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1 JOHDANTO 

 

Suomen rautateillä eletään tietynlaista muutoksen aikakautta, joka alkoi 2007 

rautateiden tavaraliikenteestä. Euroopan unioni on 90-luvulta lähtien pyrkinyt 

aktiivisesti avaamaan sekä lisäämään kilpailua rautateillä. Suomen rautatei-

den tavaraliikenne avattiin kilpailulle 1.1.2007. Kilpailun vapautuminen mah-

dollisti uusien yrityksien pääsyn rautateiden tavaraliikenne markkinoille. (Sirola 

2016.) Vuonna 2017 hallitus vahvisti, että myös henkilöliikenne aiotaan avata 

kilpailulle seuraavan vuosikymmenen aikana (Rautateiden henkilöliikenteen 

2017). Tämän päätöksen myötä Suomen rautatieliikenne tulee luultavasti ko-

kemaan suuria muutoksia seuraavan tulevan vuosikymmenen aikana. Tämä 

tutkimus keskittyy kuitenkin pääasiallisesti rautateiden tavaraliikenteeseen. 

 

Opinnäytetyössä tutkitaan kilpailun vapautumisen vaikutuksia tavaraliiken-

teessä nyt ja tulevaisuudessa. Pääpaino on kuitenkin tulevaisuuden tutkimi-

sessa, sillä esimerkiksi henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle saattaa tuoda 

omat haasteensa Suomen rautatiemarkkinoille lähitulevaisuudessa. Muut mer-

kittävät tekijät ovat erilaiset megatrendit, kuten ilmastonmuutoksen torjuminen.  

 

Tutkimuksesta on hyötyä erityisesti tavaraliikenteen parissa työskenteleville 

yrityksille. Ne voivat nähdä paremmin erilaiset tulevaisuuden tuomat mahdolli-

suudet ja haasteet sekä ennen kaikkea varautua niihin paremmin. Työstä voi 

olla apua myös viranomaisille ja päättäjille, sillä työ voi tuoda esiin uusia näkö-

kulmia tai ajatuksia, joita voidaan hyödyntää rautateitä koskevia päätöksiä teh-

täessä.  

 

2 TUTKIMUS  

Tässä luvussa täsmennetään tutkimuksen aihetta ja siihen käytettyjä menetel-

miä. Luku aloitetaan aiheen rajaamisella. Tämä oli tärkeä vaihe, jotta tutki-

muksesta ei tule liian laaja tai kapea. Seuraavaksi esitellään opinnäytetyön 

tutkimusongelma, eli ydin, jonka vuoksi työ päätettiin tehdä. Lisäksi käydään 

läpi myös tutkimusongelmasta jalostuneet tutkimuskysymykset. Tämän jäl-

keen siirrytään tutkimusmenetelmiin ja perusteluihin: miksi valitut menetelmät 

sopivat nimenomaan tähän työhön? Luvun lopuksi esitellään vielä teoreettisen 



7 
 

viitekehyksen runko ja tutkimuksen toteutuksen eteneminen.  

 

 

2.1 Aiheen valinta ja rajaus 

 

Idea aiheeseen syntyi eräiden tuntien jälkeen, kun puhuttiin opinnäytetöistä ja 

niiden aiheista yleisesti. Päätin, että aiheella olisi kaksi kriteeriä: se liittyisi kul-

jetusmuotoihin ja aiheesta ei saisi olla jo tehtyjä opinnäytetöitä runsaasti. Tut-

kittuani asiaa selvisi, että maantiekuljetuksista oli jo lukuisia valmistuneita 

opinnäytetöitä. Myöskään lentoliikenne ja meriliikenne eivät juuri herättäneet 

mielenkiintoani. Sen sijaan rautatieliikenteessä oli viime vuosina tapahtunut 

monenlaisia asioita ja opinnäytetöitä ei aiheesta ollut juurikaan tehty. Tutkit-

tuani asiaa tarkemmin myös mielenkiintoni aihetta kohtaan alkoi herätä. 

 

Aiheena rautatieliikenne oli turhan laaja tutkittavaksi, joten ensimmäisenä raja-

sin aiheen koskemaan tavaraliikennettä ainoastaan. Rajaus oli selkeä tehdä, 

koska tavaraliikenteessä oli 2007 tehty iso muutos avaamalla markkinat kilpai-

lulle. Toisin kuin henkilöliikenne, jonka kilpailun vapautuminen tapahtuu vasta 

tulevaisuudessa. Selvää oli, että aihetta täytyi kuitenkin rajata vielä lisää. 

 

Toisen rajauksen jälkeen aiheeksi valikoitui rautateiden tavaraliikenne Suo-

messa. Aihe on ajankohtainen, sillä Suomen rautatieliikenteessä eletään muu-

toksen aikakautta. Tavaraliikenne vapautettiin kilpailulle jo reilut 10 vuotta sit-

ten, mutta kilpailu on alkanut käynnistyä vasta viime vuosina, kun muutamat 

rataoperaattorit ovat aloittaneet pienimuotoista toimintaa ympäri Suomea. 

Muutoksen aikakauden puolesta puhuu myös se, että hallitus päätti elokuussa 

2018 vapauttaa myös henkilöliikenteen kilpailulle portaittain seuraavan kym-

menen vuoden aikana. (Sirola 2016). Nämä isot muutokset tuovat paljon sekä 

mahdollisuuksia että haasteita Suomen rautatiemarkkinoille lähitulevaisuu-

dessa. Myös markkinoiden mahdollinen kansainvälistyminen on otettava huo-

mioon tulevissa päätöksissä. Lähtökohtana tutkimukselle on, että tavaralii-

kenne on vapautettu kilpailulle, mutta kilpailun vapautuminen ei juurikaan näy 

vielä markkinoilla, sillä uusia rataoperaattoreita ei ole ilmaantunut markkinoille 

odotetussa määrin. 
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2.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset  

 

Tutkimusongelmana tässä opinnäytetyössä on kilpailun vapautumisen vaiku-

tukset tavaraliikenteessä. Tarkoituksena työssä on myös pohtia miltä tavaralii-

kenteen tulevaisuus mahdollisesti näyttää ja miten vapaa kilpailutilanne siihen 

vaikuttaa. Tulevaisuuden tietäminen on mahdotonta, mutta historiaa ja nykyti-

lannetta tutkimalla voidaan saada viitteitä siitä, kuinka tulevaisuus tulee mah-

dollisesti kehittymään. Tämän perusteella voidaan luoda mahdollisia vaihtoeh-

toisia tulevaisuuden kuvia eli skenaarioita. Tutkimuskysymyksiksi muodostui-

vat: Millaisia vaikutuksia vapaalla kilpailutilanteella on rautateiden tavaraliiken-

teeseen? Miten kilpailun mahdollinen lisääntyminen vaikuttaa tavaraliikenteen 

tulevaisuuteen?  

 

Tutkimusongelmaa miettiessä on hyvä kiinnittää huomiota tutkimusaineiston 

saatavuuteen, aihealueen tuntemukseen, menetelmäosaamiseen sekä ongel-

man ratkaistavuuteen. Tutkimusongelmasta johdetaan yksi tai useampi tutki-

muskysymys. Tutkimuskysymyksiin etsitään itse työssä vastaukset erilaisen 

tutkimusaineiston avulla. Lopuksi on tarkoitus saada vastaus työn alussa mää-

riteltyyn tutkimusongelmaan. (Kananen 2019, 22–23.) 

 

 

2.3 Tutkimusmenetelmät  

 

Kun tutkimuksen aihe on rajattu sopivaksi ja tutkimusongelma on pohdittu val-

miiksi, siirrytään menetelmiin, joilla vastaukset olisi tarkoitus etsiä.  

Kuvassa 1 on havainnollistettu, millaisia erilaisia menetelmiä voidaan käyttää 

opinnäytetyön tekemisessä.  
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Kuva 1. Tutkimusotteen valinta (Kananen 2019, 28.) 

 

Prosessi alkoi luonnollisesti tutkimusongelmasta, joka määriteltiinkin jo tälle 

opinnäytetyölle luvussa 1. Seuraavaksi vuorossa oli tutkimusotteen valinta. 

Tämän työn aiheeseen sopi paremmin laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. 

Laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämään ilmiötä ”mistä tässä on kyse?” (Ka-

nanen 2015, 67). Tämän työn aihe nimenomaan pyrkii ymmärtämään kilpailun 

vapautumisen seurauksia tavaraliikenteessä ja niiden vaikutuksia tulevaisuu-

dessa.  

 

Laadullisen tutkimuksen yhtenä erityisominaisuutena voidaan pitää sitä, että 

sen tarkoituksena ei ole suoranainen totuuden löytäminen tutkittavasta koh-

teesta. Tarkoituksena on ennemminkin tutkimisen aikana muodostuneiden ha-

vaintojen avulla näyttää jotakin esimerkiksi ihmisen toiminnasta, joka on välit-

tömän havainnoinnin tavoittamattomissa. Nämä välittömät havainnot ovat ar-

voituksia ja laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on näiden arvoituksien rat-

kaiseminen. (Vilkka 2017. 76.) 
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Aineistokeruumenetelmiksi valikoituivat teemahaastattelu ja dokumentit. Ai-

hetta tutkiessa sekundääriaineistoa eli valmista tietoa löytyi yllättävän paljon 

sekä kirjailijoiden kirjoittamana että viranomaistahojen tutkimana. Opinnäyte-

työtä varten oli suunnitelmissa haastatella 2–4 asiantuntijaa. Haastattelujen 

etuna muihin tiedonkeruumenetelmiin on joustavuus, sillä siinä voidaan sää-

dellä aineiston määrää ja muokata kysymyksiä tarvittaessa tilanteeseen sopi-

viksi (Hirsjärvi ym 2009, 200–201). Haastattelu menetelmänä sopi työhön, 

koska tarvittaessa kysymyksiä voidaan muuttaa tai esittää mahdollisia jatkoky-

symyksiä, jolloin aiheesta saadaan tarkempaa tietoa.  

 

Dokumenttien eli sekundääriaineiston avulla oli tarkoitus kerätä tietoa pohjus-

tamaan aihetta eli koota opinnäytetyön teoriaosuus. Yhdessä dokumenttien ja 

teemahaastattelujen avulla on tarkoitus kerätä tietoa, jotta saadaan luotua 2–3 

skenaariota eli vaihtoehtoista tulevaisuuden kuvaa. Tässä tapauksessa 2–3 

eri skenaariota kilpailun vapautumisen vaikutuksista tavaraliikenteen tulevai-

suudessa.  

 

Skenaarioiden tarkoituksena on pohtia ja suunnitella tulevaisuutta erilaisten 

työkalujen avulla. Skenaariomenetelmässä tutkitaan nykyhetkeä sekä siinä 

vallitsevia suuntauksia ja mahdollisia heikkoja signaaleja. Skenaarioiden laati-

misessa käytetään hyväksi eri tieteiden tutkimustuloksia ja näiden pohjalta tut-

kija laatii oman tai omat skenaarionsa tulevaisuudesta. Tarkoituksena on tuot-

taa kuvauksia tulevaisuudesta: mikä on ehdollisesti mahdollista, mikä toden-

näköistä, mikä toivottavaa tai kartettavaa? Tärkeintä skenaarioiden laatimi-

sessa on se, että matka nykyhetkestä tulevaisuuteen on johdonmukainen ja 

mahdollinen. (Rubin 2004.) 

 

Lopuksi saatuja vastauksia analysoidaan sisältöanalyysin avulla ja muodoste-

taan johtopäätökset ja vastaukset tutkimusongelmaan. Sisältöanalyysia käyte-

tään haastattelujen analysoimiseen ja erittelyyn.  

 

Sisältöanalyysilla tarkoitetaan usein tekstin sisällön kuvailua. Sisältöanalyysi 

voidaan tehdä teoriaohjaavasti, teorialähtöisesti tai aineistolähtöisesti. Eroina 

on se, perustuuko luokittelu ja analyysi valmiiseen teoreettiseen viitekehyk-

seen vai hankittuun aineistoon. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 
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2.4 Teoreettinen viitekehys 

 

Teoria aiheen ympärillä koostuu viidestä eri aihealueesta, jotka liittyvät raidelii-

kenteeseen. Aihealueet ovat liikennemäärät, Suomen rautatiet, viranomaiset/ 

ja lainsäädäntö, suurimmat toimijat rautateiden tavaraliikenteessä sekä turval-

lisuus. Kuvassa 2 on hahmoteltu, mistä osista opinnäytetyön teoriaosuus 

koostuu ja mikä on jokaisen aihealueen yhteys itse työhön. Pienenä lisänä on 

luku 5, jossa on katsottu vertailun vuoksi, miten muissa Euroopan valtioissa 

on kilpailun vapautuminen rautateillä sujunut ja mitä hyötyä tai haasteita siinä 

on ollut. 

 

Kuva 2. Teoreettinen viitekehys. 

 

Liikennemäärät –kohdassa tarkastellaan tämän hetkisiä liikennemääriä Suo-

men rautateillä, millaista tavaraa rautateillä yleensä kuljetetaan ja mitkä ovat 

tonnimäärät verrattuna esimerkiksi Eurooppaan. Suomen rautatiet –kohdassa 

esitellään rataverkon kattavuutta ja kuntoa eri puolilla maata. Tässä kohdassa 

käsitellään myös Suomen rautateiden tunnusomaisia piirteitä. Viranomaiset ja 

lainsäädäntö –kohta tarkastelee erilaisia viranomaisia ja heidän työtehtäviään, 

sekä rautatieliikenteeseen vaikuttavaa lainsäädäntöä. Lainsäädännöstä tar-

kastellaan muutamia tärkeimpiä lakeja, jotka säätelevät rautatieliikennettä ja 

erityisesti tavaraliikennettä. Rautateiden toimijat tavaraliikenteessä –kohdassa 

esitellään tämän hetken suurimpia toimijoita ja heidän toiminta-alueitaan tava-
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raliikenteessä. Turvallisuus –kohdassa esitellään tämän hetken turvallisuusti-

lannetta tavaraliikenteessä ja sen kehittymistä. Lopuksi käydään läpi yksi on-

nettomuus aiheeseen liittyen sekä pohditaan sen syitä ja seurauksia.  

 

Luku 5 tuo esimerkkitapauksia Euroopan maista, joissa rautateiden tavaralii-

kenne on vapautettu kilpailulle jo aikoja sitten. Luvussa esitellään Saksan, 

Ruotsin ja Iso-Britannian rautatiemarkkinoiden vapautuminen kilpailulle. Käy-

dään läpi muun muassa, milloin rautatiemarkkinat on vapautettu kilpailulle ja 

miten se on vaikuttanut kuljetettaviin tonnimääriin, alan yrityksien määrään (li-

sääntynyt vai kasvanut) ja miten rautatieliikenne on kehittynyt sen myötä. 

 

 

2.5 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimus aloitettiin keräämällä sekundääriaineistoa, eli jo olemassa olevaa tie-

toa ja tutkimuksia aiheesta. Nämä olemassa olevat dokumentit ja tutkimukset 

muodostivat opinnäytetyön teoriaosuuden. Lähteinä toimivat kirjastot, alan kir-

jallisuus ja tutkimukset sekä viranomaisten ylläpitämät sivustot.  

 

Työn luotettavuutta lisättiin haastattelemalla alan asiantuntijoita aiheeseen liit-

tyen. Alan asiantuntijoita voivat olla viranomaiset, jotka työskentelevät aiheen 

parissa tai yritykset, jotka toimivat rautateillä erityisesti tavaraliikenteessä. 

Haastattelujen avulla kerättiin työhön primääriaineistoa. Primääriaineisto on 

tieto, jota on kerätty nimenomaan kyseisen ilmiön ratkaisua varten (Kananen 

2015, 82). Haastatteluihin etsittiin 2–4 asiantuntijaa ja haastattelut toteutettiin 

teemahaastatteluna joko puhelimitse tai sähköpostitse riippuen haastatelta-

vasta henkilöstä. Työn lopuksi oli tarkoitus tarkastella megatrendejä ja hiljaisia 

signaaleja teorian ja haastatteluiden pohjalta sekä laatia 2–3 skenaariota, eli 

tulevaisuuden tilannetta rautateiden tavaraliikenteestä.  
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3 RAUTATIELIIKENNE SUOMESSA  

 

Digitaalisuus muuttaa kaikkia liikennemuotoja tällä hetkellä Suomessa ja ym-

päri maailmaa. Pilotointi on yksi monista menetelmistä kehittää uusia toiminta-

malleja. Pilotoinnilla tarkoitetaan kokeilua tai testijaksoa. Erityisesti rautatiet 

ovat haasteen edessä, kun autolla matkustaminen on muuttumassa yhtä te-

hokkaaksi ja mukavaksi tavaksi liikkua kuin junalla matkustaminen. Myös au-

tomaattiajamisen kehittyminen haastaa rautateitä kehittymään koko ajan. (Ha-

lonen & Potinkara 2017.)  

 

Rautatieliikenne on käytetyimpiä kuljetusmuotoja maailmalla, sillä rautateitse 

voidaan kuljettaa tehokkaasti suuria määriä tavaraa pitkiäkin matkoja (Tapani-

nen 2018, 50). Suomessa maantieliikenne menee vielä rautatieliikenteen 

edelle kuljetusmäärällisesti, koska maanteitse tavaroiden kuljettaminen on 

edullisempaa (Mutikainen ym. 2018). Ympäristöystävällisyys on merkittävä 

hyöty rautatiekuljetuksissa suhteessa muihin kuljetusmuotoihin, sillä sen vas-

tus on pienin, eli energiaa tarvitaan suhteessa vähemmän suurten kuormien 

kuljettamiseen. Toisaalta sidonnaisuus raiteisiin asettaa omat haasteensa rau-

tateitse kuljetettaville tavaroille. (Tapaninen 2018, 50.)  

 

3.1 Rautatiet yleisesti 

 

Ensimmäinen junarata avattiin Suomessa 1862 Helsingin ja Hämeenlinnan 

välille. Vuonna 1995 perustettiin VR-Yhtymä Oy, mikä lopetti valtionrautatei-

den ajanjakson. Seuraava merkittävä muutos rautatiemarkkinoilla tapahtui 

1.1.2007, kun Suomen rataverkko avattiin tavaraliikenteen osalta kilpailulle. 

Kilpailun kasvaminen on kuitenkin ollut hidasta, sillä kohtuuhintaisen kaluston 

saatavuus on ollut heikkoa. Viimeisimpänä muutoksena hallitus päätti, että 

henkilöliikenne avataan kilpailulle vaiheittain vuoteen 2027 mennessä. Rauta-

tieliikenteen kehittymiseen Suomessa vaikuttaa erityisesti kilpailun vähäisyys. 

Mikäli kilpailua olisi enemmän myös toiminnan kehittämisen paine olisi ko-

vempi. Näin ollen rautatieliikenne on menettänyt markkinaosuuttaan muille lii-

kennemuodoille. (Tapaninen 2018, 51–56.) 
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Suomen rautatieverkoston yksi tunnusomaisista piirteistä on raideleveys, joka 

on 1524 mm, kun taas Keski-Euroopassa ja Ruotsissa raideleveys on 1435 

mm (Suomen rautatieliikenteen erityispiirteitä. S.a). Raideleveys ero aiheuttaa 

jonkin verran haasteita tavarakuljetuksissa, jotka lähtevät Suomen rajojen ul-

kopuolelle. Tämän takia Euroopasta tulevien tavaravaunujen on oltava akseli- 

ja telinvaihtokelpoisia. Suomen koko rataverkon pituus on vuonna 2018 ollut 

5944 kilometriä. (Tapaninen 2018, 51.) 

  

Kuva 3. Rataverkon ominaisuudet eri puolilla Suomea (Suomen rautatieliikenteen erityispiir-

teitä. S.a). 

 

Kaksi- ja moniraiteisia ratoja on vain vilkkaimmin liikennöidyillä rataosuuksilla. 

Suomessa ne ovat Helsinki-Riihimäki-Tampere, Riihimäki-Kouvola-Luumäki ja 

Kerava-Lahti oikorata. Myös pääkaupunkiseudun lähiliikenne radat ovat kaksi-

raiteisia. (Hallikas & Helin 2018.) Siis noin 90 % Suomen rataverkosta on yksi-

raiteista, mikä asettaa omat haasteensa esimerkiksi uusien junavuorojen li-

säämiselle erityisesti vilkkaasti liikennöidyillä osuuksilla (Suomen rautatielii-

kenteen erityispiirteitä. S.a). Kuvassa 3 on havainnollistettu Suomen rataverk-

koa ja sen ominaisuuksia eri puolilla Suomea. Vihreällä merkityt alueet tarkoit-

tavat, että alueen radat ovat kaksiraiteisia. Punaisella viivalla merkityt rata-

osuudet, joiden nopeusrajoitus on pääosin 200 km/h ja punaisella katkoviivalla 
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on merkitty rataosuudet, joilla nopeusrajoitus on vain osittain 200 km/h. Kar-

tasta näkee myös, miten kattava rataverkko Suomessa on. Esimerkiksi pohjoi-

sessa rataverkko loppuu Lännessä Kolariin ja Idässä Kemijärvelle, mikä tar-

koittaa, että Suomen rataverkko ei kata koko Lappia.  

 

 

3.2 Viranomaiset 

 

Suomessa liikenteestä vastaava viranomainen on liikenne- ja viestintäministe-

riö ja sen alaisuudessa toimii Liikennevirasto ja alueelliset ELY-keskukset. 

ELY-keskus on lyhennelmä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Lii-

kennevirasto vastaa teiden, rautateiden, vesiväylien sekä liikennejärjestelmän 

kehittämisestä. Valtion rataverkko on Liikenneviraston omaisuutta. Suomessa 

on myös yksityisraiteita satamien ja tehtaiden omistuksessa. Trafin eli liiken-

teen ja turvallisuusviraston tehtävänä on huolehtia liikenteen turvallisuudesta, 

ympäristöystävällisyydestä sekä hoitaa siihen liittyvät viranomaistehtävät. (Ta-

paninen 2018, 17.)  

 

 

Kuva 4. Organisaatio muutos (Liikennevirastosta tulee Väylävirasto 2018). 

 

Vuonna 2018 tehtiin päätös, minkä seurauksena 1.1.2019 tapahtui isoja orga-

nisaatiomuutoksia. Kuvassa 4 on esitelty tarkemmin organisaatiomuutosta. 

Muutoksen seurauksena Liikenneviraston nimi muutettiin Väylävirastoksi. Lii-

kenteen turvallisuusvirasto (Trafi), viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt 
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toiminnot yhdistettiin uudeksi liikenne- ja viestintävirastoksi, Traficom:ksi. Väy-

läviraston tehtäväksi jätettiin kaikki ne toiminnot, jotka liittyvät joillakin tapaa 

väylien ylläpitoon. Uuden Väyläviraston tehtävinä on keskittyä tie-, rata- ja me-

riliikenteen verkoston kehittämiseen ja kunnossapitoon. Myös liikenteen ja 

maankäytön yhteensovittaminen ja talvimerenkulku kuuluvat olennaisesti Väy-

läviraston tehtäviin. Uuden Liikenne- ja viestintäviraston, Traficom:n tehtäviin 

kuuluvat valtakunnallisen tietoyhteiskunnan ja liikennejärjestelmän kehittämi-

nen. Tehtäviin kuuluu myös valvoa ja edistää liikenteen ja viestinnän markki-

nointia sekä markkinapalveluja. Virasto palvelee yrityksiä ja kansalaisia lupa-, 

rekisteröinti ja hyväksyntäpalveluissa. Traficom vastaa myös tarvittavien tut-

kintojen järjestämisestä. Liikenteenohjaus ja hallintapalvelut siirrettiin Traffic 

Management Finland Oy:n hoidettavaksi. Hallintapalveluihin kuuluvat tie-, 

meri- ja rautatieliikenteen ohjaus. (Liikennevirastosta tulee Väylävirasto 2018.)  

 

 

3.3 Lainsäädäntö  

 

Suomen rautatieliikennettä säätelee kaksi merkittävää kansallista lakia, jotka 

ovat ratalaki ja rautatielaki. Tällä hetkellä molempia lakeja uudistetaan lii-

kenne- ja viestintäministeriön toimesta. (Hallikas & Helin 2018.) 

 

Ratalaki pyrkii edistämään ja kehittämään rautatieliikenteen henkilö- ja tavara-

liikennettä. Tarkoituksena on kehittää turvallisia, toimivia ja ympäristöä huomi-

oon ottavia yhteyksiä. Ratalaissa on säädetty rataverkosta, radanpidosta, ra-

dan lakkauttamisesta ja radanpitäjän oikeuksista ja velvollisuuksista. Rata-

laissa säädetään myös kiinteistön omistajien oikeusasemasta ja yksityisrai-

teista. Lakia ei kuitenkaan sovelleta, mikäli yksityisraide on satama-, varasto-, 

tehdas- tai muulla alueella, joka on yleiseltä liikenteeltä suljettu. (Ratalaki. 

2.2.2007/110.) 

 

Rautatielain tarkoituksena on kehittää rautatieliikennettä, rautatiejärjestelmän 

turvallisuutta sekä rataverkon monipuolista ja tehokasta käyttöä. Lain säädök-

siä sovelletaan rataverkon liikennöintiin, ratatyöhön sekä kalustoyksiköihin, 

jota rataverkolla kuljetetaan. Rautatielain tavoitteena on taata tasapuoliset ja 

syrjimättömät edellytykset rautatiemarkkinoiden toiminnalle. Lakia ei sovelleta 
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metro- tai raitiovaunuliikenteeseen eikä raiteisiin taikka kalustoyksikköön, joka 

on tarkoitettu paikalliseen, historialliseen tai matkailukäyttöön. (Rautatielaki 

8.4.2011/304.) 

 

Uusi raideliikennelaki tuli voimaan 1.1.2019. Tämä kumosi vanhan rautatielain 

(8.4.2011/304) lukuun ottamatta raideturvallisuutta ja rautatiejärjestelmän yh-

teen toimivuutta koskevia säädöksiä. Näitä alettiin soveltamaan vasta 

16.6.2019 alkaen. (Saari 2018.) Uuden raideliikennelain tarkoituksena on 

edistää raideliikenteen kehittymistä ja turvallisuutta sekä parantaa rautateiden 

tehokasta käyttöä. Tavoitteena on luoda tasapuoliset mahdollisuudet rautatie-

markkinoiden toimivuudelle eikä syrjiä ketään. (Raideliikennelaki 1302/2018.) 

 

 

3.4 Turvallisuus  

 

Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) ylläpitämän liikennefakta sivuston mu-

kaan vuonna 2018 rautateiden turvallisuus taso oli hyvä. Vuonna 2018 tapah-

tui 26 tasoristeysonnettomuutta, mikä oli hieman vuosien 2013-2017 keskiar-

voa 31,2 vähemmän. Valtaosa henkilövahingoista rautateillä aiheutuu allejää-

neistä. Näistä suurin osa on tahallisia tekoja. Vuositasolla se tarkoittaa keski-

määrin 50-60 henkilöä. Toinen merkittävä henkilövahinkokategoria on tasoris-

teysonnettomuudet. Vuonna 2018 tapahtui 27 tasoristeysonnettomuutta, 

joissa menehtyi 4 henkilöä. Vaikka tasoristeysonnettomuudet ovat merkittä-

västi vähentyneet Suomessa 2000-luvulta alkaen, tasoristeysten turvallisuu-

dessa on edelleen parannettavaa. (Rautateiden turvallisuustavoitteiden seu-

ranta. 2019.)  

 

Yhtenä keskeisenä haasteena rautatieturvallisuudessa on jo vuosia ollut rata-

töiden ja junaliikenteen turvallinen yhteensovittaminen. Ratatöissä tyypillisim-

piä vaaratilanteita ovat rataylitykset ja luvattomat ratatyöt sekä virheelliset ha-

vainnot raiteen liikennöitävyydessä. Tähän osasyynä ovat puutteellinen turval-

lisuuskulttuuri sekä työntekijöiden ja työnjohtajien osaaminen. Yleisesti vaihto-

töissä tapahtuneet onnettomuudet ja vaaratilanteet ovat vähentyneet 2010-lu-
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vulla, mutta vuosina 2018 ja 2019 määrät olivat lievässä kasvussa. Syynä on-

nettomuuksiin on yleensä vaihtotyönjohtajan tai junankuljettajan puutteelliset 

toimintatavat. (Rautateiden turvallisuustavoitteiden seuranta. 2019.) 

 

Viimeisin vakava onnettomuus tavaraliikenteessä liittyi vaarallisten aineiden 

kuljetuksiin, kun Mäntyharjulla 7.4.2018 olleet 50 säiliövaunua pääsivät liik-

keelle ja törmäsivät raidepuskimeen. Vaunut olivat Mäntyharjun Kinnin liiken-

nepaikalla väliaikaisessa säilytyksessä. Onnettomuuden seurauksena kaksi 

vaunuista suistui raiteilta ja toinen vaunuista rikkoontui. Rikkoutunut vaunu va-

lutti ympäristöön n. 35 000 kg bensiinin valmistuksessa käytettävää MTBE-ke-

mikaalia. Vuodosta seurasi mittava ympäristövahinko alueen vesistöille. VR 

joutui vahingonkorvausvastuuseen tapahtuneesta. (Rautateiden turvallisuusta-

voitteiden seuranta 2019.) Syyksi onnettomuuteen paljastui puutteellinen 

määrä pysäytyskenkiä, jotka pitivät vaunuja paikoillaan. Myös Liikennevirasto 

oli osaltaan tehnyt virheen, sillä vaunujen säilytyspaikassa ei ollut huomioitu 

tilapäisen säilytyksen VAK-kuljetusten määräyksiä. VAK-lyhenne tarkoittaa 

vaarallisten aineiden kuljetusta. Myöskään henkilöillä, jotka tarkastivat vaunut 

säännöllisesti vuodoilta ei ollut tarvittavia VAK-pätevyyksiä. Vastaavanlaisten 

ympäristökatastrofien välttämiseksi onnettomuustutkintakeskus julkaisi useita 

suosituksia koskien tahoja, jotka toimivat VAK-kuljetusten parissa. Suosituk-

sissa mainittiin, että Venäjältä saapuvien VAK-kuljetuksien ruuhkautumista on 

pyrittävä estämään jatkossa. Myös VAK-kuljetuksien säilytyksessä on nouda-

tettava jatkossa säädöksiä ja huolellisuutta enemmän. Väylävirastolle annettiin 

myös tehtäväksi laatia uusi ohjeistus vaunujen paikallaan pysymisestä. Suosi-

tuksien toteutumisesta vastaa Liikenne- ja viestintäministeriö. (R2018-01 Säi-

liövaunujen suistuminen Mäntyharjulla 7.4.2018 2019.)  

 

Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että Suomen rautatieturvallisuus on 

hyvää länsieurooppalaista tasoa ja vakavia rautatieonnettomuuksia tapahtuu 

onneksi harvoin. Lähivuosina Suomen rautatiejärjestelmä saattaa kohdata 

merkittäviäkin muutoksia. Yksi näistä on hiljattain julkaistu päätös henkilölii-

kenteen vapauttamisesta kilpailulle asteittain 2027 mennessä. Luvassa on 

myös erilaisia sääntelymuutoksia lähivuosina liittyen raideliikenteeseen. Nämä 

muutokset koskevat myös tavaraliikennettä olennaisesti, sillä Suomessa suu-

rin osa rautatieliikenteestä kulkee yksiraiteisia linjoja pitkin, jolloin henkilö- ja 
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tavaraliikenne kulkevat samoilla raiteilla. Näiden muutoksien myötä tulevai-

suudessa eri osapuolten välinen toimiva yhteistyö on entistä tärkeämpää, jotta 

voidaan varmistaa turvallisuuden jatkuva kehitys. (Rautatieturvallisuuden 

yleiskuva 2018.) 

 

 

4 TAVARALIIKENNE SUOMESSA  

 

Suomessa rautateillä kulkee pääasiassa metsä- ja metalliteollisuuden vienti-

kuljetuksia tehtailta satamiin, sekä Venäjältä saapuvat transitokuljetukset (Ta-

paninen 2018, 53). Transitokuljetuksilla tarkoitetaan tavaroiden kauttakulkua 

kahden valtion välillä kolmannen valtion kautta. Transitokuljetuksien tavaroita 

ei osteta eikä tullata kolmannessa valtiossa. (Widgren ym 2000). Tämän li-

säksi rautateitse kulkee paljon metalli- ja kemianteollisuuden raaka-ainekulje-

tuksia (Tapaninen 2018, 53). 

 

Väyläviraston julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan, että vuonna 2017 rauta-

teiden tavaraliikenteen kuljetusmäärät ovat kasvussa jo toista vuotta peräk-

käin. Kasvu koskee sekä kotimaan, että ulkomaan tavaraliikennettä. Tavara-

kuljetuksia kulki vuonna 2017 noin 38,5 miljoonaa tonnia eli 6% enemmän 

kuin vuonna 2016. Myös transitokuljetuksia oli yli 7 miljoonaa tonnia, mikä on 

historiallisesti enemmän kuin koskaan. (Rautateiden henkilö- ja tavaraliikenne 

voimakkaassa kasvussa 2017.) 

 

 

4.1 Liikennemäärät 

 

Suomessa on kautta aikojen ollut paljon raskasta perusteollisuutta, minkä ta-

kia junakuljetuksien osuus kaikesta tavaraliikenteestä on Suomessa ollut 

enemmän kuin EU-maissa keskimäärin (Suomen rautatieliikenteen erityispiir-

teitä. S.a). Sisämaassa on erityisesti paljon vientiteollisuutta, minkä seurauk-

sena liikenne suuntautuu sisämaasta satamiin ja näin ollen etäisyyksien kas-

vaessa junan merkitys kuljetusmuotona kasvaa (Mutikainen ym 2018). Ku-

vassa 5 on esitelty eri kuljetusmuotojen prosenttiosuus koko tavaraliikenteen 

kuljetussuoritteesta. Kuvaan on valittu kaikki kuljetusmuodot, koska se auttaa 
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hahmottamaan rautatieliikenteen osuuden kokonaiskuljetusmääristä.   

 

 

Kuva 5. Liikennemuotojen osuus tavaraliikenteen koko suoritteesta (Mutikainen ym. 2018). 

 

Suomessa tavaraliikenteessä kulkee pääasiassa metsä- ja metalliteollisuuden 

tuotteita. Raskasteollisuudessa lähes poikkeuksetta kotimaan kuljetukset kul-

kevat maanteitse ja satamiin suuntautuvat vientikuljetukset rautateitse. Tonni 

määrällisesti Suomen rataverkolla kulkee eniten Venäjältä saapuvaa tuonti- ja 

transitoliikennettä. Nämä tuotteet ovat lähes poikkeuksetta metalli- ja kemian-

teollisuuden tavaraa. Transitoliikenteessä tuotteet jatkavat matkaansa Suo-

men läpi muualle Eurooppaan. Tuontiliikenteessä tuodaan Venäjältä lähinnä 

raaka-aineita, kuten puutavaraa ja rautamalmia Kokkolan satamaan ja Kouvo-

laan. (Tapaninen 2018, 53.) 
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Kuva 6. Rautateiden tavaraliikenteen kuljetussuorite tavararyhmittäin 2016  

(Tapaninen 2018, 55). 

 

Kuvassa 6 on kuvattu miljoonatonneina kilometrillä, millaista tavaraa Suomen 

rautateillä pääasiassa kulkee. Selkeästi metsäteollisuuden erilaisten puutuot-

teiden osuus rautatieliikenteen tavarakuljetuksissa on kaikkein suurin. 

Toiseksi suurimpana tavararyhmänä on kivennäistuotteet, esimerkiksi rauta-

malmi. Kolmanneksi pienimpänä ovat metalli- ja kemianteollisuudentuotteet. 

’Muut tuotteet’ taulukossa käsittävät valmistettuja tavaroita, joiden osuus on 

hyvin pieni. (Tapaninen 2018, 55.)  

 

 

4.2 Tavaraliikenteen toimijat 

 

Kesään 2018 mennessä Suomen rautateillä toimi neljä rautatieyritystä. Rauta-

tieyrityksestä on kyse, mikäli se päätoimenaan harjoittaa henkilö- tai tavaralii-

kennettä ja sille on myönnetty toimilupa. VR:n lisäksi tavaraliikennettä harjoit-

taa Fenniarail Oy. Toistaiseksi vain VR harjoittaa henkilöliikennettä. Muut 

kaksi toimijaa ovat Aurora Rail Oy ja Ratarahti Oy, jotka hoitavat ratapihojen 

vaihtotöitä (Rautatieliikenne 2019.)  

 

Kuvassa 7 on esitelty merkittävimmät tavaraliikenteen toimijat Suomessa tällä 

hetkellä.  
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Kuva 7. Tavaraliikenteen toimijat. 

 

Näistä suurimpana toimijana tavaraliikenteessä VR:n rinnalla on tällä hetkellä 

Fenniarail Oy. Fenniarail Oy on vuonna 2009 perustettu yksityinen kaupallinen 

toimija ja samalla ensimmäinen lajiaan Suomen rataverkolla. Toimilupa myön-

nettiin 2015 ja liikennöinnin Fenniarail aloitti 2016. Toiminta alkoi sahatavaran-

kuljetuksesta Kemijärveltä HaminaKotkan satamaan vuonna 2016. Vuonna 

2018 Fenniarail:n toiminta laajentui Suomen ja Venäjän välisiin kuljetuksiin. 

Tällä hetkellä kuljetusmäärät ovat noin 25 000 vaunua vuodessa rajalta UPM 

Kymmene Oyj:n tuotantolaitoksille. Fenniarail:n tämän hetkinen kapasiteetti on 

5 dieselveturia, 22 vuokrattua sahatavaravaunua sekä 2 vaihtotyöveturia. 

(Fenniarail 2019.) 

 

Toisena kasvavana rautatieliikenteen harjoittajana on Kouvolassa toimintansa 

aloittanut Aurora Rail Oy (entinen Easmar Logistics Oy). Sen toimialuetta ovat 

tällä hetkellä vaihtotyöt varastoterminaalin ja Kouvolan ratapihan välillä. Au-

rora Rail Oy ei vielä omista omaa ratakalustoa liikennöintiä varten, mutta sen 

aikomuksena on laajentua tulevaisuudessa. (Mutikainen ym. 2018.) Vuonna 

2017 Aurora Rail sai Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä toimiluvan, 

mikä oikeuttaa sen harjoittamaan vaihtotyöliikennettä kaikilla Suomen ratapi-

hoilla (Saari 2017.) 
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Ratarahti Oy on Stora Enson omistuksessa oleva yritys, joka toimii Stora En-

son Imatran, Inkeroisten ja Anjalan paperitehtaiden alueella. Ratarahti Oy hoi-

taa Imatran tehtaan ja Pelkolan ratapihan välistä vaihtotyöliikennettä. Sisaryh-

tiö Kymen Veturipalvelu Oy puolestaan hoitaa Inkeroisten ja Anjalan tehtaiden 

vaihtotyöliikenteen. Yhteensä yritykset omistavat 13 veturia. Toimiluvan Rata-

rahti Oy sai vuonna 2012. (Mutikainen ym. 2018.) 

 

Valtasiirto Oy on yksityinen toimija, joka perustettu vuonna 1999. Yritys on 

siitä asti hoitanut Harjavallan suurteollisuuspuiston vaihtotöitä eli vaunujen siir-

toja. Vuonna 2015 Trafi (nykyinen Traficom) myönsi Valtasiirrolle turvallisuus-

todistuksen, jonka myötä se sai luvan toimia rautateiden tavaraliikenteen rata-

operaattorina. Yrityksen etuna muihin on, että se tarjoaa monenlaisia muita lo-

gistiikan ratkaisuja. Esimerkkinä teollisuuden sisäiset ja ulkoiset siirrot, kor-

jaamo- ja huoltopalvelut sekä trukki- ja konepalvelut. (Asiakaslähtöisiä raidelii-

kennepalveluja kilpailukykyisesti 2016). 

 

Keväällä 2017 perustettiin yritys nimeltä UnyTrade Oy liittyen Kouvolan kontti-

terminaaliin ja konttijuna liikenteeseen Aasian ja Pohjoismaiden (Suomi, 

Ruotsi, Norja, Tanska) välillä. Se ostaa alihankintana VR:ltä liikenteenhoidon, 

konttikäsittelyn ja junaoperoinnin. (Mutikainen ym. 2018.) UnyTrade Oy toimii 

KTZ Expressin (=Kazakstanin rautatiet) edustajana Pohjoismaissa. Konttiju-

nan lastauksen, purkauksen ja huolinnan hoitaa Kouvola Cargo Handling. (Kii-

nan konttijuna. S.a.)  

 

Nurminen Logistics aloitti 2016 yhteistyön venäläisen Rustranscom -konsernin 

kanssa. He perustivat yhteisyrityksen nimeltä NR Rail ja se on Nurminen lo-

gistics -konsernin tytäryhtiö. NR Rail tuo metsäteollisuuden tuotteita Venäjältä 

Suomeen. (Mutikainen, M. ym. 2018). Yrityksen kotisivuilla mainitaan uutena 

asiana Suomi-Kiina konttijunakuljetukset. Viikoittainen yhteys kulkee Helsin-

gistä Kiinan Hefeiniin 14 päivässä. (Suomi-Kiina–konttijunakuljetukset. S.a.) 

  

 

 

5 TAVARALIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN ULKOMAILLA 
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Rautateiden valtakausi alkoi 1800-luvun puolivälistä, sillä rautatieliikenne 

muutti merkittävästi maitse tapahtuvaa liikkumista. Kuitenkin reilut satavuotta 

myöhemmin eli 1900-luvun alussa maantieliikenne alkoi kasvaa merkittävästi 

ja näin alkoi rautatieliikenteen alamäki. Syynä alamäkeen olivat kasvavat 

kuorma-autojen koot sekä laajeneva tieverkosto. 1800-luvulla junaliikenteen 

kehitys oli vielä nopeaa useiden kilpailevien rautatieyhtiöiden takia. Vuosikym-

menien kuluessa useissa maissa junaliikenne monopolisoitiin, jotta saatiin li-

sättyä rautateiden tehokkuutta. Toisaalta kilpailun puuttuessa myös kehitys hi-

dastui huomattavasti rautatieliikenteessä verrattuna esimerkiksi maantieliiken-

teeseen. (Tapaninen 2018, 55.) Viime vuosikymmeninä Euroopassa on aloi-

tettu rakentamaan nopeiden junien verkostoa kahdesta syystä. Ensimmäinen 

syy on ympäristö, sillä rautatieliikenne on huomattavasti ympäristöystävälli-

sempää kuin esimerkiksi lentäminen. Toinen syy on, että halutaan kilpailla len-

toliikenteen kanssa erityisesti sisämaaliikenteessä. (Tapaninen 2018, 65.) 

 

Seuraavissa luvuissa tarkastellaan kolmea Euroopan valtiota, jotka ovat ta-

hoillaan vapauttaneet rautateiden tavaraliikenteen kilpailulle. Selvää on, että 

etenkin strateginen panostus, kuten investoinnit ja valtioiden suuntaamat ra-

hoitusohjelmat infrastruktuurin kehittämiseen, näyttelevät merkittävää roolia. 

Myös intermodaalikuljetusten kasvu näkyy merkittävänä kehityksenä. (Mutikai-

nen ym. 2018.) Intermodaalikuljetuksella tarkoitetaan yhdistettyä kuljetusta, 

jossa runkokuljetus tapahtuu rautateitse tai vesiteitse ja siihen liittyy maan-

teitse tapahtuva liityntäkuljetus ainakin runkokuljetuksen toisessa päässä. Kul-

jetukset voidaan jakaa kuljetusyksikön perusteella pyörällisten yksiköiden kul-

jetuksiin, vaihtokorikuljetuksiin ja konttikuljetuksiin. (Pöyskö ym. 2011.)  

 

 

5.1 Kilpailun vapauttaminen Ruotsissa 

 

Ruotsissa rautateiden tavaraliikenne on vapautettu kilpailulle vuonna 1995. 

Rahtikuljetuksien markkinaosuus on Ruotsissa tällä hetkellä noin 30 %. Tämä 

on Euroopan keskitasoa (15 %) huomattavasti korkeampi. Kilpailun vapautu-

misen myötä erityisesti volyymit rautateillä ovat kasvaneet. Myös Göteborgin 

satamassa kasvanut konttijunaliikenne on lisännyt rautatieliikenteen määrää 
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Ruotsissa. Viime vuosien trendejä Ruotsissa ovat olleet intermodaalikuljetus-

ten kasvu. (Mutikainen ym. 2018.)  

 

Vuosina 2008–2014 intermodaalikuljetusten osuus tonnikilometreissä lasket-

tuna oli Ruotsissa 22–27 %. Intermodaalikuljetusten kasvu on kehittänyt rauta-

teiden tavaraliikennettä ja kuljetusreittejä, sekä logistiikka- ja kiinteistöalan tar-

jontaa. Kansainvälisenä edelläkävijänä toimii Göteborgin satama, jossa on ke-

hitetty koko Ruotsin kattava konttikuljetuksien rahtiliikenteen ja kuivasatamien 

verkoston. Tämä on mahdollistanut 48 % osuuden konttiliikenteestä rautatie-

kuljetuksissa. Menestys selittyy tavaraliikenteen kilpailulla ja yksilöityjä palve-

luja tarjoavilla rautatieliikenteenharjoittajilla. Ruotsin valtio on tehnyt kansalli-

seen strategiseen kehitysohjelmaan linjauksen, jossa se on päättänyt tukea 

erityisesti infrastruktuuriin liittyvissä investoinneissa ja operatiivisissa vas-

tuissa intermodaaliterminaaleja. (Mutikainen ym. 2018.) 

 

 

Kuva 8. Tavaravaunujen ja kuljetusmäärien kehitys vuosina 1990-2012 (Vikman & Kallander 

2013). 

 

Kuvassa 8 on havainnollistettu tavaravaunujen ja kuljetettavan tavaran määriä 

Ruotsissa vuosina 1990–2012. Antal godsvagnar tarkoittaa tavaravaunujen 

määrää ja total lastförmåga kuljetetun rahdin määrää. Tusentals ton taulukon 

vasemmassa pystyakselissa tarkoittaa tuhansia tonneja. Kuvasta 8 käy ilmi 

myös, että Ruotsissa tavaraliikenteen kilpailun vapautuminen on vähentänyt 
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tavaravaunujen määrää, vaikka kuljetettava tavaramäärä tonnillisesti on pysy-

nyt samana. Tämä johtuu osittain Ruotsin tehokkaista intermodaalikuljetuk-

sista. (Vikman & Kallander 2013.) 

 

Lyhyenä tiivistelmänä voidaan todeta, että tavaraliikenteen kilpailun avautumi-

nen Ruotisissa on kehittänyt merkittävästi logistiikan toimialaa, sekä lisännyt 

taloudellista kasvua. Suurimmat eroavaisuudet Suomeen ovat valtion vah-

vempi panostus infrastruktuuriin ja infrapalvelujen kehittämiseen. Ja tästä 

syystä Suomea voimakkaampi kasvu intermodaalikuljetuksissa. Ruotsissa 

myös tavaravolyymit ovat suurempia ja ne integroituvat paremmin Euroopan 

logistiikkaan, mikä puolestaan lisää operaattoreiden ja logistiikan toimijoiden 

kiinnostusta alalle. (Mutikainen ym. 2018.)  

 

 

5.2 Kilpailun vapauttaminen Saksassa 

 

Rautateiden tavaraliikenteen kilpailu avattiin Saksassa vuonna 1994. Sak-

sassa isot tavara volyymit jakautuvat kymmenien tavaraliikenteen toimijoiden 

kanssa, joilla jokaisella on hieman eri keskittymisen kohteet alalla. Markkina-

johtajana on kuitenkin toiminut DB Cargo viimeiset 15-vuotta. Sen markkina-

osuus on peräti 60 %. On arvioitu, että kilpailun vapautumisen myötä markki-

noille on syntynyt yli 100 uutta toimijaa. (Mutikainen ym. 2018.) 

 

Bundesnetzagentur (BNetzA) eli Federal Network Agency on Saksassa itse-

näinen valtion viranomainen, joka valvoo sähkö-, kaasu-, televiestintä-, posti 

ja rautatietoimintaa. Sen tarkoituksena on edistää kilpailua näillä aloilla ja var-

mistaa, että pääsy verkkoihin myönnetään oikeudenmukaisella ja syrjimättö-

mällä tavalla. (Bundesnetzagentur 2019.) 

 

Kilpailuttamisen seurauksena kaluston käytön tehokkuus (= kuorman määrä 

per juna) on kasvanut kaikilla toimijoilla, vaikka Saksassa yksityisten yhtiöiden 

yksikköhinnat ovatkin hieman matalammat kuin alalla keskimäärin. Tämä on 

selkeä merkki siitä, että kilpailutuksen myötä tavaraliikenteen toiminta on te-
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hostunut huomattavasti. Myös valtiolta saatu tuki infrastruktuuriin ja terminaali-

palvelujen kehittämiseen on ollut merkittävä tekijä kilpailun kehittymisessä. 

(Mutikainen ym. 2018.) 

 

 

Kuva 9. Toimiluvan saaneiden rautatieyrityksien määrä vuosina 2013-2018 Saksassa (Rail-

way Market Analysis 2018). 

 

Kuvassa 9 on esitelty toimiluvan saaneiden rautatieyrityksien määrää Sak-

sassa vuosina 2013-2018. Vuonna 2018 rautatieyrityksiä oli jo yli 400 kappa-

letta, joista noin 168 oli tavaraliikenteeseen erikoistuneita ja loput henkilölii-

kenteeseen erikoistuneita yrityksiä. Raportin mukaan Saksa on yksi harvoista 

Euroopan maista, joissa rautatiemarkkinoilla on näin paljon kilpailijoita. (Rail-

way Market Analysis 2018.) 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kilpailun vapautumisen myötä Saksassa 

toimiala on kehittynyt merkittävästi, sekä lisännyt taloudellista kasvua. Suurim-

pia eroja Suomeen verrattuna ovat suuremmat Euroopan logistiikkaan kiinte-

ästi integroidut tavaramassat. Tämä osaltaan houkuttelee uusia toimijoita 

alalle. (Mutikainen ym. 2018.) Saksassa huomion arvoista on myös rautatie-

markkinoilla toimivien yrityksien määrä, joka on yksi Euroopan suurimpia 

(Railway Market Analysis 2018.) 
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5.3 Kilpailun vapautuminen Iso-Britanniassa 

 

Britanniassa rautateiden tavaraliikenteen kilpailu vapautettiin 1990-luvulla, jol-

loin valtion omistamasta operointitoiminnasta perustettiin yhtiöitä, jotka hiljal-

leen siirtyivät yksityiseen omistukseen. Nykyään tavaraliikennemarkkinat ovat 

avoin kilpailuympäristö yksityiselle sektorille. Tämän taustalla on rataverkon 

omistuksen ja rataoperoinnin erottaminen toisistaan. (Mutikainen ym. 2018.) 

Iso-Britannian rahtijunaliikenne koostuu pääasiassa intermodaalisista kontti-

kuljetuksista sekä kokojunista, joihin kuuluvat hiili-, metalli-, öljy- ja rakennus-

materiaalien kuljetukset (Rail factsheet 2017). 

 

Kuvassa 11 on havainnollistettu Iso-Britannian tavaraliikenteen tonnimäärien 

kehitystä vuosina 1982-2019. Pystyakselilta näkyvät määrät miljardi netto ton-

nia kilometriä kohti. Vuosina 2018-2019 tavaraliikenteen kokonaistonnimäärät 

kasvoivat 17,4 miljardiin netto tonniin kilometriä kohti, mikä tarkoittaa noin 3% 

kasvua edelliseen vuoteen. Peak in 2013-14 kohdassa Britannian tavarakulje-

tuksista 36 % oli vielä hiilikuljetuksia. Nykyään hiilikuljetuksien osuus tavara-

kuljetuksista on vain 7 %, sillä vuonna 2015 Britannia päätti lopettaa hiilentuo-

tannon ja sulkea tehtaat vuoteen 2025 mennessä. (Freight Rail Usage 2018-

19 Q4 Statistical Release 2019.) 

 

Kuva 11. Tavaraliikenteen tonnimäärät Iso-Britanniassa vuosina 1982-2019 (Freight Rail 

Usage 2018-19 Q4 Statistical Release 2019.) 
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Kuvassa 12 on havainnollistettu tavararyhmittäin, millaista tavaraa Iso-Britan-

nian rautateillä kuljetetaan. Construction tarkoittaa rakennusmateriaaleja, Do-

mestic Intermodal tarkoittaa kotimaan intermodaalikuljetuksia ja nämä ovat sa-

malla kaksi suurinta tavararyhmää prosentuaalisesti. Muita pienempiä ovat Oil 

& Petruleum eli öljy ja maaöljy, Coal eli kivihiili ja Metals eli rautamalmi ja te-

räs. International ryhmällä tarkoitetaan kansainvälisiä läpikulku kuljetuksia. Vii-

meisenä ryhmänä on Others, jolla tarkoitetaan biomassaa, kemikaaleja, koti-

maan auto- ja jäteteollisuutta, teollisuusmineraaleja ja erilaisia posti- ja paket-

tipalveluja. (Freight Rail Usage: Quality and Methodology Report 2018.) 

 

 

Kuva 12. Tavararyhmien prosentuaaliset osuudet tavaraliikenteen kokonaismäärästä (Freight 

Rail Usage: Quality and Methodology Report 2018.) 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että rautateiden tavaraliikenteen kilpailun va-

pautuminen Iso-Britanniassa on kehittänyt kyseistä toimialaa sekä luonut ta-

loudellista kasvua. Merkittävimpiä eroja Suomeen verrattuna ovat valtion ra-

hoitusohjelmat rautateiden tavaraliikenteelle ja infrastruktuurin kehittämiseen. 

Myös valtion panostus suurempiin volyymeihin, lyhyempiin kuljetusmatkoihin 

ja intermodaaliliikenteen voimakkaampi kasvu satamista sisämaahan. (Muti-

kainen ym. 2018.) Iso-Britannia on myös tehnyt merkittävän päätöksen luopua 

kivihiilen tuotannosta, mutta silti onnistunut pitämään tavaraliikenteen volyymit 

kasvavina korvaamalla kivihiilen osuutta muiden tavararyhmien kasvulla 

(Freight Rail Usage 2018-19 Q4 Statistical Release 2019). 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Tässä luvussa kerrotaan, miten työn haastattelut suunniteltiin ja miten haas-

tattelut toteutettiin, sekä kauanko haastattelujen tekemiseen kului aikaa. En-

nen kaikkea jouduttiinko tekemään käytännön muutoksia alkuperäisiin suunni-

telmiin ja miksi muutoksia tehtiin.  

 

6.1 Tutkimuksen suunnittelu 

Suunnittelu aloitettiin pohtimalla, mihin kaikkeen haastattelulla halutaan saada 

vastauksia. Keskeiset asiat olivat tavaraliikenteen kilpailutilanne, tavaraliiken-

teen tulevaisuus, sekä mahdollinen tulevaisuus skenaario ja sen mukanaan 

tuomat haasteet. Alusta asti oli selvää, että haastattelukysymykset olisi oltava 

selkeitä, jotta vastaukset olisivat mahdollisimman kattavia työn kannalta. Ja 

myös siksi, että haastateltavalla olisi mahdollisimman pieni riski ymmärtää ky-

symykset väärin. Tärkeää oli myös pitää haastattelut lyhyenä, jotta ne eivät al-

kaisi toistamaan itseään.  

 

Kysymyksien laatiminen kuulosti huomattavasti haastavampaa kuin mitä alun 

perin olin ajatellut. Pohja haastattelukysymyksille muodostui seuraavan-

laiseksi: 1. tavaraliikenteen kilpailutilanne, 2. tavaraliikenteen tulevaisuus ja 3. 

mahdollinen skenaario ja sen aiheuttamat mahdolliset haasteet. Tämän poh-

jan ympärille muodostuivat lopulta itse haastattelukysymykset (Liite 1). Lo-

puksi kysymykset vielä hiottiin ystävien ja perheen jäsenten avustuksella mah-

dollisimman selkeiksi ja ymmärrettäviksi.  

 

6.2 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen toteuttaminen osoittautui sekin hieman haastavaksi, sillä sopi-

vien haastateltavien löytäminen oli haastavaa. Kovin innokkaita eivät asian-

osaiset yritykset olleet osallistumaan haastatteluun, mikä saattoi johtua joko 

ajanpuutteesta tai välinpitämättömyydestä. Loppujen lopuksi haastateltavia 

kuitenkin löytyi kolme henkilöä eri tahoilta.   
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Ensimmäinen haastattelu toteutettiin puhelinhaastatteluna. Haastateltavalta 

pyydettiin lupa puhelun nauhoittamiseen. Nauhoittaminen oli tärkeää, jotta 

vastauksia olisi helpompi käydä läpi myöhemmin. Haastateltavana oli Kouvola 

Innovationin –kehittämispäällikkö Simo Päivinen, joka työskentelee paljon eri-

laisten rautateihin liittyvien projektien parissa Kymenlaaksossa. Haastattelu to-

teutettiin torstaina 4.7.2019 ja sen pituudeksi tuli 12 minuuttia. Kysymykset oli 

lähetetty hänelle jo 2.7.2019. 

 

Toisena haastateltavana oli toimitusjohtaja Harri Vainikka Passion Logistics 

Oy:sta. Yritys on erikoistunut Venäjän, IVY-maiden ja Euroopan rautatiekulje-

tuksiin, maailmanlaajuisiin meri- ja lentorahtitoimituksiin, sekä niihin liittyviin 

huolinta- ja terminaalipalveluihin. Haastattelu toteutettiin sähköpostitse haas-

tateltavan omasta toiveesta. Lähetin kysymykset hänelle sähköpostitse maa-

nantaina 9.9.2019. Vastaukset kysymyksiini sain maanantaina 16.9.2019. 

Haastattelun pituudeksi tuli yksi sivu Word –tekstinkäsittelyohjelmalla. 

 

Kolmanneksi haastateltavaksi valikoitui johtava asiantuntija Jani von Zansen 

Liikenne- ja viestintäministeriön markkinointi ja palveluosastolta. Hänen tehtä-

viinsä Liikenne- ja viestintäministeriössä kuuluvat muun muassa rautateiden 

kilpailuttamisprojektien hoitaminen. Haastattelu toteutettiin puhelinhaastatte-

luna ja haastateltavalta saatiin lupa nauhoittaa keskustelu myöhempää käyt-

töä varten. Kysymykset lähetettiin haastateltavalle etukäteen 20.9.2019, jotta 

hänellä oli aikaa perehtyä niihin ennen varsinaista haastattelua. Puhelinhaas-

tattelu toteutettiin keskiviikkona 25.9.2019. Haastattelun pituudeksi tuli 20 mi-

nuuttia. Haastateltava pyysi puhelun lopuksi, että lähettäisin hänelle kokoa-

mani tiivistelmän haastattelusta, jotta hän voisi tarkistaa, että olemme ymmär-

täneet toisiamme.  

 

Vastaukset analysoitiin sisältöanalyysin avulla. Sisältönanalyysilla tarkoite-

taan, että tutkija pyrkii kuvaamaan dokumenttien sisältöä sanallisesti (Hiltunen 

S.a). Ensin haastattelujen tulokset litteroitiin, eli muunnettiin tekstimuotoon ja 

alleviivattiin tärkeimmät asiat ennen varsinaista analysointia. Analysoinnin hel-

pottamiseksi vastaukset jaoteltiin teemoittain.  
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Sisältöä analysoitaessa tarkastellaan aineistoa etsien siitä yhtäläisyyksiä, 

eroja ja tiivistäen sisältöä. Sisältöanalyysin avulla pyritään muodostamaan esi-

merkiksi haastattelusta tai päiväkirjasta tiivis kuvaus ilmiöstä. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Alkuperäiset suunnitelmat teemahaastatteluiden toteuttamisesta pitivät. Haas-

tateltavia valittiin kolme. Parasta oli, että jokainen heistä edusti hieman eri ta-

hoa, vaikka kaikki olivat jollakin tapaa sidoksissa rautatieliikenteeseen ja erityi-

sesti tavaraliikenteeseen. Puhelimitse tehdyissä haastatteluissa haastateltavat 

myös antoivat jonkin verran ylimääräistä, mutta asiaan kuuluvaa tietoa, sekä 

havainnollistivat asioitaan selkeillä esimerkeillä. Kaikkia haastateltavia myös 

pyydettiin haastattelun alussa ilmoittamaan, haluaisivatko he haastattelun tu-

levan työhön nimettömänä vai nimen kanssa. Kaikki suostuivat esiintymään 

omalla nimellään. Muutoksia täytyi tehdä skenaarioiden laatimisessa. Alkupe-

räisessä suunnitelmassa oli tarkoitus laatia 2–3 skenaariota, mutta työn tul-

lessa loppua kohti oli järkevämpää jättää skenaarioiden laatiminen kokonaan 

pois, jotta työnmäärä ei kasvaisi kohtuuttomaksi.  

 

 

7 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä luvussa käydään läpi haastattelujen vastauksia läpi analysoimalla niitä. 

Haastattelut analysoitiin sisältöanalyysin avulla aineistolähtöisesti. Analysointi 

aloitettiin purkamalla kaksi puhelinhaastattelua tekstimuotoon. Sen jälkeen 

kaikki tekstimuotoiset haastattelut yhdistettiin yhteen tekstitiedostoon ja allevii-

vattiin tärkeimmät asiat. Lopuksi haastatteluiden tuloksista etsittiin yhtäläisyyk-

siä ja eroavaisuuksia sekä tehtiin yhteenveto, jotta saatiin vastaukset tutki-

muskysymyksiin. Haastattelukysymykset (Liite 1). 

 

7.1 Tavaraliikenteen kilpailun nykytilanne 

Kaikki haastateltavat olivat lähes yksimielisiä siitä, että kilpailun vapautuminen 

tavaraliikenteessä ei juurikaan näy tai se on ollut hyvin pientä. Toisaalta kaksi 

haastateltavista toi esiin merkittävän muutoksen kilpailun vapautumisen 
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myötä, joka on tapahtunut teollisuuden sisälogistiikassa. Teollisuuden sisälo-

gistiikkaan ja sen lähiympäristöön on kehittynyt muutamia uusia yrityksiä, jotka 

hoitavat alueen vaihto- ja vetopalveluita raaka-ainekuljetuksille.   

 

Haastateltavat olivat myös yhtä mieltä siitä, että mahdollisuus kilpailulle on pa-

kottanut markkinajohtaja VR:ää tehostamaan toimintaansa ja tarkkailemaan 

hintatasojaan. Kilpailun vapautumisen myötä alaspäin tulleita rahtihintoja 

haastateltavat näkivät positiivisena asiana. Lisäksi haastattelussa tuli esille, 

kuinka kilpailu tavaraliikenteessä ylipäätään oli mahdollistettu. Valtion toi-

mesta oli kehitetty monitoimiympäristö eriyttämällä VR –konsernista toimintoja, 

kuten radanhoito. Toimintoja eriyttämällä on luotu monitoimiympäristö ja siihen 

liittyvä sääntely, joka osaltaan on luonut hyvän pohjan mahdolliselle kilpailulle.  

 

Haastattelussa tuli ilmi myös hyviä perusteluja sille, miksi kilpailun vapautumi-

nen ei juurikaan näy konkreettisesti. Kuljetuksellisesti Suomi on ”saari”. Tällä 

tarkoitetaan, että kaikki tavarat tulevat ja lähtevät pääasiallisesti Eurooppaan 

meritse. Maayhteyksiä on vain Venäjälle ja pohjoisessa Ruotsiin. Myöskään 

Suomen tavaravolyymit eivät ole kovin suuria verrattuna esimerkiksi Saksaan, 

joka puolestaan on Euroopan suurimpia teollisuusmaita. Toisaalta VR:llä on 

suomen tavaraliikenne markkinoilla reilun 98 % markkinaosuus sekä erittäin 

laaja palveluverkosto, joten sen haastaminen vaatii kilpailijaltaan paljon inves-

tointeja.  

 

 

7.2 Tavaraliikenteen kilpailun tulevaisuus 

Selkeästi ja perustellusti haastattelussa tuli esille näkemys siitä, että kuljetuk-

set tulevat jatkossa siirtymään yhä enemmän rautatie painotteisemmaksi sekä 

Suomessa, että Euroopassa. Perusteluna esitettiin, että Kiinan valtio on kas-

vavassa määrin aloittanut siirtämään kuljetuksia mereltä rautateille. Syynä 

ovat hinnoittelu ja kuljetusajat. Rautatiekuljetukset esimerkiksi Kiinan Xian:sta 

tulevat alle kahdessa viikossa Kouvolaan ja hinnallisesti ne ovat samaa luok-

kaa kuin merikuljetukset, joiden kuljetusaika on 6-8 viikkoa. Viime vuonna Eu-

roopan ja Aasian välillä kuljetettiin 450 000 TEU:ta eli 20 jalan kontti yksikköä. 

Kasvuprosentit ovat olleet vuositasolla 50-100 %. 
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Toisaalta tavaraliikenteen tulevaisuuden muutokset nähtiin myös paljon matilli-

sempina tai jopa lähes olemattomina. Asiaa perusteltiin sillä, että rautateiden 

tavaraliikenteen asiakkailla täytyisi syntyä aito tarve tuoda markkinoille kilpai-

lija VR:lle, ennen kuin kilpailun kasvaminen olisi mahdollista. Tarvittaisiin mer-

kittäviä investointeja, jotta VR:n markkina-asema voitaisiin haastaa. Toisena 

asiana mainittiin maantiekuljetuksien verotuksien tai muiden maksujen nosta-

minen merkittävästi, jolloin kuljetuksia alettaisiin siirtää kasvavassa määrin 

rautateille. Tällä hetkellä maantiekuljetukset ovat ”liian edullisia” rautatiekulje-

tuksiin nähden. Toisin sanoen, mikäli kilpailua haluttaisiin lisätä se vaatisi 

myös valtiolta taloudellista ohjausta. Tästä hyvänä esimerkkinä Saksan tai 

Ruotsin malli rautateiden kilpailun vapauttamisesta. Muutokset nähtiin myös 

pieninä, mikäli tavaravolyymit metsä- ja metalliteollisuudessa sekä Venäjän 

tuonti- ja transitokuljetuksissa pysyvät tasaisina. Tosin muutoksia tähän saat-

taisi tuoda metsäteollisuuden uudet sellutehdashankkeet, jotka saattaisivat 

tarjota mahdollisuuksia uusille toimijoille.  

 

 

7.3 Tavaraliikenteen kilpailun mahdollinen skenaario 

Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että kilpailun kasvaessa merkittävim-

miksi haasteiksi tulisivat tekniset asiat. Näitä olisivat ratapihojen pieni kapasi-

teetti, rataverkon yleinen kunto ja siitä johtuvat akselipainorajoitukset tietyillä 

rataosuuksilla sekä vaunukaluston kehitys ja kaluston riittävyys. Aikataulujen 

eli slottien yhteensovittaminen nähtiin myös yhtenä merkittävänä haasteena. 

Syitä tähän olivat rataverkon pääasiallinen yksiraiteisuus ja henkilöjunaliiken-

teen etuajo-oikeus tavaraliikenteeseen nähden.  

 

Toimijoiden kannattavuuden laskua pidettiin mahdollisena, jos kilpailu lisään-

tyisi merkittävästi. Tämä johtuisi yksikköhintojen samanaikaisesta laskemi-

sesta. Toisaalta korostettiin monitoimiympäristön merkitystä toimijoiden lisään-

tyessä. Monitoimiympäristössä yhteistyön ja turvallisuuskulttuurin kehittämi-

nen eri sidosryhmien välillä olisi ensiarvoisen tärkeää. Kilpailun positiivisena 

puolena pidettiin ehdottomasti rahtihintojen mahdollista pysymistä tasaisem-

pina ja asiakasystävällisempänä. 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että vapaa kilpailutilanne on mahdollistettu luo-

malla monitoimiympäristö rautatiemarkkinoille. Tämä monitoimiympäristö on 

syntynyt, kun VR–konsernista on eriytetty esimerkiksi radanhoito ja radanhal-

linta omiksi yhtiöikseen. Toisaalta kilpailun vapautuminen ja sen mahdollisuus 

on pakottanut markkinajohtaja VR:n tehostamaan ja kehittämään toimintaansa 

jatkuvasti. Merkittävimpiä muutoksia kilpailun vapautumisen seurauksena on 

ollut teollisuuden sisälogistiikan kehittyminen. Tämä tarkoittaa, että teollisuu-

den sisälogistiikkaan ja sen lähiympäristöä hoitamaan on syntynyt uusia yri-

tyksiä, jotka tekevät vaihto- ja siirtotöitä.  

 

Mikäli kilpailu kasvaisi merkittävästi rautateillä haasteina tulisivat tekniset asiat 

sekä kaikkien toimijoiden yhteistyön sujuvuus ja turvallisuuskulttuurin kehittä-

minen. Teknisissä asioissa esimerkiksi radan yleiskunto ja aikataulujen yh-

teensovittaminen olisivat merkittäviä haasteita. Positiivisina asioina pidettiin 

rahtihintojen pysymistä tasaisempana sekä kasvavaa kuljetuksien määrää Eu-

roopan (myös Suomen) ja Aasian välillä. Toisaalta taloudellisesti kilpailun kas-

vaminen saattaisi laskea toimijoiden kannattavuutta, mikäli yksikköhinnat las-

kisivat merkittävästi.  

 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tässä luvussa tarkastellaan, millaisia vastauksia tutkija on onnistunut löytä-

mään haastattelujen ja teorian avulla tutkimuskysymyksiinsä. Tutkimuskysy-

myksiin vastaamalla saadaan myös vastaus työn tutkimusongelmaan. Tutki-

musongelmana tässä opinnäytetyössä on kilpailun vapautumisen vaikutukset 

tavaraliikenteessä. Tutkimuskysymyksinä: millaisia vaikutuksia vapaalla kilpai-

lutilanteella on rautateiden tavaraliikenteeseen? Miten kilpailun madollinen li-

sääntyminen vaikuttaa tavaraliikenteen tulevaisuuteen?  

 

Vapaa kilpailutilanne rautateiden tavaraliikenne markkinoilla mahdollistaa ta-

varaliikenteen kansainvälistymisen tulevaisuudessa eli ulkomaisten toimijoi-

den mahdollisen tulon markkinoille. Erityisesti, koska lähitulevaisuudessa 

myös henkilöjunaliikenne on tarkoitus vapauttaa kilpailulle. Tämä saattaisi 

houkutella enemmänkin ulkomaisia toimijoita markkinoille. Toisaalta kilpailun 
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mahdollisuus luo jatkuvasti pientä painetta markkinajohtaja VR:lle. Paineen 

ansiosta heidän on kiinnitettävä enemmän huomiota hintoihin sekä palvelun 

tasoon ja tarvittaessa kehitettävä toimintaansa. Myös pienempien operaatto-

rien toiminta vapaassa kilpailutilanteessa on mahdollista VR:n rinnalla, kuten 

Fenniarail Oy:n toiminta. Fenniarail kuljettaa raaka-aine kuljetuksia Venäjän 

rajalta UPM Kymmene Oyj puunjalostus tehtaille. Kilpailu näkyy eniten teolli-

suuden sisälogistiikassa tällä hetkellä. Siellä on syntynyt uusia yrityksiä paikal-

lisesti, jotka hoitavat teollisuuden sisälogistiikan ja lähiympäristön vaihto- ja 

siirtotöitä. Markkinoiden avoimuus haastaa jatkuvasti kehittämään rautatie-

markkinoilla toimivien sidosryhmien yhteistyötä ja luomaan yhdessä parempaa 

turvallisuuskulttuuria.  

 

Mikäli kilpailu kasvaisi lähitulevaisuudessa, suurimpana haasteena tulisivat 

ehdottomasti tekniset asiat. Näitä ovat ratapihojen kapasiteetti, rataverkon 

yleiskunto ja siitä seuraavat akselipainorajoitukset, aikataulujen, eli slottien yh-

teensovittaminen sekä vaunukaluston kehitys ja kaluston riittävyys. Rataver-

kon yleiskuntoon vaikuttavat paljon Väyläviraston saama rahoitus valtiolta väy-

lien kehittämiseen ja kunnossapitoon. Yksiraiteiset rataosuudet käsittävät 90% 

Suomen rautateistä, joten ne luovat omat haasteensa erityisesti aikataulujen 

yhteensovittamisessa. Tavarajunaliikennettä hidastaa entisestään henkilöju-

naliikenteen etuajo-oikeus rataosuuksilla. Positiivisena asiana ilmeni, että hin-

tataso rahtien kuljettamisessa luultavasti pysyisivät tasaisempana ja asiakas-

ystävällisempänä, jolloin rautateiden asiakkaat saattaisivat käyttää enemmän 

rautatiepalveluita. Kääntöpuolena voi olla, että rataoperaattoreiden kannatta-

vuus saattaisi laskea, mikäli rahtihinnat laskisivat merkittävästi. Ennen kaikkea 

kilpailun lisääntyessä olisi tärkeää jatkaa monitoimiympäristössä eri toimijoi-

den yhteistyön ja turvallisuuskulttuurin kehittämistä aktiivisesti.  

 

 

9 POHDINTA 

 

Työn tekeminen erityisesti tutkimuksen osalta oli paljon odotettua haastavam-

paa. Teoriaosuudesta tuli mielestäni työn parhaita osia, koska tietoa oli todella 

hyvin saatavilla ja se oli tehty luotettavien tahojen toimesta. Haastavaa oli 
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haastattelukysymyksien tekeminen. Jälkeenpäin ajateltuna ensin olisi kannat-

tanut muokata tutkimusongelma lopulliseen muotoon sekä laatia tutkimusky-

symykset ja vasta sen jälkeen siirtyä haastattelukysymyksiin. Tämä järjestys 

olisi mahdollistanut spesifioidummat haastattelukysymykset ja mahdollisesti 

paremmat vastaukset. Skenaariot olisi kannattanut jättää pois jo alkuperäi-

sestä suunnitelmasta. Loppujen lopuksi työ mielestäni kuitenkin onnistui hyvin, 

vaikka parannettavaa löytyikin muutamista osioista.  

 

Työn luotettavuus on mielestäni hyvä. Haastatteluissa saturaatio eli kylläänty-

minen tapahtui kolmen henkilön kohdalla. Vastaukset olivat hyvin samansuun-

taisia kaikilla haastateltavilla, mutta onneksi jokainen haastateltava toi myös 

omia näkemyksiänsä haastatteluun. Yksi haastateltavista vahvisti tiivistelmäni 

hänen haastattelustaan, muilta en edes osannut kysyä haluavatko he vahvis-

taa sanomansa. Haastattelujen tulokset vahvistivat aika paljon myös omia aja-

tuksiani tutkijana. Kahden haastattelun äänittäminen vahvisti paljon niiden luo-

tettavuutta, sillä ei tarvinnut luottaa omiin muistiinpanoihin tai muistiin. Sähkö-

postihaastattelussa on omat haasteensa, sillä haastattelija ja haastateltava ei-

vät ole suorassa kommunikoinnissa. Työssä käytettyjen lähteiden luotettavuus 

on määräänsä nähden mielestäni hyvä. Pyrkimyksenä oli käyttää pelkästään 

viranomaisten tai muuten luotettavien tekijöiden lähteitä.  

 

Mahdollisia jatkotutkimuksia tästä opinnäytetyöstä olisi kohtuullisen helppo to-

teuttaa. Aiheena rautatieliikenne on erittäin laaja, joten rajauksien jälkeen ai-

heita syntyisi useita. Tämä opinnäytetyö voisi hyvin toimia pohjatutkimuksena 

jollekin laajemmalle tutkimukselle Suomen rautatieliikenteestä ja sen kehityk-

sestä. Työ kävisi myös pohjatutkimuksena jollekin yksityiskohtaisemmalle tut-

kimukselle rautateiden tavaraliikenteestä, esimerkiksi VR näkemys Suomen 

rautateiden tavaraliikenteen kehityksestä tulevaisuudessa. Toisaalta, jos poh-

ditaan aihetta rautatieliikenteen tulevaisuus Suomessa, aihetta voisi jatkoja-

lostaa seuraavaksi koskemaan henkilöjunaliikennettä, joka on tarkoitus va-

pauttaa kilpailulle asteittain 2027 mennessä. Mielenkiinnon vuoksi tämän ai-

heen voisi toteuttaa myös uudestaan 10 vuoden päästä ja tutkia, miten asiat 

ovat kehittyneet vuosien varrella.  
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LIITTEET 

 

Haastattelukysymykset  

 

1. a) Rautateiden tavaraliikenne vapautettiin 12 vuotta sitten kilpailulle. 

Näkyykö kilpailun vapautuminen tällä hetkellä rautatieliikenteessä? 

 

b) Merkittävin muutos, minkä kilpailun vapautuminen on tuonut rautatie-

liikenteeseen? 

 
2. Miten uskot tavaraliikenteen kehittyvän tulevaisuudessa? 

 
3. a) Millaisia haasteita rautatieliikenne kohtaisi, mikäli tavaraliikenteen kil-

pailu kasvaisi merkittävästi lähivuosina? 

 

b) Miten näitä haasteita voitaisiin ennaltaehkäistä? 

 


