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JUNALIIKENTEEN KÄYNNISTÄMINEN BALTIRAIL-reitillä
Rongiliikluse käivitamine Balltirail-teel

Tässä muistiossa hahmotellaan toimenpiteitä, jotka edistävät junaliikenteen 
käynnistymistä Baltirailillä  autolauttaliikenteen käynnistyessä Kotkan ja Sillamäen 
välillä.

Autolauttaliikennöitsijä AS Saaremaa Laevakompanii (SLK) on kiinnostunut myös 
rautatiekaluston kuljettamisesta ”Vironia”-nimisellä aluksellaan, joka aiemmin on 
toiminut myös junalauttana (kiskot vielä paikallaan).

1. Perustetaan virolainen yhtiö – Baltirail Transport oü (BRtp) huolehtimaan 
liikenneoperoinnista BR-reitillä joko omalla kalustolla tai sopimalla yhteistyöstä 
eri rautatieyhtiöiden kanssa. Varsinainen perustaja voisi olla ER-areng 
oü (nimi muutetaan BR-areng oü:ksi) ja mahdolliset yksityishenkilöt. 
Osuuksia myytäisiin myöhemmin esim. SLK:lle ja VR:lle.

Asutetakse eesti firma – Baltirail Transport oü (BRtp) hoolitsema liikluse  
opereerimest

- oma raudteevahendiga vöi
- koostööleppingutiga raudteefirmatega

Põhiasutaja võiks olla ER-areng (Nimi vahetakse BR-areng oü). Hiljemini osasid 
vöiks müüa näiteks Soome VR:le ja SLK:le

2. BRtp tekee sopimuksen SLK:n kanssa yksinoikeudesta junalauttapalveluista välillä 
Kotka – Sillamäe. Asetetaan yhteinen valmisteluryhmä laatimaan 
liiketoimintasuunnitelma.

BRtp leppib kokku SLKga, et BRtp saab ainuöiguse raudteevahendite kasutamisest  
Kotka Sillamäe vahel. Asetetakse ühine koostöögrupp valmistama äriplaani.

3. Yhteistoimintasopimukset seuraavien rautatieyhtiöiden kanssa siitä, että BRtp 
harjoittamalle tavaraliikenteelle saadaan kansallinen liikennöintioikeus (mm. 
ratakapasiteettia, turvallisuustodistus, toimilupa)  ja lupaus, että tavara voidaan 
kuljettaa vähintään 80 km:n nopeudella ja ensimmäinen kuljetusvuosi ilman 
radankäyttökorvausta:

Koostööleppingut järgimiste raudteefirmatega niimoodi, et BRtp saab omale 
kaubaveole rahvusliku liikluseöiguse (radakapsiteet, turvalisusetöendus,  
tegutsemisluba) ja lubadus, et kauba võidakse vedada vähemalt 80 km kiirusega ja 
esimene veduaasta ilma radakasutamisemaksut.

A Suomi VR
B Eesti EVR
C Latvia kans. rautatieyhtiö
D Liettua -  ”  -
E Puola -  ”  -
F Venäjä/Kalingrad  -  ”  -



G Saksa ja mahd. muut

4. Poliittinen sopimus/ julistus (Eestin {kokoonkutsuja}, Suomen, Latvian, Liettuan 
ja Puolan liikenneministerien kesken) kaikesta kansallisesta tuesta BR-hankkeelle

Poliitline lepping/ deklaratsioon (Eesti {kokkukutsuja}, Soome, Läti, Leedu ja 
Poola) transpordiministerite vahel nii, et nad andavad köig rahvuslik toetus BR-
projektile.

5. Aiesopimus BRtp /Sillamäen satama ja kaupunki, Kotkan satama ja kaupunki (yksi 
paperi tai erilliset sopimukset) junaliikenteen käynnistämisestä BR-reitillä.

Kavatsuslepping BRtp / Sillamäe sadam ja S linnavalitsus, Kotkan sadam ja K 
linnavalitsus (ühine paper või eri leppingut) rongiliikluse käivitsemisest BR-teel.
 

6. Liikennöintisopimus BRtp:n, SLK:n, Kotkan Sataman ja Sillamäen Sataman 
välillä siten, että ensimmäisenä kuljetusvuonna ei perittäisi satamien eikä 
junalautan käyttökorvauksia.

Vedulepping BRtp, SLK, Kotka sadam ja Sillamäe sadama vahel nii, et esimena 
veduaastana ei oleks vaja maksta rahakompetsatsiooni sadamate ja rongipraami 
kasutamise järgi.

7. BRtp pyrkii tekemään aiesopimuksia kymenlaaksolaisten ja muidenkin 
suomalaisten yritysten kanssa  junan käytöstä BR-reitillä.

BRtp taotleb teha kavatsusleppinguit firmatega Kotka ümbruses jakaa  mujal  
Soomes asuvate firmatega rongi kasutamisest BR-teel.

8. Laaditaan kuljetussuunnitelma, jossa selvitetään mm:
Tehakse veduplaani, kus selgitakse
- veturit vedurit
- vaunut vagunid
- radankäyttöoikeudet ja korvaukset  radakasutusöigused ja maksud
- aikataulut ajakavad
- tulli- ja rajamuodollisuudet tolli- ja piirformaalsused

9. Laaditaan tiedotussuunnitelma. Tehakse informatsioonplaan
- uskottavuuskynnys, myönteinen julkisuus auttaa
  usutavuskünnis, psitiivne avalikkus aitab
- ei saa joutua naurunalaiseksi
  ei saab naerualuneks tulla
- selkeää konkretiaa ennen ensimmäistä julkisuutta
  selget konkreetia enne esimest avalikkust
- julkisuus auttaa löytämään potentiaaleja asiakkaita
  avalikkus aitab leidma potentiaalseid klienteid


