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VR – sijoitusyhtiöstä asiakaspalvelijaksi  

 

 

 

 

 

Valtion täysin omistama VR Group tekee kansakunnan sille tarjoamilla kiskoilla mitä tahtoo. 

Esimerkkejä ovat muun muassa sisämaan yöjunien lopettaminen (jota nyt täydennetään lopet-

tamalla ”korvaava” junayhteys1), junapysähdysten lopettaminen Haukivuorella2, kaukojuna-

yhteyksien vähentäminen3 ja toisaalta yleensä aina kielteinen suhtautuminen toisten tekemiin 

kehitysehdotuksiin4. Hallintoneuvoston jäsenet sekä liikenneministerit puolestaan ovat ham-

paattomia puoluekannasta5 riippumatta6. Voidaan jopa kysyä harhauttavatko kansanedustajina 

toimivat hallintoneuvoston jäsenet kansalaisia tietoisesti7, koska toimielimen tehtävänä ei ole 

matkustajien vaan yhtiön edun valvominen8.    

 

Lopputulos on, että rautatiematkustajien etua ei valvo kukaan. Lapsenuskoisimpienkin päättä-

jien9 on jo aika tunnustaa, ettei meillä ole mitään ”kilttiä” VR:ää vaan ”heikompaa ainesta” 

                                                 
1 http://www.suomenmaa.fi/etusivu/7410309.html 
2 http://yle.fi/uutiset/liikenneministeri_risikko_haukivuoren_juna-aseman_lakkauttamispaatosta_ei_pureta/7397638 
3 http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/756714/VRn+lauantaivuorot+Turusta+Helsinkiin+huvenneet+kolmanneksen 
4 http://www.tampereforum.fi/2015/04/02/tesoma-saa-lahijunaseisakkeen-aikataulu-avoin/ 
5 http://www.ita-savo.fi/uutiset/l%C3%A4hell%C3%A4/junat-pys%C3%A4htyv%C3%A4t-edelleen-haukivuorella-

147647 
6 http://www.timokorhonen.fi/blogi/2015/03/30/177 
7 http://www.satutaavitsainen.com/blogi/2014/05/14/99 
8 http://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/vr-group-yrityksena/konsernin-hallinto/hallintoneuvosto/ 
9 http://raimopiirainen.fi/2015/04/09/pari-sanaa-junavuoroista/ 

http://www.suomenmaa.fi/etusivu/7410309.html
http://yle.fi/uutiset/liikenneministeri_risikko_haukivuoren_juna-aseman_lakkauttamispaatosta_ei_pureta/7397638
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/756714/VRn+lauantaivuorot+Turusta+Helsinkiin+huvenneet+kolmanneksen
http://www.tampereforum.fi/2015/04/02/tesoma-saa-lahijunaseisakkeen-aikataulu-avoin/
http://www.ita-savo.fi/uutiset/l%C3%A4hell%C3%A4/junat-pys%C3%A4htyv%C3%A4t-edelleen-haukivuorella-147647
http://www.ita-savo.fi/uutiset/l%C3%A4hell%C3%A4/junat-pys%C3%A4htyv%C3%A4t-edelleen-haukivuorella-147647
http://www.timokorhonen.fi/blogi/2015/03/30/177
http://www.satutaavitsainen.com/blogi/2014/05/14/99
http://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/vr-group-yrityksena/konsernin-hallinto/hallintoneuvosto/
http://raimopiirainen.fi/2015/04/09/pari-sanaa-junavuoroista/
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konsernin linja-autoihin työntävä10 ja omia voittojaan maksimoiva liikeyritys11, joka myös 

kampittaa12 toisten tuloa alalle mahdollisuuksiensa mukaan päättäjien seuratessa sivusta. Yhtiö 

myös lobbaa Pisara-radan13 kaltaisia turhakkeita14. Tähän on saatava muutos. 

 

Vaalien jälkeen onkin perustettava laaja-alainen työryhmä pohtimaan muun muassa seuraavia 

asioita (luettelo ei ole tyhjentävä): 

– valtakunnalliset taajamajunakokeilut Sm2-junilla15 (esimerkiksi Seinäjoki – Vaasa ja 

Pietarsaari – Kokkola) 

– InterRegio-junat16 eteläisessä Suomessa 

– sisämaan yöjunien palauttaminen (onnistuu osittain niinkin helposti kuin ohjaamalla jokin 

nykyisistä yöjunista reitille Helsinki – Tampere – Pieksämäki – Kontiomäki – Oulu) 

– lähijunaliikenne Tampereella17 ja muualla18, missä liikennettä halutaan  

– VR:n pilkkominen kalustoyhtiöksi ja liikennöintiyhtiöksi sekä lainsäädännöllinen var-

mistus sille, ettei rautatiekalustoa tuhota perusteettomasti 

– VR:n pilkkominen kahteen liikennöintiyhtiöön, mikäli päättäjien on ylitsepääsemättömän 

vaikeata hyväksyä muita kuin valtiollisia matkustuspalveluiden tarjoajia19 ja 

– tarvittaessa VR:n yksinoikeussopimuksen ennenaikainen päättäminen.   

 

Päättäjien on enää turha vetäytyä ”voimattomuuden” taakse. Kun kerran valtion peliyhtiöitä20 

järjestellään, miksi ei myös rautatieyhtiön toimia? Selvittely on tehtävä avoimesti eikä missään 

hallitusneuvotteluiden salakabineteissa21ja myös kansalaisjärjestöillä on oltava edustus työryh-

mässä (kaikki maailman viisaus ei piile virkamiesten kirjoituspöytien takana). Enää ei myös-

kään kaivata näennäistyöryhmiä, joilta salataan keskeisiä asioita22.   

 

Intiaanitkin saavat harjoittaa rautatieliikennettä23 ulkomailla. Onkin jo aika rehellisesti miettiä, 
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http://www.tekniikkatalous.fi/Liikenne/vuoto+vr+ohjaa+jarjestelmallisesti+junamatkustajia+omistamansa+bussiyhtion

+kyytiin/a1057443 
11 https://vrleaks.wordpress.com/2015/04/10/a10042015/ 
12 http://arenan.yle.fi/tv/2451525?start=3m2s (VR har inte planer att sälja gamla ryska elloken till konkurrenter) 
13 

https://vrgroup.studio.crasman.fi/pub/Website%20material/Documents/Hallitusohjelmatavoitteet_maaliskuu_2015_VR

_Group.pdf 
14 http://www.hs.fi/kotimaa/a1416894699172 (Pisararadan kannattavuus romahti ja vastustus kasvaa) 

15 http://fi.wikipedia.org/wiki/Sm2 
16 http://en.wikipedia.org/wiki/InterRegio 
17 http://tinyurl.com/lv3vlkf 
18 http://www.rautatiematkustajat.fi/Tamperekanta.pdf 
19 http://www.rautatiematkustajat.fi/SRM_PR.pdf 
20 

http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194969355234/artikkeli/hallitukselta+vihreaa+valoa+rahapeliyhtioiden+yhdistamise

lle.html 
21 http://www.lansi-uusimaa.fi/artikkeli/56336-saatytalon-salaseura 
22 http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=964900&name=DLFE-10614.pdf&title=Julkaisuja%209-

2010 (s. 54) 
23 http://www.tshiuetin.net/index_an.html 

 

http://www.tekniikkatalous.fi/Liikenne/vuoto+vr+ohjaa+jarjestelmallisesti+junamatkustajia+omistamansa+bussiyhtion+kyytiin/a1057443
http://www.tekniikkatalous.fi/Liikenne/vuoto+vr+ohjaa+jarjestelmallisesti+junamatkustajia+omistamansa+bussiyhtion+kyytiin/a1057443
https://vrleaks.wordpress.com/2015/04/10/a10042015/
http://arenan.yle.fi/tv/2451525?start=3m2s
https://vrgroup.studio.crasman.fi/pub/Website%20material/Documents/Hallitusohjelmatavoitteet_maaliskuu_2015_VR_Group.pdf
https://vrgroup.studio.crasman.fi/pub/Website%20material/Documents/Hallitusohjelmatavoitteet_maaliskuu_2015_VR_Group.pdf
http://www.hs.fi/kotimaa/a1416894699172
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sm2
http://en.wikipedia.org/wiki/InterRegio
http://tinyurl.com/lv3vlkf
http://www.rautatiematkustajat.fi/Tamperekanta.pdf
http://www.rautatiematkustajat.fi/SRM_PR.pdf
http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194969355234/artikkeli/hallitukselta+vihreaa+valoa+rahapeliyhtioiden+yhdistamiselle.html
http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194969355234/artikkeli/hallitukselta+vihreaa+valoa+rahapeliyhtioiden+yhdistamiselle.html
http://www.lansi-uusimaa.fi/artikkeli/56336-saatytalon-salaseura
http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=964900&name=DLFE-10614.pdf&title=Julkaisuja%209-2010
http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=964900&name=DLFE-10614.pdf&title=Julkaisuja%209-2010
http://www.tshiuetin.net/index_an.html


 3 
miksi meillä vain valtiollinen rautatieyhtiö muka kykenee kuljettamaan kansalaisia kiskoilla. 

 
 Kemijärvellä huhtikuun 13. päivänä 2015 

 Suomen Rautatiematkustajat ry. 

 Kemijärvi  

 www.rautatiematkustajat.fi

 http://www.facebook.com/pages/Rautatiematkustajat/158345494253217

 https://www.facebook.com/groups/108232592543581/ 

 

 

 

 
 Kalevi Kämäräinen  Juha P. Korhonen 

 puheenjohtaja    varapuheenjohtaja 

 
JAKELU kaikki kansanedustajaehdokkaita asettaneet puolueet (puolueen sähköpostiosoite) sekä pu-

heenjohtajat ja puoluesihteerit (jatkojakelua suositellaan)  
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