal le koh tuu ton ta hait taa. 

Kapasitee tin ha kua kos ke vas sa kil pai lu ti lan tees sa RHK voi myös
edel lyt tää esi mer kik si kah den ta va ra- tai mat kus ta ja ju nan yh dis tä mis -
tä jol la kin ra ta osal la ka pasitee tin käy tön te hos ta mi sek si. Junia yh dis -
tel lään usein ny ky ään kin eri tyi ses ti ris teysasemil la. Mikä li rau ta tieyh -
ti öt ei vät pää se yh teis ym mär ryk seen yh teis junis ta ei vät kä nii den kus -
tan nus ten jaos ta, RHK:lla on oi keus teh dä yh dis tä mis pää tök siä ja en -
sias tee na rat kais ta, mikä on yh teis ju nien ta sa puo li nen kus tan nus ten ja -
ko. Täl lai nen ”pak kosovit te lun” mah dol li suus edesaut taa osa puol ten
en si si jais ta kes kinäi seen so vin toon pää syä. Jois sa kin ti lan teis sa sa -
man la jis ten kin ju ni en yh dis tä mi nen saat taa olla mah do ton ta ka lus ton
eri lai suu den vuok si (esi mer kik si Pen do linojen yh dis tä mi nen IC-vau -
nu ka lus toon). Juni en yh dis tä mi nen on kin to den nä köi sem pää ta va ra lii -
ken tees sä. Muu tok sen ha ku on tä män lain 50 §:n mu kai nen.

21 § Aika tau lueh do tuk sen laa din ta ja asi an osais ten kuu le mi nen (RTL 20 §)

Rata hal lin to kes kuk sen on laa dit ta va ha ke mus ten pe rus teel la ai ka tau lueh do -
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tus seu raa vaa ai ka tau lu kaut ta var ten vii meis tään nel jän kuu kau den ku lues sa
ra ta ka pasitee tin ha ku ajan päät ty mi ses tä. Aika tau lueh do tuk seen voi daan si -
säl lyt tää tie dot ha ki jal le myön net tä väk si eh do tet ta vas ta ra ta ka pasitee tis ta ai -
no as taan sii nä laa juu des sa ja sel lai sin ra joi tuk sin kuin mitä ra ta ka pasitee tin
käyt tö lii ken teenoh jauk sen to teut ta mi sek si edel lyt tää. 

Aika tau lueh do tuk sen tu lee pe rus tua en si si jai ses ti hae tun ra ta ka pasitee tin
myön tä mi seen edel lyt tä en, että ra ta ka pasitee tin mu kai sil la ai ka tau luil la voi -
daan har joit taa rau ta tielii ken net tä tek nis ten vaa ti mus ten ja tur val li suus vaa ti -
mus ten mu kai ses ti. Rata hal lin to kes kus voi kui ten kin tar jo ta ra ta ka pasitee tin -
ja on pa ran ta mi sek si ha ki jal le sel lais ta ra ta ka pasiteet tia, joka ei oleel li ses ti
poik kea tä män ha ke mas ta ra ta ka pasitee tis ta. Rata ka pasiteet ti voi daan jät tää
myös ja ka mat ta edel lyt tä en, että ai ka tau lu kaut ta var ten tar vi taan va ra ka -
pasiteet tia rau ta tielii ken teen etu si ja jär jes tyk sen vuok si. 

Rata hal lin to kes kuk sen on toi mi tet ta va ai ka tau lueh do tus tie dok si ra ta ka -
pasitee tin ha ki joil le vii meis tään 1 mo men tis sa tar koi tet tuun mää rä ai kaan
men nes sä ja va rat ta va ha ki joil le ti lai suus tul la kuul luk si. Kuu le mis ai ka on 30
päi vää ai ka tau lueh do tuk sen tie dok sian nos ta. Tava ra lii ken teen rau ta tiekul je -
tus pal ve lui ta hank ki vil la asiak kail la ja rau ta tiekul je tus pal ve lui den os ta jia
edus ta vil la yh teisöil lä on oi keus an taa lau sun to ai ka tau lueh do tuk ses ta 30 päi -
vän kuu le mis ai ka na, joka al kaa ku lua näi den asi an osais ten osal ta Rata hal lin -
to kes kuk sen mää räys ko koel mas sa jul kais ta vas ta ai ka tau lueh do tuk sen val -
mis tu mis ta kos ke vas ta il moi tuk ses ta. 

22 § Rata ka pasitee tin ja ka mi nen (RTL 21 §)*

Rata hal lin to kes kuk sen on pää tet tä vä ai ka tau lueh do tuk sen ja 21 §:n 3 mo men -
tin kuu le mi sen pe rus teel la ra ta ka pasitee tin ja ka mi ses ta ta sa puo li sin ja syr ji -
mät tö min pe rus tein. Rata hal lin to kes kuk sen on täl löin otet ta va huo mi oon hen -
ki lö- ja ta va ra lii ken teen tar peet [ ]. Pää tös tä teh tä es sä on otet ta va huo mi oon
myös eri kois tu neen ja yli kuor mit tu neen ra ta ka pasitee tin mu kaan mää räy ty vät 
etu si ja jär jes tyk set, jol lei tä män lu vun sään nök sis tä muu ta joh du. 

Pää tös sään nöl li sen lii ken teen ra ta ka pasitee tin muut ta mi ses ta tai uu del leen ja -
ka mi ses ta ai ka tau lu kau den ai ka na on teh tä vä 1 mo men tin mu kai sin pe rus tein
nou dat ta en, mitä me net te lys tä 18 §:n 1 mo men tis sa ja sen no jal la an ne tus sa
val tio neu vos ton ase tuk ses sa sää de tään. 

23 § Kii reel li nen ra ta ka pasiteet ti ha ke mus (RTL 22 §)

Rata ka pasitee tin ha ki ja ja mu seo lii ken net tä har joit ta va yh tei sö voi vat ha kea
Rata hal lin to kes kuk sel ta ra ta ka pasiteet tia val tio neu vos ton ase tuk sel la sää de -
tyis tä mää rä ajois ta riip pu mat ta, jos ha ki ja tar vit see vii py mät tä ra ta ka pasiteet -
tia ti la päi ses ti yhtä tai useam paa rau ta tiereit tiä var ten. Rata hal lin to kes kuk sen
on täl löin an net ta va pää tös ra ta ka pasiteet ti ha ke muk seen kah den kym menen -

nel jän tun nin ku lues sa ha ke muk sen jät tä mi ses tä. 
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Rata hal lin to kes kuk sen on myön net tä vä haet tu ra ta ka pasiteet ti, jos ha ke muk -
ses sa tar koi tet tuun käyt töön on osoi tet ta vis sa riit tä väs ti ra ta ka pasiteet tia.
Tämän lain 22 §:n mu kai ses ti jaet tu ka pasiteet ti on myön net tä vä kii reel -

lise nä toi sel le, mi kä li en si si jai sen ra ta ka pasitee tin hal ti jan ka pasiteet ti ei

ole käy tös sä kii reel li sen ra ta ka pasiteet ti ha ke muk sen tar koit ta ma na

ajan koh ta na. Jol lei 20 §:stä tai 22 §:n 1 mo men tis ta muu ta joh du, ra ta ka -
pasiteet ti on myön net tä vä sitä en sin ha ke neel le. 

Kii reel li nen ra ta ka pasiteet ti ha ke mus on teh tä vä kir jal li ses ti. Hake mus voi -
daan saat taa kä si tel tä väk si kui ten kin myös säh köi ses ti si ten kuin sii tä sää de -
tään säh köi ses tä asi oin nis ta vi ran omais toi min nas sa an ne tus sa lais sa
(13/2003). Lain sään nök sis tä poi ke ten säh köi ses ti vi reil le tul lee seen ha ke -
muk seen an net tu rat kai su voi daan an taa ha ki jal le tie dok si myös te le ko pio na
tai säh kö pos ti na. Pää tös kat so taan täl löin an ne tuk si tie dok si, kun te le ko pio tai 
säh kö pos ti on lä he tet ty ha ki jal le. 

Mikä li ra ta ka pasiteet ti ha ke mus koh dis tuu rau ta tierei til le, jol la ha ki ja

on ai noa rau ta tielii ken teen har joit ta ja, ha ke muk sen kor vaa Rata hal lin -

to kes kuk sel le tä män py kä län 3 mo men tin mu kai ses ti teh ty il moi tus.

Tämän py kä län 4 mo men tin mu kais ta me net te lyä nou da te taan myös, jos 

rau ta tielii ken teen har joit ta ja il moi tuk sen sa yh teydes sä osoit taa saa -

neen sa suos tu muk sen ka pasitee tin käyt töön niil tä rau ta tielii ken teen har -

joit ta jil ta, joi den käyt tä mi en rau ta tiereit tien osia il moi tus kos kee.

Kii reel li set kul je tuk set kär si vät mui hin lii ken ne muo toi hin ver rat tu na,
jos ra ta ka pasiteet ti ha ke muk sen kä sit te ly saa kes tää 5 päi vää. Jois sa kin 
ta pauk sis sa pelk kä RHK:lle teh tä vä il moi tus kii reel li sis tä kul je tuk sis ta 
riit tää.

24 § Rata ka pasitee tin käyt tö ja pe ruut ta mi nen (RTL 23 §)

Rata ka pasitee tin ha ki ja ei saa luo vut taa myön net tyä ra ta ka pasiteet tia toi sel le.
Jos rau ta tieyri tys käyt tää ra ta ka pasiteet tia tä män mo men tin vas tai ses ti, Rata -
hal lin to kes kuk sen on täl tä osin pe ruu tet ta va ha ki jal le myön net ty ra ta ka -
pasiteet ti. (21.12.2004 / 1168) 

Rata hal lin to kes kus an taa tar kem mat mää räyk set rau ta tiereit ti koh tai sis ta ra ta -
ka pasitee tin vä him mäis käy tön kyn nys mää ris tä. Rata hal lin to kes kus voi pe -
ruut taa ha ki jal le myön ne tyn ra ta ka pasitee tin tai osan sii tä, jos ha ki ja on käyt -
tä nyt ra ta ka pasiteet tia vä hin tään 30 päi vän ai ka na vä hem män kuin rau ta tierei -
tin tai sen osan mu kai nen kyn nys mää rä edel lyt tää. Ennen pe ruut ta mis ta on

kuul ta va ha ki jan nii tä kul je tusasiak kai ta, joi den lii ken ne tar pee seen

myön net ty ra ta ka pasiteet ti pe rus tuu.

Rata ka pasiteet tia ei saa [ ] pe ruut taa, jos käyt tä mät tä jät tä mi nen on joh tu nut
ha ki jas ta tai ra ta ka pasiteet tia käyt tä väs tä rau ta tieyri tyk ses tä riip pu mat to mis ta 
muis ta kuin ta loudel li sis ta syis tä. Rata hal lin to kes kus voi pe ruut taa ra ta ka -
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pasitee tin aina sil tä ajal ta, jol loin rau ta tieyri tyk sel lä ei ole tur val li suus to dis -
tus ta rau ta tielii ken teen har joit ta mis ta var ten. 

Rata hal lin to kes kus voi pois taa ra ta ka pasitee tin käy tös tä ko ko naan tai osit tain
sel lai sel la rau ta tierei til lä, joka on ra ta ver kon tek ni ses tä vias ta taik ka on net to -
muu des ta tai vau riota pah tu mas ta joh tu vas ta syys tä ti la päi ses ti pois sa käy tös -
tä. Rata hal lin to kes kuk sen on täl löin mah dol li suuk si en mu kaan tar jot ta va
vaih toeh toi sia rau ta tiereit te jä ra ta ka pasitee tin hal ti jal le al ku pe räis tä reit tiä

vas taa vaa ra ta mak sua ja ra ta ve roa vas taan. Rata hal lin to kes kus on vel vol -

li nen kor vaa maan ra ta ka pasitee tin hal ti jal le ai heu tu van va hin gon mi kä -

li va hin ko joh tuu Rata hal lin to kes kuk sen tuot ta muk ses ta.

Har kit ta es sa ra ta ka pasitee tin pe ruut ta mis ta eri tyi ses ti ta va ra lii -

ken teen kul je tusasiak kail le on an net ta va mah dol li suus esit tää nä -

ke myk si ään. 

Jos lii ken nöit si jä jou tuu käyt tä mään pi tem pää reit tiä, val tio ei saa hyö -
tyä täs tä kor keam mal la ra ta mak sul la; va hin gon kor vaus kysymyk siä.

25 § Pui tesopi muk set (RTL 24 §)

Rata hal lin to kes kuk sen on vaa dit ta es sa teh tä vä ra ta ka pasitee tin ha ki jan
kans sa ra ta ka pasitee tin käy tös tä pui tesopi mus, jon ka tar koi tuk se na on mää rit -
tää ha ki jan tar vit se man ra ta ka pasitee tin omi nais piir teet. Pui tesopi mus ei kui -
ten kaan oi keu ta ra ta ka pasitee tin ha ki jaa saa maan so pi muk sen mu kais ta ra ta -
ka pasiteet tia. Rata hal lin to kes kuk sen tu lee myön tää myös pui tesopi muk sen
mu kai nen ra ta ka pasiteet ti ha ke muk ses ta tä män lu vun mu kai ses sa me net te lys -
sä ja täs sä lu vus sa sää de tyin pe rus tein. Pui tesopi mus ei muu toin kaan ra joi ta
tä män lu vun mui den sään nös ten so vel ta mis ta mui hin ra ta ka pasitee tin ha ki joi -
hin. 

Pui tesopi mus on teh tä vä vä hin tään vii dek si tois ta ja enin tään 30 vuo dek si.

Mikä li ha ki ja niin vaa tii, pui tesopi muk sen kes to voi olla myös viit tä tois ta 

vuot ta ly hy em pi. Vii si tois ta vuot ta pi tem pi en so pi mus ten te ke mi sen pe rus -
tee na voi vat olla vain so pi ja puo len kul je tus lii ke toi min taan liit ty vät so pi muk -
set, eri tyisin ves toin nit tai eri tyi set lii ke toi min ta ris kit sekä eri tyi sen pai na vat
syyt, jot ka pe rus tu vat so pi ja puo len laa joi hin ja pit kä ai kai siin in ves toin tei hin
ja täl lai siin toi miin si säl ty viin so pi mus si toumuk siin. 

Tie to pui tesopi muk ses ta ja pää piir teet sii nä so vi tus ta ra ta ka pasitee tis ta ovat
jul ki sia. Muil ta osin so pi muk sen jul ki suu teen so vel le taan vi ran omais ten toi -
min nan jul ki suu des ta an net tua la kia (621/1999). Minis te riöl lä on kui ten kin
oi keus saa da tie dot sa las sa pi tosään nös ten es tä mät tä pui tesopi muk sia kos ke -
vis ta neu vot te luis ta, so pi mus ten te ke mi ses tä ja nii den pe rus teis ta sekä pui -
tesopi mus ten eh dois ta. 

Rau ta tieka lus to on kal lis ta ja se kes tää ku lu tus ta. Sik si pui tesopi mus -
ten pi tää olla pit kä ai kai sia. Kalus ton tek ni nen käyt töikä voi olla 30
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vuot ta, vaik ka sitä pi tää kau pal li sis ta syis tä muut taa 15 vuo den iäs sä55. 
Näin olen pää ty nyt 15 vuo den mi ni miin, joka ei kui ten kaan ole eh do -
ton.

5 luku

Rau ta tielii ken teen tur val li suus

26 § Rau ta tielii ken teen tur val li suu den pe rus teet (RTL 25 §)

Rau ta tielii ken teen har joit ta jal la tu lee olla tur val li suu den ta kaa va or ga ni saa tio 
ja tar vit ta vat si säi set oh jeet toi min nan joh ta mis ta ja val von taa var ten. Rau ta -
tielii ken teen har joit ta ja vas taa toi min tan sa tur val li suu des ta ja sii tä, että sen
toi min nas sa nou da te taan rau ta tielii ken net tä kos ke via sään nök siä ja mää räyk -
siä. Rau ta tielii ken teen har joit ta mis ta kos ke vis ta tek ni sis tä vaa ti muk sis ta ja
tur val li suus vaa ti muk sis ta sää de tään rau ta tiejär jes tel män yh teen toi mi vuus lain 
3 §:ssä. 

27 § Lii ken ne tur val li suus teh tä vis sä toi mi vi en hen ki löi den kel poisuus vaa ti -

muk set (RTL 26 §)

Rau ta tei den liik ku van ka lus ton kul jet ta jil la, lii ken teenoh jauk seen osal lis tu -
vil la sekä muil la vä lit tö mäs ti lii ken ne tur val li suus teh tä viä hoi ta vil la hen ki löil -
lä tu lee olla teh tä vi en asian mu kai sen hoi ta mi sen vaa ti ma ter veys, kou lu tus ja
muu kel poi suus sen mu kaan kuin sii tä erik seen sää de tään tai mää rä tään.

Muil la rau ta tiejär jes tel män lii ken ne tur val li suu teen vai kut ta via teh tä viä hoi ta -
vil la hen ki löil lä on ol ta va teh tä vi en asian mu kai sen hoi ta mi sen vaa ti ma ter -
veys ja muu kel poi suus. Hei dän on ol ta va vä hin tään 18 vuo den ja enin tään 65
vuo den ikäi siä ja muu toin kin so pi via hoi ta maan sa teh tä vään.

Rau ta tieyri tys ten, rau ta tieyri tys ten kan sain vä li sen yh teen liit ty män ja ra dan -
pi toa har joit ta van yri tyk sen on an net ta va pal ve luk ses saan ole val le edel ly tyk -
set täyt tä väl le hen ki löl le kel poisuus to dis tus. 

Kel poisuus to dis tuk sen an ta jan on pi det tä vä pal ve luk ses saan ole vis ta kel -
poisuus to dis tuk sen saa neis ta hen ki löis tä kel poisuus re kis te riä. Rekis te rin pi -
tä mi seen so vel le taan, mitä rau ta tiejär jes tel män lii ken ne tur val li suus teh tä vis tä
an ne tun lain (1167 / 2004) 16–20 §:ssä sää de tään.

Rata hal lin to kes kus voi an taa tar kem mat mää räyk set 2 mo men tis sa tar koi tet -
tu jen hen ki löi den kel poisuus vaa ti muk sis ta, jol lei niis tä muu ta sää de tä tai
mää rä tä. Rata hal lin to kes kus voi eri tyi ses tä syys tä myön tää tä män mo men tin
no jal la an ta mis taan mää räyk sis tä eri va pau den. Eri va pau den myön tä mi sel lä ei 
saa vaa ran taa rau ta tielii ken teen tur val li suut ta.

(Uudis te tun py kä län 3 ja 4 mo ment tien voi mas sa olo al kaa 1.1.2007; 1168 /
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2004)

28 § Lii ken teenoh jaus (RTL 27 §)

Rata hal lin to kes kus vas taa ra ta ver kon lii ken teenoh jauk ses ta. Rata hal lin to kes -
kus jär jes tää lii ken teenoh jauk sen tai hank kii lii ken teenoh jaus pal ve lut jul ki -
sil ta tai yk si tyi sil tä pal ve lu jen tuot ta jil ta. Rata hal lin to kes kus voi myös so pia
yk si tyis rai teen hal ti jan kans sa lii ken teenoh jauk sen jär jes tä mi ses tä yk si tyis -
rai teel la tai jol la kin sen osal la. 

29 § Rau ta tei den liik ku van ka lus ton kat sas tus jär jes tel mä (RTL 28 §)

Rata hal lin to kes kus vas taa sel lai sen rau ta tei den liik ku van ka lus ton kat sas tus -
jär jes tel mäs tä, jol le ei ole myön net ty rau ta tiejär jes tel män yh teen toi mi vuus -
lain 5 §:ssä tar koi tet tua osa jär jes tel män käyt töönot to lu paa. Täl lai nen rau ta tei -
den liik ku va ka lus to kuu luu Rata hal lin to kes kuk sen kat sas tus jär jes tel män pii -
riin. Rata hal lin to kes kus jär jes tää kat sas tuk sen tai hank kii kat sas tus pal ve lut
jul ki sil ta tai yk si tyi sil tä pal ve lu jen tuot ta jil ta. Rata hal lin to kes kus an taa kui -
ten kin kat sas tus ta kos ke vat ja sii hen liit ty vät hal lin to pää tök set. 

Rau ta tei den liik ku va ka lus to kuu luu kat sas tus jär jes tel män pii riin myös sil tä
osin kuin käyt töönot to lu paa an net ta es sa tai ka lus ton val von nas sa ei käy te tä
rau ta tiejär jes tel män yh teen toi mi vuus lain 7 §:ssä tar koi te tun il moi te tun lai -
tok sen suo rit ta maa ar vi oin tia. 

Tämän py kä län 1 ja 2 mo men tin es tä mät tä myös 2 mo men tis sa tar koi tet tua il -
moi tet tua lai tos ta voi daan käyt tää täs sä py kä läs sä tar koi tet tu jen kat sas tus ten
suo rit ta mi seen. Toi min taan so vel le taan täl löin rau ta tiejär jes tel män yh teen toi -
mi vuus la kia ja sen no jal la an net tu ja sään nök siä ja mää räyk siä. 

30 § Lii ken teenoh jaus pal ve luil le ja rau ta tei den liik ku van ka lus ton kat sas -

tus pal ve luil le ase tet ta vat vaa ti muk set (RTL 29 §)*

Lii ken teenoh jaus pal ve lu ja ja rau ta tei den liik ku van ka lus ton kat sas tus pal ve -
lu ja tar jo aval la yri tyk sel lä tu lee olla tur val li suu den ta kaa va or ga ni saa tio ja
Rata hal lin to kes kuk sen vah vis ta mat oh jeet toi min nan joh ta mis ta ja val von taa
var ten. Pal ve lu ja on tar jot ta va ta sa puo li ses ti kai kil le rau ta tieyri tyk sil le. Lii -
ken teenoh jaus pal ve lu ja tar jo avan yri tyk sen toi min nas sa on nou da tet ta va hy -
vän hal lin non vaa ti muk sia. 

Rau ta tei den liik ku van ka lus ton kat sas tus teh tä viä hoi ta vi en hen ki löi den on ol -
ta va teh tä viin so pi via ja am ma til li ses ti pä te viä. Liik ku van ka lus ton kat sas tus -
teh tä viä hoi ta van yri tyk sen on toi min nas saan so vel tu vin osin nou da tet ta va,
mitä hal lin to lais sa (434 / 2003), vi ran omais ten toi min nan jul ki suu des ta an ne -
tus sa lais sa, säh köi ses tä asi oin nis ta vi ran omais toi min nas sa an ne tus sa lais sa,
säh köi ses tä asi oin nis ta vi ran omais toi min nas sa an ne tus sa lais sa ja kie li lais sa
(423/2003) sää de tään. (21.12.2004 / 1168)

Tämän py kä län 1 mo men tis sa tar koi te tun yri tyk sen pal ve luk ses sa ole vaan
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hen ki löön so vel le taan ri kos oi keu del lis ta vir ka vas tuu ta kos ke via sään nök siä
hä nen suo rit ta es saan 28 tai 29 §:ssä tar koi tet tu ja teh tä viä. 

31 § Rau ta tielii ken teen tur val li suu den val von ta (RTL 30 §)

Rata hal lin to kes kus val voo rau ta tielii ken teen tur val li suut ta val ti on ra ta ver kol -
la [ ] sekä yk si tyis rai teil la. 

Rau ta tielii ken teen har joit ta jan, lii ken teenoh jaus pal ve lu ja tar jo avan yri tyk sen 
sekä rau ta tei den liik ku van ka lus ton kat sas tus pal ve lu ja tar jo avan yri tyk sen on
sa las sa pi to vel vol li suu den es tä mät tä an net ta va Rata hal lin to kes kuk sel le sen
val von ta teh tä vän suo rit ta mi sek si tar vit se mat tie dot. 

32 § Rau ta tielii ken tees sä ta pah tu viin on net to muuk siin va rau tu mi nen (RTL

31 §)

Rau ta tielii ken teen har joit ta jan on va rau dut ta va rau ta tielii ken tees sä mah dol li -
ses ti ta pah tu viin on net to muuk siin tai rau ta tielii ken net tä uh kaa van vaa ran va -
ral ta. Rata hal lin to kes kus voi yk sit täis ta pauk ses sa mää rä tä, mi hin toi men pi -
tei siin rau ta tielii ken teen har joit ta jan on en na kol ta ryh dyt tä vä rau ta tielii ken -
tees sä sat tu neen on net to muu den tai rau ta tielii ken net tä uh kaa van vaa ran va -
ral ta. 

Rata hal lin to kes kus voi vel voit taa rau ta tieyri tyk sen ja sen, joka suo rit taa lii -
ken ne tur val li suu teen liit ty viä teh tä viä rau ta tielii ken tees sä, osal lis tu maan pe -
las tus pal ve lu har joi tuk siin ja rau ta tielii ken teen pe las tus pal ve luun, kui ten kin
enin tään vii dek si vuo ro kau dek si vuo des sa. 

33 § Rau ta tie on net to muuk si en ja vaa ra ti lan tei den tut kin ta (RTL 32 §)

Rau ta tiel lä ta pah tu neen on net to muu den ja vaa ra ti lan teen tut kin nas ta sää de -
tään on net to muuk si en tut kin nas ta an ne tus sa lais sa (373/1985). 

Rata hal lin to kes kus voi tut kia muut kuin 1 mo men tin mu kaan tut kit ta va na ole -
vat vaa ra ti lan teet ja ta pah tu mat, jos se on tar peen rau ta tei den tur val li suu den
edis tä mi sek si. 

6 luku

Rau ta tien lak kaut ta mi nen

34 § Rau ta tien lak kaut ta mi nen 

Mikä li ra dan pi to joi den kin lii ken ne paik ko jen vä lil lä ei enää ole ylei sen

edun mu kais ta, täl lai nen ra ta osa voi daan lak kaut taa. Yleis tä etua har -

kit ta es sa on otet ta va huo mi oon lak kaut ta mi sen vai ku tus rau ta tielii ken -

teen har joit ta jan, ra ta osan vai ku tus alu een kun tien ja rah tiasiak kait ten

ta louteen. Mikä li ra ta osal la har joi tet tu lii ken ne ei ole rau ta tieyri tyk sil le

tap piol lis ta, ra ta osan lak kaut ta mi sen ei kat so ta ole van ylei sen edun mu -

kais ta el lei toi sin näy te tä. 
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Rau ta tien lak kaut ta mis ta suun ni tel ta es sa on to teutet ta va ym pä ris tö vai -

ku tus ten ar vi oin ti menet te lys tä an ne tun lain (468 / 1994) 2 §:n tar koit ta -

ma ym pä ris tö vai ku tus ten ar vi oin ti menet te ly. 

Ympä ris tö vai ku tus ten ar vi oin ti menet te lys tä an ne tun ase tuk sen56 6 §:n 
mu kaan kau ko lii ken teen rau ta tei den ra ken ta mi seen so vel le taan ym pä -
ris tö vai ku tus ten ar vi oin ti menet te lys tä an net tua la kia. Radan lak kaut -
ta mi ses ta ase tus vai ke nee. Kun ra to jen ym pä ris töys tä väl li syys tun nus -
te taan, nii den lak kaut ta mis ta tu lee har ki ta ra ken ta mis ta kin kriit ti sem -
min (vrt. myös ym pä ris tö vai ku tus ten ar vi oin ti menet te lys tä an ne tun
lain 6 ja 24 §57 ja MTL 89 §).

35 § Vuo ro vai ku tus (Vrt. MTL 27 §) 

Lak kaut ta mi ses ta on laa dit ta va suun ni tel ma, jos sa on otet ta va huo mi -

oon 34 §:ssä mai ni tut sei kat. Suun ni tel mas sa on mää rät tä vä, mis tä lu ki -

en lak kau tus tu lee voi maan.

Lak kaut ta mis suun ni tel maa laa dit ta es sa on niil le, joi den asu mi seen,

työn te koon tai mui hin oloi hin suun ni tel ma saat taa vai kut taa, va rat ta va

mah dol li suus osal lis tua suun ni tel man val mis te luun, ar vi oi da suun ni tel -

man vai ku tuk sia ja lau sua kir jal li ses ti tai suul li ses ti mie li pi teen sä asi as -

sa.

Ennen suun ni tel man hy väk sy mis tä on 2 mo men tis sa mai ni tuil le ta hoil le

va rat ta va ti lai suus muis tu tuk sen te ke mi seen suun ni tel mas ta. Täs sä tar -

koi tuk ses sa tu lee kun nan pi tää lak kaut ta mis suun ni tel ma ylei ses ti näh tä -

vä nä 30 päi vän ajan. Muis tu tuk set suun ni tel maa vas taan on toi mi tet ta va 

kun nal le en nen näh tä vä nä olo ajan päät ty mis tä. Kun nan tu lee toi mit taa

lau sun ton sa näh tä vil lä ol lees ta suun ni tel mas ta ja sitä vas taan teh dyis tä

muis tu tuk sis ta sekä jä te tyt muis tu tus kir jel mät ra dan pi tä jäl le. Suun ni -

tel man näh tä väk si aset ta mi ses ta sekä muis tu tus ten te ke mis ta vas ta ja

–ajas ta on kun nan kuu lu tet ta va niin kuin kun nal li set il moi tuk set asi an -

omai ses sa kun nas sa jul kais taan. 

Muis tu tuk sen teh neil le, joi den osoi te on ra dan pi tä jän tie dos sa, on il moi -

tet ta va ra dan pi tä jän pe rus tel tu kan nanot to esi tet tyyn muis tu tuk seen.

Ennen suun ni tel man hy väk sy mis tä ra dan pi tä jän on pyy det tä vä lak kaut -

ta mis suun ni tel mas ta lau sun to rau ta tielii ken teen har joit ta jil ta ja hei dän

rah tiasiak kail taan, lak kautet ta van ra ta osan yk si tyis rai tei den hal ti joil ta

sekä niil tä alu eel li sil ta ym pä ris tö kes kuk sil ta, maa kun nan lii toil ta ja

kun nil ta, joi den alu eel le suun ni tel ma si joit tuu tai joi den alu eel la suun ni -

tel man vai ku tuk set muu toin il mene vät. Radan pi tä jän tu lee pyy tää
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muul ta vi ran omai sel ta lau sun to, jos se on pää tök sen te ko har kin nas sa

tar peen ja ot taa muun vi ran omai sen lau sun to huo mi oon, jos täl lai nen

lau sun to va paa eh toi ses ti an ne taan. 

Tar kem mat sään nök set vuo ro vai ku tus menet te lys tä an ne taan val tio neu -

vos ton ase tuk sel la. 

36 § Pää tös ten ylei nen tie dok si an ta mi nen ja tie dok sisaan ti (Vrt. MTL 103 §)

Rau ta tien lak kaut ta mis ta kos ke va pää tös on an net ta va ylei ses ti tie dok si.

Pää tök sen tie dok si an ta mi sek si on ra dan pi tä jän toi mi tet ta va pää tös ja

sen pe rus tee na ole vat asia kir jat asi an omai seen kun taan, jon ka on il moi -

tet ta va nii den näh tä väk si aset ta mi ses ta si ten kuin kun ta lain (365 / 1995)

64 §:ssä sää de tään. Pää tös ja asia kir jat on pi det tä vä kun nas sa ylei ses ti

näh tä vi nä 30 päi vän ajan. Tie dok sisaan nin kat so taan ta pah tu neen sil -

loin, kun pää tös on ase tet tu ylei ses ti näh tä vil le. 

37 § Pää tös ten il moit ta mi nen muis tu tuk sen teh neil le ja muil le asi an osai sil le

(Vrt. MTL 104 §)

Radan pi tä jän tu lee lä het tää lak kaut ta mis suun ni tel man hy väk sy mis pää -

tök ses tä il moi tus niil le suun ni tel man joh dos ta muis tu tuk sen teh neil le,

joi den osoi te on tie dos sa. Ilmoi tus on lä he tet tä vä sa man ai kai ses ti kuin

pää tös 36 §:n mu kai ses ti an ne taan ylei ses ti tie dok si.

Radan pi tä jän tu lee lä het tää lak kaut ta mis suun ni tel man hy väk sy mis pää -

tök ses tä il moi tus rau ta tielii ken teen har joit ta jil le ja hei dän rah tiasiak -

kail leen, yk si tyis rai tei den hal ti joil le, kun nal le, alu eel li sel le ym pä ris tö -

kes kuk sel le ja maa kun nan lii tol le sekä tar vit ta es sa muul le kin vi ran -

omai sel le. Ilmoi tuk seen tu lee liit tää jäl jen nös suun ni tel mas ta.

38 § Muu tok sen ha ku (Vrt. MTL 105 §)

Tämän lu vun no jal la teh tyyn lak kaut ta mis pää tök seen hae taan muu tos ta 

va lit ta mal la hal lin to lain käyt tö lain (586 / 1996) mu kaan. 

Lak kaut ta mis suun ni tel mas ta muis tu tuk sen teh neil lä, rau ta tielii ken teen

har joit ta jil la ja hei dän rah tiasiak kail laan, yk si tyis rai tei den hal ti joil la

sekä kun nal la, alu eel li sel la ym pä ris tö kes kuk sel la ja maa kun nan lii tol la

on oi keus ha kea va lit ta mal la muu tos ta sel lai ses ta lak kaut ta mis pää tök -

ses tä, jon ka vai ku tuk set ulot tu vat kun nan alu eel le tai vi ran omai sen toi -

mi alu eel le. 

Rekis te röidyl lä pai kal li sel la tai alu eel li sel la yh teisöl lä tai sää tiöl lä on oi -

keus toi mialaan sa kuu lu vis sa asi ois sa ha kea va lit ta mal la muu tos ta sel -

lai ses ta lak kaut ta mis suun ni tel man hy väk sy mis pää tök ses tä, jon ka vai -

ku tuk set ulot tu vat yh teisön tai sää ti ön toi min ta-alu eel le. 

39 § Enti nen rau ta tie alue (Vrt. MTL 90 §)
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Enti nen rau ta tie alue säi lyy val ti on omis tuk ses sa. Sitä saa daan käyt tää

vael lus reit ti nä, pyö rä tie nä tai muu toin kin si ten, että rau ta tien uu del leen

ra ken ta mi nen ei esty. 

39 a §Lii ken ne pai kan lak kaut ta mi nen 

Tämän lu vun sään nök siä so vel le taan myös ra ta ver kol la si jait se van lii ken ne -
pai kan lak kaut ta mi seen.

7 luku

Eri näi set sään nök set

40 § Varau tu mi nen poik keusoloi hin ja häi riöti lan tei siin (RTL 33 §)#

Rata hal lin to kes kuk sen ja rau ta tieyri tyk sen on va rau tu mi sen avul la huo leh dit -
ta va sii tä, että nii den toi min ta jat kuu mah dol li sim man häi riöt tö mäs ti myös
val mius lais sa (1080/1991) tar koi te tuis sa poik keusolois sa sekä nii hin ver rat -
ta vis sa nor maa liolo jen häi riöti lan teis sa. Oman toi min tan sa var mis ta mi sen li -
säk si Rata hal lin to kes kuk sen tu lee var mis taa ra ta ver kon lii ken nöi tä vyys myös 
eri lai sis sa poik keusolois sa ja häi riöti lan teis sa. 

Varau tu mis toi mia joh taa ja so vit taa yh teen mi nis te riö, joka an taa tar peel li -
set oh jeet va rau tu mi seen ja val mius suun nit te luun liit ty vis tä yk si tyis koh dis ta. 

41 § Vel vol li suus pal ve lu jen tar jo a mi seen (RTL 34 §)#

Rau ta tieyri tys, rau ta tieyri tys ten kan sain vä li nen yh teen liit ty mä ja rau ta tielii -
ken teen pal ve lu ja tar jo a va yh tiö tai muu yh tei sö on vel vol li nen tar jo amaan
ka pasiteet ti- ja ra ta mak su di rek tii vin II liit teen 2 koh das sa tar koi tet tu ja ra ta -
ver kon käyt tö mah dol li suuk siin kuu lu via pal ve lu ja rai deyh teyk si neen rau ta -
tielii ken teen har joit ta jan käyt töön ta sa puo li ses ti ja syr ji mät tö mäs ti kor -
vaus ta vas taan, jos pal ve lu ja tar jo aa ai no as taan yksi yh tiö tai muu yh tei sö eikä 
pal ve lu ja voi da muu toin koh tuu del la jär jes tää. Kor vauk sen tu lee olla ta sa -
puo li nen kaik kia rau ta tieyri tyk siä koh taan ja koh tuul li nen pal ve luis ta ai heu -
tu nei siin kus tan nuk siin näh den. 

Tar kem mat sään nök set täs sä py kä läs sä tar koi te tuis ta pal ve luis ta ja rai deyh -
teyk sis tä an ne taan val tio neu vos ton ase tuk sel la. 

42 § Rata ka pasiteet tia kos ke va ar vi oin ti ja ra ta ka pasitee tin vah vis ta mis -

suun ni tel ma (RTL 35 §)#

Jos Rata hal lin to kes kus to te aa rau ta tierei tin 19 §:n 2 mo men tin no jal la yli -
kuor mi te tuk si, sen on laa dit ta va kuu den kuu kau den ku lues sa yli kuor mit tu mi -
sen to tea mi ses ta ra ta ka pasiteet tia kos ke va ar vi oin ti. Arvi oin nis sa on sel vi tet -
tä vä rau ta tierei tin yli kuor mit tu mi sen syyt sekä ne Rata hal lin to kes kuk sen toi -
men pi teet, joil la se voi pois taa tai vä hen tää yli kuor mit tu mis ta ar vi oi ta va na
ole val la rau ta tierei til lä. Arvi oin nis sa on kuul ta va 35 §:n 5 mo men tis sa

mai nit tu ja ta ho ja.
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Jos Rata hal lin to kes kus on teh nyt 1 mo men tis sa tar koi te tun ra ta ka pasiteet tia
kos ke van ar vi oin nin, sen on tä män jäl keen teh tä vä ra ta ka pasitee tin vah vis ta -
mis suun ni tel ma il man ai hee ton ta vii vy tys tä ja vii meis tään kuu den kuu -
kau den ku lues sa ar vi oin nin val mis tu mi ses ta. Rata ka pasitee tin vah vis ta mis -
suun ni tel mas sa on yk si löi tä vä yli kuor mi tuk sen syyt, rau ta tielii ken teen to den -
nä köi nen ke hit ty mi nen [ ] sekä ra ta ka pasitee tin vah vis ta mi sen vaih toeh dot [ ]
ot ta en huo mi oon kus tan nus-hyö ty ana lyy siin pe rus tu vat ar vi ot esi te tyis tä
vaih toeh dois ta sekä edel ly tyk set ra ta mak suun liit ty vi en mak su jen muut ta mi -
seen. 

43 § Muse olii ken ne (RTL 36 §)#

Rata hal lin to kes kus voi 17 §:n es tä mät tä myön tää oi keu den ra ta ver kol le pää -
syyn mu seo lii ken net tä har joit ta val le yh teisöl le mu seo lii ken net tä var ten.
Muse olii ken teen har joit ta mi sen edel ly tyk siin ja mu seo lii ken teen har joit ta mi -
seen so vel le taan, mitä lii ken nöin nis tä, rau ta tielii ken teen har joit ta mi ses ta ja
lii ken ne tur val li suus teh tä vis tä täs sä lais sa tai muus sa lais sa sää de tään taik ka
sen no jal la sää de tään tai mää rä tään. Muse olii ken teen har joit ta jal ta ei kui ten -
kaan vaa di ta 6 §:n mu kais ta toi mi lu paa. Muse olii ken teen har joit ta jan ra ta ka -
pasiteet ti ha ke mus kä si tel lään aina kii reel lise nä sen mu kaan kuin 23 §:ssä sää -
de tään. 

Muse olii ken teen har joit ta jal la tu lee olla 12 §:ssä tar koi tet tu tur val li suus to dis -
tus, joka on myön net tä vä py kä läs sä sää de tyin edel ly tyk sin erik seen mu seo -
lii ken net tä var ten. Muse olii ken teen har joit ta jaan so vel le taan li säk si, mitä tä -
män lain 13 §:ssä sää de tään toi mi lu van hal ti jas ta sekä 24 §:ssä ra ta ka pasitee -
tin ha ki jas ta. 

44 § Radan pi toon liit ty vä lii ken ne (RTL 37 §)

Rata hal lin to kes kus voi 17 §:n es tä mät tä myön tää oi keu den ra ta ver kon käyt -
töön ra dan pi toon vä lit tö mäs ti liit ty vää ra ta työ- ja ju na lii ken net tä var ten ra -
dan pi toa har joit ta val le yri tyk sel le edel lyt tä en, että toi min ta ei vaa ran na rau ta -
tielii ken teen tur val li suut ta. Oikeut ta ei kui ten kaan voi myön tää rau ta tieyri -
tyk sel le tai rau ta tieyri tys ten kan sain vä li sel le yh teen liit ty mäl le. Täl lai seen lii -
ken tee seen so vel le taan, mitä lii ken nöin nis tä ja lii ken ne tur val li suus teh tä vis tä
täs sä lais sa tai muus sa lais sa sää de tään tai lain no jal la sää de tään tai mää rä -
tään. 

Radan pi toa har joit ta val la yri tyk sel lä tu lee olla 12 §:ssä tar koi tet tu tur val li -
suus to dis tus, joka on myön net tä vä py kä läs sä sää de tyin edel ly tyk sin erik -
seen ra ta työ hön liit ty vää lii ken net tä var ten. Radan pi toon liit ty vä lii ken ne jär -
jes te tään Rata hal lin to kes kuk sen lii ken teenoh jauk sen joh dol la si ten, että lii -
ken ne ei vai ku ta ra ta ka pasitee tin ha ki joi den oi keu teen käyt tää näil le myön -
net tyä ra ta ka pasiteet tia. Mikä li lii ken ne kui ten kin vai kut taa ra ta ka -

pasitee tin ha ki joi den oi keu teen käyt tää näil le myön net tyä ra ta ka -

pasiteet tia, Rata hal lin to kes kus on vel vol li nen kor vaa maan ha ki joil le ai -
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heu te tun va hin gon. Kor vaus vel vol li suus ei kos ke on net to muuk sis ta joh -

tu vaa ra ta työ- ja ju na lii ken net tä.

45 § Yksi tyis rai tei den liit ty mät val ti on ra ta verk koon (RTL 38 §)

Val ti on ra ta ver kon ul ko puo li set rai teet on lii tet tä vä val ti on ra ta verk -

koon ta sa puo li sin ja syr ji mät tö min eh doin eikä liit ty mis tä saa evä tä il -

man pai na via syi tä. Rata hal lin to kes kuk sen kans sa teh tä vä so pi mus si säl -

tää myös liit ty män yl lä pi don. 

Kos ka tar koi tuk se na on edis tää rau ta tielii ken net tä ym pä ris tösyis tä,
har kin ta val taa ei tule jät tää. Yksi tyi set rai de liit ty mät on hy väk syt tä vä,
el lei RHK pys ty esit tä mään pai na via syi tä kiel täy ty mi sel leen. 

46 § Rata hal lin to kes kuk sen tie don saan ti oi keus ra ta mak sun mää rää mis tä,

ti las toin tia ja tut ki mus ta var ten (RTL 39 §)

Rau ta tielii ken teen har joit ta jan on pyyn nös tä an net ta va Rata hal lin to kes kuk -
sel le ra ta mak sun mää rää mis tä var ten sekä ti las toin tia ja tut ki mus ta var ten tar -
peel li set tie dot ta loudes taan ja har joit ta mas taan lii ken tees tä. 

47 § Rau ta tieyri tyk sen kir jan pi to (RTL 40 §)#

Rau ta tieyri tyk sen on kir jan pi dos saan nou da tet ta va asi aa kos ke via Euroo pan
yh teisös sä ja Suo mes sa voi mas sa ole via sään nök siä. Lisäk si rau ta tieyri tyk sen 
on teh tä vä [ ]lii ken teen kan nat ta vuut ta kos ke va las kel ma sekä sen tuo tan to vä -
li nei den mää rää, ar voa ja nii hin liit ty viä ta loudel li sia vas tui ta kos ke va vuo tui -
nen yh teen ve to, joka on jul kais ta va. [ ] 

Jul ki sen pal ve lun hen ki lö lii ken net tä kä si tel lään omas sa kir joi tuk ses -
saan (pois tot kos ke vat täl lai sen lii ken teen kir jan pi toon liit ty viä ky sy -
myk siä). 

47 a § Lii ken ne pal ve luis ta tie dot ta mi nen

Rau ta tieyri tyk sen on jul kis tet ta va ai na kin in ter net si vuil la tai vas taa vas -

sa ja ajan tasai ses sa jul ki ses sa vies ti jär jes tel mäs sä sään nöl li ses sä ku lus sa 

ole vi en hen ki lö- ja ta va ra ju nien sa ai ka tau lut kul ku ra joi tuk si neen. Hen -

ki lö ju nien ai ka tau luis sa on il moit ta mis ta vas ta riip pu mat ta mai nit ta va

mui den rau ta tieyri tys ten hen ki lö lii ken teen jat ko yh teydet. 

Hen ki lö ju nan lak kaut ta mi ses ta on il moi tet ta va vas taa vin ta voin kuu si

kuu kaut ta en nen lii ken ne pal ve lun ai ot tua lak kaa mis päi vää. Lak kaut ta -

mi ses ta on myös il moi tet ta va kir jal li ses ti lii ken ne- ja vies tin tä mi nis te -

riöl le seit se män kuu kaut ta en nen lii ken ne pal ve lun ai ot tua lak kaa mis päi -

vää. Minis te ri ön on heti in for moi ta va ai o tus ta lak kaut ta mi ses ta asi an -

omai sia lää ne jä, maa kun ta liit to ja sekä kun tia. 

Tämän lain 44 §:n mu kai ses ta lii ken tees tä on on net to muus ta pauk sis ta

joh tu vaa lii ken net tä lu kuun ot ta mat ta tie do tet ta va rau ta tielii ken teen
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har joit ta jia hy vis sä ajoin, kui ten kin vii meis tään seit se män päi vää en nen

ky sei sen lii ken teen to teu tu mis ta. 

Lii ken nöit si jöi den pi tää tie dot taa ju nis taan niin, että po ten ti aa li set
hen ki lö- ja ta va ra lii ken teen kul je tusasiak kaat tie tä vät kul loin kin voi -
mas sa ole vas ta ju na tar jon nas ta (sään nök ses sä on va rau dut tu sii hen,
että ny kyi nen in ter net jär jes tel mä lo pul ta kaa tuu on gel miin sa, mut ta
kor vau tuu jol la kin vas taa van kal tai sel la jär jes tel mäl lä). On myös pe -
rus tel tua edel lyt tää, että hen ki lö lii ken teen har joit ta jat il moit ta vat aina
tois ten yh ti öi den jat ko yh teyk sis tä. Lisäk si on pai kal laan, että rau ta -
tielii ken teen har joit ta jat ovat etu kä teen tie toi sia ra dan pi toon liit ty väs tä 
lii ken tees tä. 

Hen ki lö ju nia lak kautet ta es sa on pe rus tel tua vaa tia ai kees ta il moit ta -
mis ta en nak koon. Näin muil le suo daan mah dol li suus ha lu tes saan rea -
goi da lak kaut ta misaikei siin. 

48 § Uhka sak ko, teet tä misuh ka ja kes keyt tä misuh ka (RTL 41 §)

Rata hal lin to kes kus voi aset taa tä män lain no jal la an ta man sa vel voit teen tai
kiel lon te hos teek si uh kasakon, teet tä misuhan tai kes keyt tä misuhan si ten kuin
uh kasak ko lais sa (1113/1990) sää de tään. 

49 § Sään te ly elin (RTL 42 §)#

Minis te ri ön on sen li säk si, mitä sen teh tä vis tä tä män lain no jal la muu toin sää -
de tään, val vot ta va lain mu kais ten vaa ti mus ten nou dat ta mis ta. Minis te ri ön on
eri tyi ses ti var mis tet ta va, että 15 §:ssä tar koi tet tu ra ta mak sun pe rus mak su ei
ole syr ji vä tai muu toin tä män lain tai sen no jal la an net tu jen sään nös ten vas tai -
nen ja että ra ta ka pasiteet ti jae taan tä män lain vaa ti mus ten mu kai ses ti.

Minis te riöl lä on oi keus saa da tä män lain mu kais ten teh tä vien sä hoi ta mi sek si
tar vit ta vat tie dot rau ta tielii ken teen har joit ta jil ta sekä sa las sa pi tosään nös ten
es tä mät tä Rata hal lin to kes kuk sel ta. 

50 § Oikaisuvaa ti mus ja muu tok sen ha ku (RTL 43 §)

Rata hal lin to kes kuk sen te ke mään pää tök seen saa sii hen tyy ty mä tön asi an osai -
nen ha kea oi kaisua mi nis te riöl tä, jos pää tös kos kee: 

1) yk sit täis tä etu si ja jär jes tys tä ra ta ka pasitee tin jaos sa; 
2) ra ta mak sun mak suun pa noa; 
3) ra ta ka pasitee tin ja ka mis ta; 
4) kii reel li sen ra ta ka pasitee tin myön tä mis tä; 
5) tur val li suus to dis tuk sen myön tä mis tä; tai 
6) so pi mus ta, jon ka Rata hal lin to kes kus te kee 13 §:n 1 mo men tin 2 koh dan

pe rus teel la. 

Oikaisuvaa ti mus on teh tä vä mi nis te riöl le 30 päi vän ku lues sa pää tök sen tie -
dok sisaan nis ta. 
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Minis te ri ön on rat kais ta va 1 mo men tin no jal la teh ty oi kaisuvaa ti mus kah den
kuu kau den ku lues sa sii tä, kun oi kaisuvaa ti muk sen te ki jä on toi mit ta nut mi -
nis te riöl le kaik ki rat kai sun te ke mi sek si tar vit ta vat tie dot. Pää tös oi kaisuvaa ti -
muk seen on yk sit täis tä etu si ja jär jes tys tä, ra ta ka pasitee tin ja koa ja kii reel lis tä
ra ta ka pasiteet ti ha ke mus ta kos ke vas sa asi as sa kui ten kin an net ta va kym me nen 
päi vän ku lues sa kaik ki en tar vit ta vi en tie to jen toi mit ta mi ses ta. 

Minis te ri ön oi kaisuvaa ti muk sen joh dos ta an ta maan pää tök seen hae taan muu -
tos ta si ten kuin hal lin to lain käyt tö lais sa (586/1996) sää de tään. Rata hal lin to -
kes kuk sen 48 §:n no jal la te ke mään pää tök seen hae taan muu tos ta si ten kuin
uh kasak ko lais sa sää de tään. Rata hal lin to kes kuk sen tä män lain no jal la an ta -
maan pää tök seen saa muu toin ha kea muu tos ta va lit ta mal la si ten kuin hal lin to -
lain käyt tö lais sa sää de tään. Pää tös tä on va li tuk ses ta huo li mat ta kui ten kin nou -
da tet ta va, jol lei va li tus vi ranomai nen toi sin mää rää. 

Jos mi nis te riö ei ole an ta nut pää tös tä toi mi lu pa ha ke muk seen 8 §:n 3 mo men -
tis sa sää de tys sä mää rä ajas sa tai rat kai se maan oi kaisuvaa ti mus ta tä män py -
kä län 3 mo men tis sa sää de tys sä mää rä ajas sa taik ka Rata hal lin to kes kus rat -

kai se maan tur val li suus to dis tuk sen myön tä mis tä tai hy väk sy mis tä kos ke vaa
asi aa 12 §:n 3 mo men tis sa sää de tys sä mää rä ajas sa, rau ta tierei tin etu si ja jär jes -
tys tä 20 §:n 2 mo men tis sa sää de tys sä mää rä ajas sa, an ta maan ai ka tau lueh do -
tus ta 21 §:n 1 mo men tis sa sää de tys sä mää rä ajas sa tai rat kai se maan kii reel lis tä 
ra ta ka pasiteet ti ha ke mus ta 23 §:n 1 mo men tis sa sää de tys sä mää rä ajas sa, ha ki -

jan kat so taan saa neen ha ke muk sen sa mu kai sen pää tök sen. 

Alku pe räi nen laki edel lyt tää val ti on toi mi van mää rä ajas sa, vaik ka
mui den pi tää rea goi da hi das te luun. Val tio itse te hos taa mää rä ai ko jaan
sank ti oil la (esi mer kik si seu raa muk set myö häs ty nees tä ve roil moi tuk -
ses ta). On vain loo gis ta to de ta myös, mit kä seu raa muk set val tiol le ai -
heu tu vat mää rä ajan ylit tä mi ses tä.

51 § Ran gais tus sään nök set (RTL 44 §)*

Joka har joit taa lu van va rais ta rau ta tielii ken net tä il man asian mu kais ta toi mi lu -
paa, on tuo mit ta va lu vat to mas ta rau ta tielii ken teen har joit ta mi ses ta sak koon. 

Joka ta hal laan 

1) har joit taa rau ta tielii ken net tä 13 §:n mu kais ten edel ly tys ten puut tues sa, 
2) käyt tää ra ta ka pasiteet tia 18 §:n vas tai ses ti, 
3) har joit taa mu seo lii ken net tä vas toin 43 §:ssä sää det ty jä edel ly tyk siä ja vaa -

ti muk sia, 
4) toi mii vas toin 44 §:ssä sää det ty jä ra dan pi toon liit ty vää lii ken net tä kos ke -

via edel ly tyk siä ja vaa ti muk sia, 
5) lai min lyö 47 a §:n mu kai sen lii ken ne pal ve luis ta tie dot ta mis vel vol li -

suu ten sa tai 

6) liik kuu tai oles ke lee asiat to mas ti ra ta pi ha-alu eel la, ra ta lin jal la, rau ta tie sil -
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lal la tai rau ta tietun ne lis sa, joka ei ole ylei sön käy tet tä vis sä, 

on tuo mit ta va rau ta tielain sää dän nön rik ko mi ses ta sak koon, jol lei teko ole vä -
häi nen tai muus sa lais sa ole sää det ty an ka ram paa ran gais tus ta.

Lisä tään seu raa mus lii ken ne pal ve luis ta tie dot ta mi sen lai min lyön nis tä
(koh ta 5). 

52 § Voi maan tu lo (RTL 45 §)

Tämä laki tu lee voi maan 1. päi vä nä ke sä kuu ta 2005. 

Täl lä lail la ku mo taan nii hin myö hem min teh tyi ne muu tok si neen 7 päi vä nä
maa lis kuu ta 2003 an net tu rau ta tiela ki. 

53 § Siir ty mäsään nök set (RTL 46 §)

Rata verk ko lain 6 §:n no jal la an net tu ja Rata hal lin to kes kuk sen mää räyk siä so -
vel le taan sel lai si naan sii hen saak ka, kun nii den so vel ta mi ses ta muu ta sää de -
tään tai mää rä tään. Rata verk ko lain 12 §:ään pe rus tu vat tai Rata hal lin to kes -
kuk sen myön tä mät yk si tyis raide liit ty mä lu vat jää vät sel lai si naan voi maan. 

Tasa val lan Pre si dent ti 

Lii ken ne- ja vies tin tä mi nis te ri

Ehdo tu kis ko ka lus ton mark kinala iksi

Annet tu Hel sin gis sä kuun .päi vä nä 2005

Laki kis ko lii ken teen ka lus to mark kinoi den toi mi vuu den tur vaa mi ses ta

Edus kun nan pää tök sen mu kai ses ti, joka on teh ty Suo men pe rus tus lain 73
§:ssä mää rä tyl lä ta val la, sää de tään: 

1 § Lain tar koi tus ja so vel ta misala 

Tämän lain tar koi tuk se na on tur va ta kis ko lii ken ne ka lus ton säi ly mi nen en si si -
jai ses ti kis ko lii ken teen käy tös sä.

Lakia so vel le taan rau ta tielain 3 §:n 1 mo men tin 1 koh das sa tar koi tet tui hin
yri tyk siin, mui hin yh teisöi hin, jot ka har joit ta vat pää asias sa muu ta kuin mu -
seo lii ken net tä (kis ko lii ken teen har joit ta ja) sekä yri tyk siin, jot ka har joit ta vat
kis ko ka lus ton jäl leen mark kinoin tia (ka lus to yri tys). 

2 § Kis ko lii ken ne ka lus ton tar jo ami nen myy tä väk si

Kis ko lii ken teen har joit ta ja ja ka lus to yri tys eivät saa ro mut taa omis ta maan sa
kis ko lii ken ne ka lus toa tar jo amat ta sitä myy tä väk si. Mikä li kis ko lii ken ne ka -
lus toa on pit kään ol lut käyt tä mät tö mä nä, eikä omis ta jal la ole pä te vää pe rus -
tet ta ka lus ton käyt tä mät tä pi tä mi sel le, omis ta ja voi daan vel voit taa muun alan
har joit ta jan tai yri tyk sen vaa ti muk ses ta tar jo amaan ka lus to myy tä väk si.
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Kalus ton myyn nis tä on il moi tet ta va Viral li ses sa Leh des sä vä hin tään kak si
viik koa en nen tar jous ten vii meis tä jät tö ai kaa. Myyn nis tä on sa mas sa mää rä -
ajas sa il moi tet ta va myy jän in ter net si vuil la tai vas taa vas sa ja ajan tasai ses sa
jul ki ses sa vies ti jär jes tel mäs sä. 

3 § Myyn nin tar kem pi jär jes tä mi nen

Myyn ti-il moi tuk ses sa on mai nit ta va ka lus to yk si kön en ti nen ja ny kyi nen
tyyp pi mer kin tä ja tun nis tenume ro. Mikä li luet te lo on pit kä, vä hin tään on il -
moi tet ta va ka lus ton laji ja mää rä sekä mis tä tar kem mat yk si löin ti tie dot ovat
saa ta vis sa. Ilmoi tuk ses sa on myös mai nit ta va, mi ten myyn nis sä ole vaan ka -
lus toon on mah dol li suus tu tus tua.

Tar jouk set on pyy det tä vä an ta maan kir jal li ses ti, te lek si nä, te le ko pio na, säh -
kö pos ti na tai vas taa val la me ne tel mäl lä. 

4 § Tar jous ten kä sit te le mi nen

Myö häs tynyt tä tar jous ta ei saa hy väk syä. Kui ten kin myö häs ty nyt, mut ta en -
nen tar jous ten avaa mis ta saa pu nut tar jous on otet ta va huo mi oon, jos on il -
meis tä, että myö häs ty mis tä ei voi da lu kea tar jo ajan syyk si. 

Tar jous ten avaa mi sen yh teydes sä on teh tä vä luet te lo saa duis ta tar jouk sis ta. 

Mikä li kor keim man tar jouk sen on teh nyt joku muu tai sa man hin tai sia kor -
keim pia tar jouk sia on usei ta, kor keim man tar jouk sen teh neel lä kis ko lii ken -
teen har joit ta jal la tai ka lus to yri tyk sel lä on oi keus os taa ka lus to kor keim man
tar jouk sen mu kai sin eh doin. Mikä li etu os to-oi keu den käyt tä jiä kin on usei ta,
voit ta ja rat kais taan ar val la. Kor keim man tar jouk sen teh neen kis ko lii ken teen
har joit ta jan tai ka lus to yri tyk sen on il moi tet ta va käyt tää kö se etu os to-oi keut -
taan vii kon ku lues sa sii tä, kun sil le on il moi tet tu etu os to-oi keu des ta. Ilmoi tus
on teh tä vä tä män lain 4 §:n 2 mo men tin mu kai ses ti. 

Mikä li kis ko lii ken teen har joit ta ja tai ka lus to yri tys on teh nyt tar jouk sen ka lus -
to yk si kös tä, jos ta joku muu ei ole teh nyt yk si löi tyä tar jous ta, kis ko lii ken teen
har joit ta jan tar jous on hy väk syt tä vä.

5 § Ran gais tus sään nök set 

Joka toi mii vas toin tä män lain 2–4 §:n sään nök siä, on tuo mit ta va kis ko lii ken -
teen ka lus to mark kinoi den toi mi vuu den tur vaa mi ses ta an net tu jen sään nös ten
rik ko mi ses ta sak koon, jol lei teko ole vä häi nen tai muus sa lais sa ole sää det ty
an ka ram paa ran gais tus ta. 

6 § Voi maan tu lo 

Tämä laki tu lee voi maan 1. päi vä nä ke sä kuu ta 2005. 

Tasa val lan Pre si dent ti, Lii ken ne- ja vies tin tä mi nis te ri
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Liitteet

Liite 1. Lii te jota ei ole 

Tätä pam flet tia teh des sä koot tiin 40–50 vuo den ajal ta kah den tois ta ra ta osan net to -
ton ni ti las to ja, joil la voi tai siin tar jo ta kat ta va kuva eri ra ta osi en lii kennemäärien ke hi -
tyk ses tä. Koot tu tie to oli tar koi tus jul kais ta liit tee nä. Tilas tot oli si vat voi neet an taa
viit tei tä sii tä, mitä ra ta ver kon va pau tu mi nen eri puo lil la maa ta tie tää – var sin kin, jos
yk si tyi siä ope raat to rei ta eu roop pa lais ten ko ke mus ten mu kaan il maan tui si myös Suo -
mes sa ni men omaan si vu ra doil le.

Aineis ton poh jal ta pää dyt tiin kokoamaan kol me diag ram mia (si vuil la 55, 127 ja
128) sii tä huo li mat ta, että ti las toin ti kat ke aa 1980-lu vun puo li vä lin jäl keen ja uu sin
jul ki nen tie to on täy sin tul kin nan va rais ta. Rata hal lin to kes kuk sen yli tar kas ta ja Har ri
Lahel maa pyy det tiin kom men toi maan joi ta kin koot tu ja net to ton ni mää riä vuo sil ta
1993–2004. Hän vah vis ti eri vuo si en net to ton ni kar tois ta koo tut Jyväs ky län–Haa pa -
mä en ja Ääne kos ken–Haa pa jär ven ra to ja kos ke vat tie dot oi kean suun tai sik si mut ta
to te si, että ra ta osi en net to ton ni lii ken tees tä ei ole saa ta vil la vi ral li sia ti las to ja (säh kö -
pos ti vies ti 2.5.2005).

Tois sa vuo si sa dan il man atk:ta teh dyis sä ti las tois sa (Rau ta tiehal li tuk sen vuo si -
ker to muk set) nä ky vät jopa lu ku mää rä tie dot kis konaulois ta ja alus le vyis tä ra ta osit -
tain. Suo men Senaa tin Kir ja pai nos sa kä sin kir joi te tut lius kat la dot tiin jopa kol mel la
kie lel lä, pai net tiin ja si dot tiin kau niik si tie to pa ke teik si, jot ka vie lä kin ovat to del li sia
aar tei ta.

On tär ke ää to de ta, että net to ton ni en ti las toin ti oli eh jää vuo teen 1986. Sit ten tu -
lee kat ko ja siir rym me tie don pant taa mi sen ai ka kau teen. Vuo des ta 1993 ti las to ja on
uu del leen saa ta vil la, mut ta etu pääs sä ku via leh teil tä vik si – kau nii ta vä ril li siä kart to ja
ja pyl väs diag ram me ja. Mis sä on täs mäl li nen ja yk si löi vä tie to, kun nol li nen läh de, jo -
hon voi si vii ta ta?

Kun kau pun ki ra ta Lep pä vaa raan äs ket täin ra ken net tiin, pe rin tei set pa pe ri työt
pää tet tiin teh dä yk sin omaan säh köi ses ti. Kuten sit ten teh tiin kin. Mut ta mis sä on ai -
neis to, jota tut ki jat voi si vat käyt tää? Sii hen ei ole pää syä, sitä ei tai da lii em min edes
olla. Viral li nen kir ja ra das ta on teh ty, mut ta kuka tie tää, mitä tie to ja tut ki jat ha lu a vat
50 vuo den ku lut tua sel vi tel les sään Suo men kau pun ki ra to jen syn tyä ja var hais -
vuosikym meniä? Ennen kai kis ta pää tök sis tä meni yksi kap pa le kir jaa moon ja edel -
leen ar kis toon, jon ne se jäi ja jos ta jo kai sen pa pe rin pys tyi kai va maan esiin ja si ten
hah mot ta maan ta pah tu ma ket ju ja mitä ta han sa ai het ta tut kies saan. Nyt on toi sin.
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Kir joit ta ji en tätä kir jaa var ten käy mä säh kö pos tin vaih to on mel koi nen tie to -
pank ki ja sa mal la ajan ku va ta pah tu mis ta, nii den tut ki jois ta ja hei dän mie li pi teis tään.
Aineis toa on tu los tet tu na tois ta hyl ly met riä. Sekin on mel koi nen tut ki mus ai neis to.
His to ri aa on kir joi tet ta va joka päi vä.
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Liite 2

Veron mak sa ja kes kus te lee mi nis te rin kans sa

Minis te ri: Uusia ra hoi tus mal le ja ke hi te tään par hail laan myös rai de lii ken tee seen.
Vii me ai kai set ta pah tu mat ovat konk reet ti ses ti osoit ta neet, että ra ta verk kom me kun to 
on osit tain heik ko. VR on teh nyt mit ta via pa nos tuk sia uu teen no pe aa ka lus toon, mut -
ta ei voi sitä käyt tää täy des sä te hos saan, kos ka ra ta verk ko ei toi mi kai kil ta osin niin
hy vin kuin pi täi si. Rato jen kun toon on ker ta kaik ki aan pa nos tet ta va ja no peas ti.
Veron mak sa ja: Onko se niin, että jos VR Osa keyh tiö sat tui si os ta maan ju nia, joi den 
rai de le veys poik ke ai si suo ma lai ses ta, niin sit ten oli si mur hee na se, että VR Oy on os -
ta nut ju nia, joi ta se ei voi käyt tää ol len kaan, jo ten val tiol ta pi tää löy tyä ra haa teh dä
VR Oy:n ju nil le uu sia rai tei ta?

Minis te ri: Täs sä ti lan tees sa on kin jär ke vää et siä uu sia kei no ja no peut taa ra ta ver kon
ra ken ta mis ta. Pidän myös en siar voi sen tär keä nä, että VR:n voi ton tu lou tus käy te tään
hal li tusoh jel man mu kai ses ti ra ta ver kon pa ran ta mi seen.
Veron mak sa ja: Kun yh del lä ra ta osal la on tul lut han ki tuk si kis kot, joi den elinikä
osoit tau tuu muuk si kuin odo tet tiin, niin asia kor ja taan ra ken ta mal la uu sia ra to ja.
Min ne? Enti sen vie reen mah dol li ses ti? Tämä pa ran ta mi nen on sit ten haus ka sana.
Rata verk ko pa ra nee esi mer kik si niin, että 958 ki lo met riä ra taa pu re taan. Kes ki mää -
rin epäi le mät tä ra ta ver kon kun to on kin sit ten pa rem pi. Parem muu den huip pu saa vu -
te taan, kun jäl jel le jä te tään vain yksi ki lo met ri, jota pa ran ne taan 100 mil joonal la eu -
rol la vuo sit tain.

Minis te ri: Nopeute tut väy läs töin ves toin nit voi si vat olla kes kei nen vä li ne hal li tuk -
sen ta lous po li tii kas sa pa ran net ta es sa kil pai lu ky kyä ja vauh di tet ta es sa in ves toin te ja.
Tämä on to si asia, joka tu li si näh dä joka puo lel la kiih kot to mas ti ja myön teise nä asia -
na. Väy läs tö jen no peute tul la ra ken ta mi sel la on laa ja ja tuki yh teis kun nas sa, niin yri -
tys ten ja ta lous elä män jär jes tö jen puo lel la kuin edus kun nas sa ja alu eil la.
Veron mak sa ja: Kos kee ko laa ja tuki myös ”ne ga tii vis ten in ves toin tien” no peut ta -
mis ta? Onko rau ta tiever kon tar koi tus pal vel la VR Oy:tä ja ra ken nus te ol li suut ta?
Entä Suo men kan sa lai set, jot ka toi meen tul lak seen pyö rit tä vät eri lais ta teol lis ta ja
muu ta tuo tan to toi min taa? Ei tar vi ta uu sia ra to ja eikä uu sia ju nia, kun en tiset kään ei -
vät ole käy tös sä.

Minis te ri (vas tauk ses ta Lau ri Oino sen ja kym me nen muun kan san edus ta jan kir jal li -

seen ky sy myk seen 177/2005, joka kos ki mm. hen ki lö lii ken teen aloit ta mis ta ra ta osal -

la Sei nä jo ki–Haa pa mä ki–Piek sä mä ki–Joen suu/Savon lin na): VR to te aa myös, että
kaik ki VR:n ny kyi nen InterCi ty ju na ka lus to on täl lä het kel lä te hok kaas sa käy tös sä
pää ra to jen lii ken tees sä, jos sa uu den ka lus ton mah dol lis ta mat no peus- ja mat ka-ai ka -
hyödyt pys ty tään par hai ten hyö dyn tä mään. Kysy myk ses sä esi tet ty lii ken ne vaa ti si
siis myös uu sia ka lus to han kin to ja, jot ka osal taan nos tai si vat os to lii ken teen kus tan -
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nuk sia.

Veron mak sa ja: Ettei muka ole VR Oy:llä muu ta ka lus toa kuin IC-vau nu ja! Siis jos
jon ne kin ha lu taan ju nayh teys, pi täi si taas saa da os taa uut ta ka lus toa. En edes osaa
pu kea sa noik si, mitä täs tä ajat te len. VR Oy ro mut taa kii rees ti si ni siä vau nu ja, jot ta
ka lus to ei rii tä kuin pää ra to jen ker man kuorin taan. Ei va hin gos sa kaan yrit tä jil le, jot ka 
oli si vat ha luk kai ta ja ky keneviä lii ken nöi mään kan nat ta vas ti ju nia siel lä, mis sä se ei
VR:ää kiin nos ta. VR Oy:n mie les tä ju na lii ken ne pi tää kor va ta bus seil la. Kyl lä täl lä
kons til la tie lii ken ne li sään tyy ai van var mas ti.

VR Oy:llä on me neil lään 700 M€:n ka lus to-oh jel ma, joka ei ole ta sa pai nos sa ra -
ta ver kon ta son ja sii hen va ra tun yl lä pi to ra han kans sa. VR Oy os taa suur no peus ka lus -
toa, jol le ny kyi nen ra ta verk ko ei rii tä, ja vaa tii, että val ti on on käy tet tä vä ra haa sel -
lais ten ra to jen ra ken ta mi seen, joi ta VR Oy voi uu del la ka lus tol laan ajaa. Minis te rin
on tur ha ly myil lä Oy-muu rin ta ka na. Hänel lä on täy si val ta ja oi keus päät tää sii tä,
pan naan ko VR Oy:n tu lois ta 300 mil joo naa uu siin ju niin vai ko ra to jen kun nos ta mi -
seen niin, että nii tä voi si vat ajaa edes van hat ju nat. Täs sä ei ole kyse mis tään VR
Oy:n lyp sä mi ses tä, eten kin kun ote taan huo mi oon se, mi ten suu ren osan VR Oy:n tu -
lois ta mak saa val tio-omis ta ja lii ken teen os toi na. VR Oy on kiin nos tu nut kil pai le -
maan len to lii ken teen kans sa ja vaa tii RHK:ta so peut ta maan sii hen myös ra ta ver kon
yl lä pi don ja ke hit tä mi sen.

Minis te ri (vas tauk ses ta kan san edus ta ja Sari Essayahin ky sy myk seen, mi hin toi miin

hal li tus ai koo ryh tyä saa dak seen Pai mi on py säh dys pai kak si muu ta mal le päi vit täi -

sel le ju na vuo rol le Pei ma rin alu een työ mat ka lii ken teen hel pot ta mi sek si): Hel sin -
ki–Tur ku-ra ta osal la lii ken nöi ny kyi sel lään 34 ju naa vuo ro kau des sa, ja no pein mat -
ka-aika Hel sin gin ja Turun vä lil lä on 1 tun ti 44 mi nuut tia. – VR Osa keyh tiöl tä saa dun 
tie don mu kaan Pai mi on py säh dyk set ovat ol leet esil lä Var sinais-Suo men lii ton ja
VR:n vä li sis sä kes kus te luis sa. – Rata osan no peus tasojen, yk si rai tei suu den ja ka -
pasiteet tion gel mi en ta kia Pai mi on py säh dys ai he ut tai si ai ka tau lus ton muut tu mi sen
si ten, että kaik ki jat ko yh teydet Turus ta Tam pe reen suun taan kat ke ai si vat. Esi mer -
kik si Salos ta Tam pe reel le mat kus ta vi en mat kus ta ji en mat ka-aika pi teni si tun nil la.
Lisäk si mat ka-aika Hel sin ki–Tur ku-vä lil lä hi das tui si lä hes 10 mi nuut tia. Pai mi on
py säh dyk sen li sää mi nen hei ken täi si mer kit tä väs ti ny kyis ten yli mil joo nan vuo sit tai -
sen mat kus ta jan pal ve lu tasoa, jol loin py säh dyk ses tä ai heu tu vat hai tat ylit täisi vät
mer kit tä väs ti saa ta vat hyö dyt.

Rat kaisu na ky sy jän viit taa maan on gel maan Pai mios ta tu li si hoi taa su ju vat lii tyn -
tä lii ken neyh teydet esim. Saloon bus seil la. Vaih toeh toi ses ti Var sinais-Suo men liit to
ja kau pun git mah dol li ses ti yh teis työs sä lii ken ne- ja vies tin tä mi nis te ri ön kans sa voi -
si vat os taa pai kal lis lii ken net tä ju nil la Turun ja Salon vä lil le, jol loin saa tai siin syn ty -
mään jat ko yh teydet kau ko junil le.
Veron mak sa ja: Että yh teen pi ka ju nan py säh dyk seen ku luu 10 mi nuut tia. Näin sa -
noo VR Oy ja lii ken ne mi nis te ri us koo!

Hel sin gin–Turun vä lil lä ju nat py säh ty vät nyt kuu si ker taa. Mat ka-aika on kui -
ten kin par haim mil laan 1 tun ti ja 44 mi nuut tia. Jos yksi py säh dys vie 10 mi nuut tia,
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Turun ju ni en ajo ai ka py säh ty mät tä oli si vain 44 mi nuut ta, kun mat ka on noin 194
km. Junat siis kul ke vat 262 km/h! Eivät kul je, ja mi nis te ri an taa höy näyt tää it se ään
men nen tul len. Esi mer kik si IC2-juna nu me ro 125 ajaa Kirk konum mel ta Kupit taal le
80 mi nuu tis sa. Pysäh dyk si neen kes kinopeudek si tu lee 116 km/h, py säh dys ten vä lil lä 
no peus on noin 125 km/h.

Jos juna py säh tyy Pai mios sa yhtä kau an kuin muil la kin ase mil la, Kupit taan ja
Salon vä lil lä huip punopeudek si tu lee 148 km/h nykyisen 132 km/h sijaan, jot ta ajo ai -
ka näi den ase mi en vä lil lä py syy edel leen ny kyi ses sä 24 mi nuu tis sa. Koh tauk set ja
yh teydet ei vät muu tu mi hin kään, ja Pai mios sa riit tää pu re tun lai tu rin pa laut ta mi nen
van han ase ma ra ken nuk sen edus tal le. Mitä var ten sitä no peata ka lus toa han ki taan, jos 
nopeutta ei kui ten kaan käy te tä?

Minis te ri näyt tää kin ole van kau pan käyn nin asi al la. Kun tia ei saa ym mär tä mään,
että nii den pi täi si mak saa pi ka ju nien py säh ty mi ses tä. Mut ta eril li sil le pai kal lis junil le
ka pasiteet tion gel mas ta kär si väl lä ra dal la löy tyy ti laa, jos vain kun nat suos tu vat mak -
sa maan VR Oy:lle os to lii ken tees tä.

Veron mak sa ja kes kus te lee ay-ak tii vin kans sa

Ay-ak tii vi: Rau ta tielii ken teen kil pai lut ta mi nen ja sitä kaut ta yk si tyis tä mi nen on vii -
me kä des sä po liit ti nen pää tös, joka poh jau tuu ide olo gi siin pe rus tei siin. Kil pai lut ta -
mi sen pe rus te lut ta loudel li sil la hyö dyil lä ei vät kes tä tar kem paa ana lyy sia. Vii me ai -
koi na mo net asian tun ti jat ovat kin tuo neet esiin yk si tyis tä mi sen hai tal li sia seu rauk sia. 
(Läh de: rautl.fi/cgi-bin/ii si3.pl?cid=rautl&mid=78&sid=170)

Veron mak sa ja: Ajan jak so en sin lii ke lai tok se na ja sit ten osa keyh tiö nä ja eril lise nä
RHK:na on ko vin nuo ri vi ras to kau teen ver rat tu na. Sekaan nus on luon te vaa, kun
omaa po li tiik kaan sa luo nut vi ras to on ha jo tet tu, eikä osil le ole ol lut oh jaus ta. Kon -
kreet ti nen val ta on säi ly nyt van hois sa ase mis saan py sy tel leel lä ay-väel lä. Se on vai -
kut ta nut mi nis te ri öön, kon ser nin joh toon ja RHK:hon. 

Mik si on niin vai kea us koa, että hy vin ja ra tio naa li ses ti toi mi va rau ta tiejär jes tel -
mä tuot taa kai kil le hy vää: työ paik ko ja rau ta tieläi sil le ja ke hi tys mah dol li suuk sia kun -
nil le?

Maa kun ta kes kus te lee mi nis te rin kans sa 

Minis te ri: Nur mes (Poro ky lä)–Vuo kat ti ra ta osal la ra dan kun to on huo no ja pääl lys -
ra ken ne tu li si uu sia vuo si na 2005–2007. Perus pa ran nus kus tan nuk set oli si vat 25 M€.
Vii me vuo si na ra ta osan oma lii ken ne on ol lut raa ka puu lii ken net tä noin 35.000 ton nia 
vuo des sa (luku ei si säl lä lä pi kul ku lii ken net tä, joka on ol lut sa tun nais ta ja vo lyy mil -
taan omaa lii ken net tä suu rem paa). Rata osal la kul ke val le lä pi kul ku lii ken teel le on
ole mas sa rin nak kai nen reit ti par hail laan kun nos tet ta va na ole van Vii ni jär vi–Sii lin jär -
vi-ra ta osan kaut ta. Toi min ta- ja ta lous suun ni tel man pe rus suun ni tel man ra hoi tus kor -
vausin ves toin tei hin on TTS-kau te na va jaa 100 M€/v tar peen ol les sa 170 M€/v. Näin
ol len koko ny kyis tä verk koa ei voi da pi tää te hok kaas ti ja tur val li ses ti lii ken nöi tä väs -
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sä kun nos sa. On pää tet tä vä ne ra ta osat, joil la ei teh dä kor vausin ves toin te ja eli käy -
tän nös sä lii ken ne lo pe te taan, kun ra taa ei kun nos sa pi dol la voi da enää pi tää tur val li -
ses ti lii ken nöi tä vä nä. Sa mal la sel vi te tään näi den ra ta osi en osal ta yk si tyis rai teek si
luo vut ta mis vaih toeh to ja ra ta va rauk si na säi lyt tä mi nen. Työ tul laan te ke mään yh des -
sä maa kun tien edus ta ji en kans sa.
Maa kun ta: Sii nä taas en tuu des taan tu tut lau seet, ke hu taan pa vie lä han ki tun li sä tie -
to ja alai sil ta. Ja jos ker ran alai nen sa noo, että ra to ja on rul lat ta va, mi nis te ril le se tun -
tuu so pi van. Demo kra ti an ni mis sä maa kun nat saa vat olla rul lauk ses sa apu na. Mik si
mi nis te ri ei eh do ta esi mer kik si Sköld vi kin ra dan muut ta mis ta yk si tyis rai teek si, kos -
ka se pal ve lee vain yhtä teol li suus lai tos ta, Nes tet tä?

Mitä hän, jos mi nis te ri tu tus tui si aluk si vaik ka pa asia kir jaan ni mel tä ”Vähä lii -
ken teis ten ra to jen lii ken teel li set nä ky mät” (RHK 2001)? Siel lä to de taan, että seu dun
tu lo ta so on koko maan kes ki mää rää al hai sem pi ja että tu loa on pit käl ti esim. met sä ta -
loudes ta. Edel leen sii nä osa taan pää tel lä, että ny kyi sel lään lä hin nä raa ka puu ta kul jet -
ta van ra dan lak kaut ta mi nen nos tai si kan to hin to ja, mikä taas pie nen tää seu dun väes -
tön tu lo tasoa. Radan lak kaut ta mi sel la on seu tua köyh dyt tä vä vai ku tus. Jos lak kautat,
et enää mei tä vain kyy ky tä vaan pol jet maa han. 
Veron mak sa jan kom ment ti: Lähes tu han teen ki lo met riin eri puo lil la maa ta ole via
ra to ja ei val ta kun nas sa ole ra haa yh teen sä 170 mil joo naa eu roa kym mene nä tu le va na
vuo te na, kun sitä tar vi taan pal jon enem män pää kau pun kiseu dun Mar ja-ra taan (300
M€),  me troon (410 M€) sekä Vuo saa ren ra ken teil la ole vaan sa ta ma ra taan (125 M€).
Puhu mat ta kaan ”val ta kun nal li ses ti mer kit tä vis tä” pää kau pun kiseu dun tie hank keis ta. 
Tot ta, val ta kun nal li ses ti ne ovat mer kit tä viä, kos ka nii hin me ne vät kaik ki ra hat, ja
muu ta Suo mea ei voi da pi tää hen gis sä.

Täs tä tu lee mie leen kak si tär ke ää po liit ti seen pää tök sen te koon liit ty vää seik kaa:
Ensin nä usko sii hen, että hal li tuk set oi keas ti osaa vat rat kais ta jo tain.

Eivät hal li tuk set ole su per san ka rei ta, eikä mi nis te reil lä ole edes ai kaa pe reh tyä
kaik kiin mi nis te riön sä asi oi hin. Todel li set rat kai sut teh dän val mis te lun yh teydes sä.
Sii hen tar vi taan po liit ti ses ti luo tet ta via ”asian tun ti joi ta”, jot ta val mis te lu ta pah tuu
mi nis te rin po liit ti sen lin jan mu kai ses ti.

Mut ta oi ke as taan tär keäm pi asia on, että jäl leen pal jas tuu lap sel li nen usko sii -
hen, että ra haa tu lee, kun sitä lai na taan. Ja kun kek si tään lai naa mi sel le uusi nimi, niin
sit ten lai naa mi nen on jo ten kin pa rem pi asia. Osa mak su oli en sim mäi nen lai nal le kek -
sit ty uusi nimi. Sit ten kek sit tiin eng lan ti lai nen lea sing (suo mek si vuok raus). Nyt pu -
hu taan elin kaa ri mal lis ta. Kaik ki ovat ra han lai naa mis ta si ten, että lai naa jal le tu lee pa -
rem mat tu lot kuin ot ta mal la pan kis ta re hel li nen lai na lai nan ni mel lä.

Täs sä se asian tun te mus taas näh dään. Puhu taan sit ten teis tä tai ra dois ta, kal lis on
aina ole vi naan pa rem pi kuin hal pa, kun ker ran iso nu me ro on enem män kuin pie ni
nu me ro.
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Lii te 3 

Kommentteja Rata hal lin to kes kuk sen ra port ti luon nok seen

Tou ko kuun 6. päi vä nä jul kis tet tiin alu eel lis ten kuu le mis ten ja se minaa ri en tu lok se na
syn ty nyt ”vä hä lii ken tei siä ra to ja” kos ke va ra port ti luon nos (Insi nöö ri toi mis to Lii dea
Oy). Se pää tyy pää o sin po si tii vi siin joh to pää tök siin, ei esi tä yh den kään yh dys ra dan
sul ke mis ta, eikä ereh dy edes suo sit te le maan Joen suun–Ilo mant sin ra dan sul ke mis ta.
Siel lä rah ti lii ken ne on kin pit kä ai kais ten ti las to jen mu kaan vilk kaam paa kuin kos -
kaan.

Lähem mäs sä tar kas te lus sa ra port ti luon nos jät tää kui ten kin myös avoi mia ky sy -
myk siä. Se ei tie ten kään voi vas ta ta sii hen, mik si val tio on sys te maat ti ses ti in ves toi -
nut joi hin kin ra ta osiin, joil la on lä hin nä har vah koa os to lii ken net tä. Jos val tio te kee
pe rus pa ran nuk sen ra dal le, jol la ei ole tuot toisaa rah ti lii ken net tä vaan vain val ti on
ope raat to rin os to lii ken net tä, to del li set mat kus ta ja koh tai set kus tan nuk set ovat ar va -
ten kin hiuk sia nos tat ta via. Nämä kin ra dat har voi ne ju ni neen ovat käyt tä jil leen tar -
peel li sia, eikä nii tä nyt kun nos tet tui na uh kaa pit kään ai kaan mi kään. Liian jyrk kä
vas ta koh ta kui ten kin on, että pel käs tään rah ti lii ken net tä pal ve le vat si vu ra dat on jä -
tet ty ko ko naan in ves toin neit ta, vaik ka nii den kau pal li nen lii ken ne oli si kas vus sa.

Tou ko kuus sa jul kais tun ra port ti luon nok sen si säl töön voi vat kun nat, yri tyk set ja
muut ra to jen tar vit si jat vai kut taa vie lä ke sä kuun al kuun. RHK te kee pa laut teen poh -
jal ta syk syl lä esi tyk sen sä lii ken ne- ja vies tin tä mi nis te riöl le ja mi nis te riö syys tal ves ta
edus kun nal le esi tyk sen sä ra to jen koh ta los ta. Sii tä al kaa po liit ti nen kä den vään tö, jon -
ka rin ta ma lin jat ovat muo tou tu mas sa - ei vät kä ne vält tä mät tä ole alu eel li sia.

Insi nöö ri toi mis to Lii dea Oy:n te ke män ra port ti luon nok sen pää tel mät ovat kiin -
nos ta via ja val ta o sin myön tei siä. Kul je tus ten siir ty mis tä maan teil le ei pi de tä suo ta va -
na ”lii ken ne tur val li suus- ja ym pä ris tösyis tä”. Raport ti luon nos suo sit taa pe rus kor jaa -
maan yh dys ra dat ja osan ”met sä ra dois ta” kol mel la eh dol la: 

1. vil kas lii ken tei sil le ra doil le taa taan 170 M€:n vuo tui nen ra hoi tus seu raa vi -
na vuo si na, jot ta ne saa daan kun nos te tuk si ja jot ta niil tä pois tet ta vaa ma te -
ri aa lia saa daan kier rä te tyk si vä hä lii ken teis ten ra to jen kun nos ta mi seen

2. vä hä lii ken teis ten ra to jen kor vausin ves toin tei hin myön ne tään 170 M€:n
eril lis ra hoi tus seu raa vi na vuo si na 

3. lak kaute taan ra ta osat Iso ky lä–Kel losel kä, Par ka no (Nii nisalo)–Kan kaan -
pää, Rau dan lah ti–Säy nät sa lo ja Pesiöky lä–Tai val kos ki.

Rata osaa Kiu kai nen–Kaut tua esi te tään yl lä pi det tä väk si vuo teen 2006.
Raport ti luon nok ses sa to de taan, että ra to ja käyt tä vä teol li suus ei ole ha lu kas vas -

taa maan nii den yl lä pi dos ta. Kysei set ra dat ovat 17  % ra ta ver kos ta, jo ten teol li suu den 
ei rau ta tielain esi töi den mu kaan juu ri pi täisikään näin suu res sa mää rin osal lis tua yl -
lä pi toon. Raport ti luon nok ses sa pan naan mer kil le, että die sel ve tu rei den ko ko nais -
pääs töt ovat vain mur to-osa kuor ma-au to jen pääs töis tä kul je tet tua ton nia koh den.
Mik si ei siis suo raan ky seen alais te ta ra ta ve ro lain mu kais ta kor keam paa die sel ve roa?
Rapor tin ei pi täi si lii oin ujos tel la sa noa, että ta va ra lii ken teen va paut ta mi nen kil pai -
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lul le saat taa es tää sel lai set jär jet tö mät kul je tus ten siir rot maan teil le, jot ka Tor nios sa
ovat to teu tu mas sa. 

Luon nok sen mu kaan ”hen ki lö lii ken teen ja mat kai lun roo lia ei voi da pi tää yh del -
lä kään ra dal la niin mer kit tä vä nä, että se yk si nään oli si pe rus te kor vausin ves toin nil -
le”. Voi si ehkä huo maut taa, että yk si kään tu le vai suu den rau ta tieyrit tä jä ei aja ne juu ri
näil lä lak kau tusuhan alai sil la lin joil la sel lai sia ju na vuo ro ja kuin Val tion rauta tiet ai -
koi naan. Ne kiin nos tane vat lä hin nä osi na pit kiä lin jo ja.

”Vähä lii ken teis ten ra to jen” lii ken ne vas ta si 1980-lu vun alus sa kes ki mää rin
3–4 % ra ta ver kon brut to ton ni ki lo met ri mää räs tä. Kun osuus kul je tus suorit tees ta voi -
daan ra por tin mu kaan nyt tul ki ta 5,3 pro sen tik si, ra dat ovat siis pa ran ta neet ase maan -
sa. Tätä nou sua ei pidä jät tää huo maa mat ta.

VR Car go käyt tää eri puo lil la maa ta ly him män rei tin si jas ta jo ta kin muu ta, mikä
osal taan te kee ly him mäs tä vä hä lii ken tei sen. Val tios ta riip pu ma ton rau ta tielii ken -
nöit si jä saat tai si miet tiä rah ti reit tin sä sen mu kaan, mi ten jul ki sel le val lal le me ne vät
suo ri tuk set mi ni moi daan ja käyt tää siis ly hin tä reit tiä. 

Rata hal lin non oli si myös ai heel lis ta niuk ko jen re surs sien sa vuok si vaa tia ny -
kyis tä pon nek kaam min, että ta so ris teyk set ja eri tasojär jes te lyt ra sit tai si vat on net to -
muuk si en ai he ut ta jan eli tien pi don ta lout ta.

Raport ti luon nos esit tää ra ta osaa Iso ky lä–Kel losel kä sul jet ta vak si. Lapis sa on pi -
det ty vuo sia esil lä aja tus ta ra ken taa yh teys Muur man nin ra taan, ja lie nee sel vää, että
ra ta käy tä vä on pi det tä vä va paa na. Raport ti luon nok ses sa on myös sil mään pis tä vä
epä loo gi suus: Tal go Oy:n käyt tä mää Mur to mä en–Otan mä en ra taa (26 km) esi te tään
teh taan yk si tyis rai teek si. Jos läh de tään sii tä, että ra dan pi don ra hoi tus on niuk kaa, yh -
den ver tai suu den ni mis sä pi täi si koko ra ta verk ko käy dä läpi teol li suus rai teek si luo -
vu tet ta vi en osuuk si en kan nal ta. Mik si esi mer kik si Kera van–Sköld vi kin rata on eri
ase mas sa? Sekin pal ve lee lä hin nä vain yhtä teol li suus lai tos ta tai ai na kin yh den ja sa -
man kon ser nin lai tok sia.

Ääne kos ken–Haa pa jär ven ra dal la lä pi kul ke van lii ken teen puu te on suu ri ih me -
tyk sen aihe, jo hon ra port ti luon nos ei ota kan taa. Esi mer kik si raa ka puu ta on kul je tet -
tu Yli vies kan–Iisal men ra dal ta Ääne kos kel le Piek sä mä en kaut ta ja Ääne kos kel ta
kul je te taan vaa ral li sia ai nei ta Tor ni oon Tam pe reen kaut ta – ei run saas ti mut ta sään -
nöl li ses ti. Jos Haa pa jär ven rata oli si kun nos sa, kier to rei tit ly henisi vät huo mat ta vas ti
ja Tam pe re sekä muut suu ret asu tus kes kuk set vält tyisi vät osal ta vaa ral lis ten ai nei den 
kul je tuk sia.
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Lii te 4

Mitä ta pah tuu seu raa vak si?

1.6.2005

Edus kun ta voi si ha lu tes saan heti va paut taa ra ta ver kon sekä ta va ra- että hen ki lö lii -
ken teel le.

3.6.2005

Rata hal lin to kes kus ot taa vas taan kom ment te ja Insi nöö ri toi mis to Lii dea Oy:llä teet tä -
mään sä ra port ti luon nok seen ”Vähä lii ken teis ten ra to jen tu le vai suus”. Kor jail lus ta
luon nok ses ta pyy de tään lau sun to ja hei nä kuun alus sa, ja saa tu ja lau sun to ja ana lysoi -
daan syk syl lä. Sen jäl keen Lii ken ne- ja vies tin tä mi nis te riö te kee asi as ta esi tyk sen. 

”Kaik ki ny kyi set ra ta verk koa ke hit tä vät in ves toin nit päät ty vät vuonna 2006 ja
uu sis ta ei ole teh ty pää tök siä. Minis te ri työ ryh mä lis ta si hank keet, ja ne ovat ke hys -
pää tök sis sä mm. Ilma lan va rik ko, Län si- ja Poh jois-Suo men ra dat sekä itäsuun ta
Lah ti–Vainik ka la ovat ol leet esil lä. Peri aat teel li set pää tök set on ole mas sa. Näyt täi si
sil tä, että vuonna 2007 läh de tään liik keel le ja niil lä hank keil la men nään vuo teen
2011 saak ka. Lisäk si Kehä ra ta (Mar ja-rata) ja Ran ta ra dan li sä rai teet ovat ol leet esil -
lä. Nii den kans sa ohi tus rai teet ovat sa mas sa ase mas sa. Edus kun ta päät tää lo pul li ses ti 
to teu tu mi ses ta.” (RHK:n yli joh ta ja Ossi Nie mi muuk ko Pro Rau ta tie ry:n se minaa ris -
sa 8.3.2005).

1.5.2006

Ase tuk sel la (EY) N:o 881/2004, 29.4.2004 Euroo pan rau ta tievi ras to ERA aloit taa
täy si pai noi ses ti toi min tan sa. Sen hal lin to neu vos ton pu heen joh ta jak si tu lee lii ken ne-
ja vies tin tä mi nis te ri ön yli tar kas ta ja Rei no Lam pi nen.

1.1.2007

Rau ta tei den ta va ra lii ken ne on avat ta va kan sal li sel le kil pai lul le Suo men ra ta ver kol la; 
2004/51/EY (RW II).

2008–2010

Komis si on eh do tuk sen mu kaan kan sal li nen hen ki lö lii ken ne pi täi si ava ta tar jous kil -
pai lul le, jos lii ken ne pe rus tuu yk sin oi keu teen tai se saa jul kis ta tu kea (PSA)*

2010

Kan sain vä li nen hen ki lö lii ken ne pi täi si ava ta (RW III)*

*) Yli tar kas ta ja Rei no Lam pi nen Pro Rau ta tie -se minaa ris sa 8.3.2005
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Hen ki lö ha ke mis to

Aal to, Erkki 107
Ala me ri, Rolf 14
Antti la, Ulla 110
Beeching, Ric hard 47, 130–131
Ekman, Tomas 84
Elo nen, Ris to 7
Essayah, Sari 170
Hal len berg, Tuo mas 22
Han nuk se la, Tuu la 80
Havu, Alpo 57
Hei no nen, Olli-Pek ka 134
Her ne o ja, Anne 6
Hima nen, Kei jo 142
Hir vo nen, Esko 80
Hon ka nen, Antti 27
Jaa ti nen, Antti 49
Kal lio, Kari 7
Kemp pai nen, Kari 80
Kerosuo, Mat ti 136
Kir ves, Ismo 80
Komo nen, Han nu 22, 27, 133
Kopo nen, V.A. 57
Kor pe la, Juha ni 37–38, 131–134
Kor pe la, Kari 77
Kuis ma, Antti 106
Kui tu nen, Hen ri 7, 12
Käh kö nen, Lau ri 131
Laak so mies, Tapa ni 78, 80
Lahel ma, Har ri 167
Lah te la, Esa 131
Lam pi nen, Rei no 12, 23, 49, 51, 58, 175
Lapin tie, Anni ka 138
Lep pä nen, Johan nes 59, 61
Loft, Char les 131
Luh ta nen, Lee na 32, 110, 131

Lun den, Mau ri 7
Luuk kai nen, Han ne le 6
Mac mil lan, Harold 130
Major, John 48
Mar ples, Ernest 130
Nie mi muuk ko, Ossi 175
Nik ki lä, Erkki 138
Oino nen, Lau ri 169
Piis pa, Mat ti 19
Piri nen, Han nu 57
Pit kä nen, Ris to 96
Pora nen, Timo 6
Pura nen, Jou ni 28, 59
Pyy, Mark ku 6
Rask, Mai ja 31-32
Rei jo nen, Eero 131
Rum pu nen, Har ri 21, 26
Ryti lä, Pek ka 59
Römer, Her bert 124
Saa ri nen, Eino 107
Sep pä nen, Ilkka 129
Sill, Nigel 79
Sir kiä Han na 84
Simos, Tapio 7
Suvan to, Tuo mo 1, 28, 57–58, 133
Squi res, Mark 133
Tat ta ri, Erkki 124
Thomp son, Lo uis S. 141, 142
Ten nyson, Edson L. 84
Ter va la, Juha ni 22, 27, 132–134
Tiu sa nen, Pent ti 28
Vaik ki nen, Veik ko 6
Virk ku nen, Paa vo 124
Wil son, Harold 131
Väli pirt ti, Kai sa Lee na 6
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Mik ko Ala me ri

Fil.yo, 57, rai de lii ken ne -
his to ri oit si ja, Hel sin ki

Ante ro Alku

DI, 50, kon sult tiyrit tä jä,
Hel sin ki

Kale vi Kämä räi nen

Asia na ja ja, 42, Nur mes

Mik ko Itä lah ti

Maan tieteen opis ke li ja,
26, Hel sin ki

Elme ri Kol lanus

Paik ka tie don- ja alu ei -
den käy tön asian tun ti ja,
29, Kuusankoski

Ilkka Hovi

Insi nöö ri, 56, Hel sin ki

Mik ko Laak so nen

FM, 29, kau pun kisuun -
nit te lun tut ki ja, Tur ku

Timo Lou hi ka ri

Vapaa toi mit ta ja, 49,
Kes ki-Suo mi (Kan non -
kos ki)

Jark ko Vou ti lai nen

Pape ri konemies,
valokuvaaja, 36,
Hämeen lin na.


