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Sisältö 
 
Tässä muistiossa arvioidaan kokemuksia vertikaalisesta erottamisesta 
Euroopan unionin rautatiealalla. Muistiossa käsitellään vertikaalisen 
erottamisen etuja ja haittoja ja taloudellisia, toiminnallisia sekä 
turvallisuutta ja käyttäjiä koskevia vaikutuksia. Erilaiset vertikaalista 
erottamista koskevat lähestymistavat ovat tuottaneet erilaisia tuloksia, 
ja joillain niistä on ollut merkittävä myönteinen vaikutus rautateiden 
kilpailullisen kehityksen kannalta mutta toisten vaikutus on ollut 
vähäisempi. Tässä muistiossa esitetään komparatiivisen analyysin 
tulokset, jotka perustuvat erilaisiin lähdeaineistoihin. 
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YHTEENVETO 
 
Tämän muistion tavoitteena on tarjota yhteenveto EU:n jäsenvaltioiden kokemuksista, 
jotka koskevat rautatiekuljetusten erottamista (eriyttämistä) rautatieinfrastruktuurin 
hallinnosta, ja tarkastella vertikaalisen erottamisen etuja ja haittoja. Muistiossa 
raportoidaan myös viidestä tapaustutkimuksesta: Yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi, 
Alankomaat, Italia ja Ranska (kussakin tapauksessa tutkitaan erottamisen vaikutuksia 
kustannuksiin, toimintaan, kilpailuun ja turvallisuuteen ja otetaan huomioon rautateiden 
käyttäjien näkökulma). Kyseiset tapaustutkimukset on valittu edustamaan EU:ssa 
käytettyjä erilaisia erottamismalleja. Lopuksi muistiossa tehdään vertikaalisen erottamisen 
eurooppalaisista kokemuksista päätelmiä, joiden tavoitteena on antaa tietoa tuleviin 
politiikkaa koskeviin keskusteluihin. 
 
Useilla verkkotoimialoilla vertikaalinen erottaminen on edistänyt kilpailun kehittymistä sekä 
entistä suurempia ja tehokkaampia markkinoita, mikä lisää työllisyyttä ja investointeja. 
Rautatieala eroaa muista verkkopalveluista pääasiassa siksi, että alalla on järjestelmiä, 
jotka vaativat koordinoituja investointeja, ja huomattavia teknisiä esteitä, joita edelleen 
esiintyy jäsenvaltioiden välillä. 
 
Muilta aloilta saadut kokemukset viittaavat siihen, että rakenneuudistuksesta ja 
vapauttamisesta voidaan saada paljon hyötyä huolimatta kansallisten verkkojen välisistä 
teknisistä esteistä. Uudelleenlaatimisella vahvistetaan vaatimukset, jotka on annettu 
edellisissä direktiiveissä, ja määritellään ne entistä yksityiskohtaisemmin, mutta siinä ei 
mennä niin pitkälle, että vaaditaan infrastruktuurin hallinnon ja rautatieyritysten täydellistä 
vertikaalista erottamista. 
 
Tässä muistiossa esitetyt tulokset osoittavat, että vaikka EU:n viimeaikaisella 
rautatielainsäädännöllä onkin merkittävä vaikutus rautatiealaan eri jäsenvaltioissa, sillä ei 
ole saavutettu juuri mitään rautateiden osuuden kasvattamiseksi matkustaja- ja 
rahtimarkkinoilla. Vertikaalisen erottamisen vaikutus voidaan havaita vasta pitkän ajan 
jälkeen, ja rautatieala toimii varsin vakaassa lainsäädäntö-, sääntely- ja 
talousympäristössä. Valitut tapaustutkimukset viittaavat siihen, että havaitut suuntaukset 
kustannuksissa, maksuissa ja palvelun laadussa voidaan selittää monella eri tekijällä eikä 
niitä voida johtaa itse vertikaalisesta erottamisesta. 
 
On kuitenkin selvää, että kilpailun kehitys on vakiintunut paremmin Yhdistyneen 
kuningaskunnan kaltaisissa valtioissa, jotka ovat toteuttaneet täydellisen erottamisen, kuin 
muissa jäsenvaltioissa, joissa rakenneuudistus on ollut rajoitetumpaa. Se tukee käsitystä, 
että erottaminen, johon liittyy vahva sääntelykehys, voi olla tehokkaampaa kuin pelkkä 
sääntely varmistettaessa syrjimätön pääsy rautatieverkkoihin. 
 

VERTIKAALISTA EROTTAMISTA KOSKEVAT KESKEISET TULOKSET 

 Rautatiealalla suurimmat edut tulevat rahtiliikenteen – pikemmin kuin 
matkustajaliikenteen – erottamisesta infrastruktuurin hallinnosta, sillä 
matkustajaliikenne on yleensä erittäin riippuvaista julkisesta rahoituksesta ja 
mahdollisuudet puhtaasti kaupalliseen liikenteeseen ovat rajallisempia.  

 Yhdistyneessä kuningaskunnassa franchise-tarjouskilpailun käyttöönotto on 
edistänyt markkinoiden kasvua ja palveluinnovaatioita sekä rajoittanut 
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kustannusperustan tekijöitä, vaikka kustannukset ovatkin kasvaneet merkittävästi 
vuodesta 2000. Vaikka tämä johtuukin osittain tehostuneista investoinneista 
vastauksena aikaisemman uusimistoimia koskevan politiikan vaikutuksiin, on 
väitetty, että alan kustannukset ovat liian suuria ja että se voi osittain johtua 
monimutkaisuudesta ja tehottomuudesta, jotka syntyivät sopimuspuitteiden myötä 
yksityistämisen aikoihin. 

 Ruotsissa, missä vertikaalisella erottamisella on pitkä historia, 
koordinointikysymyksiä ei ole syntynyt vertikaalisen erottamisen jälkeen. 
Päinvastoin, siellä suorituskyky on parantunut ja myöhästymiset ovat vähentyneet 
erottamisen jälkeen. 

 Alankomaissa todisteet viittaavat siihen, että rautatiealan vertikaalinen erottaminen 
on tukenut täsmällisyyden, luotettavuuden, kapasiteetin ja turvallisuuden 
parantamista. Ei ole myöskään saatu selviä todisteita siitä, että vertikaalinen 
erottaminen olisi lisännyt merkittävästi infrastruktuurin hallinnon tai tärkeimmän 
vakiintuneen rautatieliikenteen harjoittajan kustannuksia. 

 Italiassa rahtimarkkinoille on markkinoiden avaamisen jälkeen tullut monia 
toimijoita huolimatta siitä, että siellä on edelleen voimassa osittainen integrointi ja 
uudet toimijat kohtaavat edelleen esteitä, jotka haittaavat pääsyä verkkoon. 

 Ranskan kokemukset eivät tarjoa juuri mitään todisteita erottamisen vaikutuksista. 
Erottamisen osittaisuus on merkinnyt sitä, että kilpailun avaamista ja avoimuuden 
lisäämistä ei ole toteutettu ja että siellä ei ole juuri tapahtunut mitään muutosta 
tehokkuudessa ja matkustajien kokemuksissa. 

 Tämän muistion laatijat ehdottavat, että tulevissa poliittisissa vaihtoehdoissa, joilla 
varmistetaan syrjimätön pääsy ja kannustetaan uusia tulokkaita, voitaisiin hyvin 
keskittyä operatiivisen päätöksenteon riippumattomuuteen erotuksena 
oikeudellisesta erottamisesta, eikä vähiten sen takia, että sääntely yksin 
tuskin ehkäisee syrjimättömyyttä. Olisi käsiteltävä myös muita asioita, kuten 
hallitsevien rautatieyritysten kykyä vaikuttaa perusteettomasti kapasiteetin 
käyttöoikeuden myöntämiseen ja muihin päätöksiin sijoittumalla samoihin tiloihin 
rataverkon haltijoiden kanssa. 

 Mekanismeissa, joilla varmistetaan täysimääräinen vertikaalinen 
erottaminen, on ymmärrettävä täysin mahdolliset kustannukset, jotka 
aiheutuvat tietyn rakennemallin hyväksymisestä. Ne voivat olla huomattavia, 
kun mallissa vaaditaan ottamaan käyttöön monimutkaiset sopimuspuitteet, jotka 
koskevat muun muassa aikataulun koordinointia, myöhästymistä koskevan 
sopimussakon maksamista ja rautatieliikenteen harjoittajien laajaa kuulemista, kun 
infrastruktuurin parantamista suunnitellaan.  

 Olisi hyödyllistä myös ymmärtää vertikaalisen erottamisen vaikutus pyörien 
ja kiskon välisen rajapinnan hallintaan paremmin kuin tällä hetkellä on 
mahdollista aikaisempien tutkimusten perusteella. Kun näitä asioita tutkitaan 
tulevaisuudessa, on kuitenkin tärkeää välttää tekemästä liian yksinkertaisia 
päätelmiä yksittäisten jäsenvaltioiden kokemusten perusteella. Edellä esitetyt 
todisteet osoittavat, että havaitut suuntaukset kustannuksissa, maksuissa ja 
palvelun laadussa voidaan selittää monella eri tekijällä ja useimmissa tapauksissa 
niitä ei voida johtaa itse vertikaalisesta erottamisesta. 

 
 


