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• Ensimmäinen yksityinen kaupallinen 
rautatieoperaattori Suomen 
rataverkolla 

• Perustettu 2009. 
• Omistajina suomalaisia yrittäjiä ja 

yksityishenkilöitä 
• Turvallisuustodistus vuonna 2011, 

toimilupa 2015 
• Kolme veturia hankittu Tšekeistä, 

2015, seuraavat veturit kesällä 2017 
• Liikennöinti alkanut keväällä 2016 

Fenniarail lyhyesti 
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• Joustava 
– Organisaatiomme toimii tehokkaasti ilman menneisyyden painolastia. Kannustamme 

uuteen tapaan ajatella. 
 

• Asiakas on ykkönen 
– Ratkaisumme perustuvat asiakkaidemme tarpeille. Liiketoimintamme tukee  

asiakkaittemme prosesseja.  
 

• Hintakilpailukyky 
– Olemme kilpailijoitamme edullisempi. 

 

• Kokemus rautateiltä 
– Vaikka olemme uusi yritys, henkilöstöllämme on pitkä kokemus rautatiealalta. 

 

• Turvallisuus 
– Olemme sitoutuneet turvalliseen toimintaan. Turvallisuudessa ei tehdä kompromisseja. 

 

Miksi Fenniarail? 
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Rautatiekuljetukset ovat edullisempia 

“J 

Kauppalehti 5.1.2017: 
“Junarahti Etelä-Suomen satamiin 
on kolmanneksen edullisempi kuin 
olisi vastaava kuljetus rekoilla.” – 
Ilkka Kylävainio, hallituksen 
puheenjohtaja, Keitele Forest 
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• Kuljetusmatka (>150 km) 
– Rautatiekuljetukset ovat pitkien matkojen kuljetuksia. ”Nyrkkisääntönä” on, että 

kuljetusetäisyyden ollessa vähintään 150 km, rautatiekuljetukset ovat maantiekuljetuksia 
edullisempia. 
 

• Etu- tai päätekuljetusten tarve / etäisyys rautatielastauspaikasta 
– Jos lastaus- tai purkauspäässä joudutaan kuljettamaan pitkiä matkoja maanteitse, rautateiden 

kustannuskilpailukyky heikkenee. 
 

• Kuljetettava määrä (>1000 t) 
– Kerralla kuljetettavan tavaramäärän tulee olla satoja tonneja, mieluiten enemmän. 

 

• Kuljetusten säännönmukaisuus 
– Säännölliset kuljetukset soveltuvat rautateille ratakapasiteetin ja kaluston vuoksi.  

 

• Erikoiskuljetuskapasiteetin tarve 
– Kuljetettavan tavaran erikoisvaatimukset asettavat vaatimuksia vaunukalustolle. 

 

• Lastauksen ja purkauksen tehokkuus 
– Ammattimanen ja nopea lastaus ja purkaus 

Rautatiekuljetusten kilpailukyky 
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• Rataverkon suurhankkeet painottuvat matkustajaliikenteeseen (Pisara –
rata, Tallinnan tunneli, Pohjanmaan radan parannus). 
 

• Suuren nopeuden henkilöliikenteen vaatimukset parantavat myös 
tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä. Nopeat junat käyttävät 
suhteettoman paljon ratakapasiteettia. 
 

• Tavaraliikenteen edellyttämät investoinnit ovat mielenkiinnottomia, mutta 
rataverkon välityskykyä parantavia (Riihimäen kolmioraide, 
ratapihainvestoinnit) 
 

• Sähköistystä ei tarvita lisää. 
 

• Rataverkolla on pääsääntöisesti riittävästi kapasiteettia. 

Vaatimukset rataverkolle 
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• Suomen kaikista muista maista poikkeava rautatiejärjestelmä vaikeuttaa 
rautatiekaluston saatavuutta. 
 

• Investoinnit kalustoon ovat etupainotteisia ja suhteellisen kalliita. 
 

• Rautatiemarkkina on erittäin säädelty toimiala. 
 

• Suomessa ei ole aktiivisesti haluttu avata rautatiemarkkinaa kilpailulle 
ennen nykyistä hallitusta. 
 

• Suomen markkina on pieni ja muista maista erillinen. Kansainvälisten 
toimijoiden ja sijoittajien mielenkiinto vähäistä. 

Rautatiemarkkinan erityispiirteitä Suomessa 
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• Venäjän yhdysliikenne 

– Liikenne Venäjälle ja Venäjältä on ollut VR:n yksinoikeus. Kilpailu avattiin 22.12.2016 
 

• Kalustoyhtiö rautatiemarkkinioille? 
– Kaluston saatavuutta on tarkasteltava osana liikennepoliittisia ratkaisuja. Käyttämättömän tai vähän 

käytetyn kaluston hyötykäyttöön on saatava kansantaloudellisesti mielekkäitä ratkaisuja. 
Kalustoyhtiö madaltaisi markkinoille tulon kynnystä.  
 

– Fenniarail on investoinut kokoonsa nähden huomattavan summan vetokalustoon.  
 
– Fenniarailin kanta on, että tavaraliikennemarkkinoilla vaunut, varsinkin erikoiskäyttöiset vaunut, on 

siirrettävä kalustoyhtiöön kaikkien toimijoiden saataville, mutta vetokalusto on pidettävä 
operaattoreiden hallinnassa (koulutukset, turvallisuus, polttoaine- ja energiaratkaisut). 

 

• Liikenneverkko 
– Liikenneverkon kehittäminen ja liikenneverkon hallinnoinnin organisointi ovat edelleen epäselviä. 

Rautatieliikenteen kilpailukyky on turvattava. 
 

• Uudet toimijat 
– Fenniarail ja muut uudet toimijat tuovat uusia konsepteja rautatieliikenteeseen. Edullisempi 

kuljetusketju edellyttää koko logistisen ketjun suunnittelua. Integroitu palveluntarjonta lisääntyy.  

Mitä tapahtuu nyt ja lähitulevaisuudessa? 
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• Suomen ja Venäjän välinen yhdysliikenne on volyymiltaan noin kolmannes 
Suomen rautateiden tavaraliikenteestä. 

 
•  Fenniarail on ensimmäinen uusi toimija markkinassa. 

 
• Rajan ylittämisen prosessit ovat monimutkaisia ja vanhentuneita. Toiveena 

on, että asiakirjojen hallinnassa siirrytään sähköisiin prosesseihin. 
 

• Venäjän kuljetusten tieto toimitetaan Suomessa VR:lle, jolta muut toimijat 
hankkivat tiedon korvausta vastaan. Tilanne ei ole avoimen markkinan 
kannalta kestävä. Fenniarail haluaa muutoksen toimintamalliin. 
 

• Huolimatta em. byrokratiasta yhdysliikenteen kuljetuksemme ovat 
sujuneet hyvin. 

Venäjän yhdysliikenne 
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• VR:llä on valtion kanssa sopimus henkilöliikenteen yksinoikeudesta 
vuoteen 2024. Nykyinen hallitus on esittänyt yksinoikeussopimuksen 
purkamista ja henkilöliikenteen kilpailun avaamista. 
 

• Henkilöliikenteen kilpailu voi toteutua vain, jos liikenteeseen tarvittava 
kalusto on tasapuolisesti kaikkien toimijoiden saatavilla. VR:n kaluston 
siirtämistä valtion omistamaan kalustoyhtiöön suunnitellaan. 
 

• Fenniarail ei aio osallistua rautateiden henkilöliikenteeseen.  
 
 
 

Matkustajaliikenteen kilpailutus 
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• Liikenneministeri Berner esitti valtion liikenneinfran siirtämistä valtio-
omisteiseen yhtiöön. Tavoitteena oli korjausvelan hoitaminen 
asiakasmaksuilla ja pitkäjänteinen verkon kehittäminen ilman alue- tai 
puoluepoliittisia painolasteja. Esitys vedettiin takaisin mittavan 
vastustuksen vuoksi. Valmistelu jatkuu parlamentaarisella pohjalla. 
 

• Fenniarail kannattaa kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä liikenneinfran 
hallintaa. Fenniarail toivoo, että rautatieliikenteen suhteellinen 
maksuosuus ei kasvaisi, jotta rautatieliikenteen kilpailuedellytykset eivät 
heikkene. 
 

• Fenniarailin mielestä Suomen rataverkkoa pitää kehittää suurten 
julkisuushankkeiden (esim. Pisara-rata, Jäämeren rata, Tallinnan tunneli) 
lisäksi pienillä rataverkon välityskykyä parantavilla investoinneilla 
(kohtaamispaikat, ratapihat, kaksoisraiteet) sekä huolehtia rataverkon 
ylläpidosta.  

Liikenneverkko 
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• Rautatiekuljetukset lisäävät sahatavaran kuljetusten 
kustannustehokkuutta. Lastin kuormaus ja sen purkaminen satamassa 
tehostuu suurilla volyymeillä. 
 

• Perinteisesti suuri osa sahatavarakuljetuksista on ajettu maanteitse. 
 

• Tehokkaan kuljetuksen edellytyksinä ovat suunnitelmallisuus ja 
säännölliset kuljetukset. 
 

• Rautatieyrityksen kannalta oleellista on pitkä sopimusaika, jotta sopivan 
kaluston hankinta on perusteltua. 
 

• Sivutuotteiden kuljetus (hake, kuori, puru) saattaa lisätä merkittävästi 
rautatiekuljetusten kilpailuetua. 

Rautatiekuljetukset sahatavaran kuljetuksissa 
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CZ Loko 774.7F 

Moottoriteho: 1550 kW (CAT 3512C) 

Voimansiirto: Dieselsähköinen (AC/DC) 

Suurin vetovoima: 380 kN (Suomen suurin) 

Suurin nopeus: 90 km/h 

Paino: 115 t 

Pituus: 17,3 m 

Akseleita: 6 kpl 

Fenniarail operoi nykyaikaisella, 
ympäristöystävällisellä ja 
turvallisella kalustolla. 



Kiitos 


