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VR saa jatkaa kaukojunaliikenteen hoitamista yksinoikeudella vuoden 2024 loppuun asti. Liikenne- 
ja viestintäministeriön heinäkuun alussa tekemä päätös viidestä lisävuodesta on herättänyt 
keskustelua julkisuudessa. 

Toimitusjohtaja Mikael Aron mukaan ratkaisu antaa tukea VR:n uudistuksille, mutta asettaa 
samalla yhtiölle kovat odotukset. 
  
– Odotukset pitää nyt pystyä lunastamaan. Se edellyttää meiltä tosi paljon. Asiakasta on 
kuunneltava entistä herkemmin. Käymme koko palveluketjun läpi. Ideoita on paljon vireillä. 
Tavoitteena on tarjota enemmän hintavaihtoehtoja ja lisätä matkustajien määrää parikymmentä 
prosenttia tämän vuosikymmenen aikana, Aro sanoo. 
  
Mikael Aro muistuttaa, että viime aikoina tehdyt monet uudistukset näkyvät jo kaukojunien 
kasvavissa matkustajamäärissä. 

Selkänojaa uudistuksille 

Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n välistä sopimusta on luonnehdittu hallituksen suurimmaksi 
liikennepoliittiseksi linjaukseksi. Erityisesti sopimuksen ajankohta ja sen yksityiskohtien salaaminen 
ovat aiheuttaneet närkästystä. Mikael Aron mukaan päätös antaa tarpeellista selkänojaa 
uudistuksille ja kehittämiselle. 
  
– Kun tiedämme, missä laajuudessa junaliikenne jatkuu, osaamme mitoittaa kalustoinvestoinnit 
paremmin, Aro sanoo. 
  
Lähiaikoina VR on päättämässä noin miljardin euron investoinneista. 



  
– VR ei vastusta kilpailua. Päinvastoin kannatamme sitä, kunhan se on tasapuolista kaikille. Kilpailu 
pitää käynnistää harkiten ja vaiheittain. 
  
Liikenne- ja viestintäministeriö piti yksinoikeuden jatkamista perusteltuna muun muassa 
keskeneräisten EU-säädösten takia. Myöskään rataverkko ei ministeriön mukaan vielä tarjoa 
mahdollisuuksia toimivalle kilpailulle. 

Kilpailu alkaa lähiliikenteestä 

Asteittaiseen etenemiseen raidekilpailun avaamisessa päätyi myös selvitysmies Juha Honkatukia, 
joka jätti raporttinsa tammikuussa. 
  
– Nyt tehty päätös on suoraan selvityksen suositusten mukainen. Ainoa yllätys oli ehkä se, että 
päätös tuli jo tässä vaiheessa, Mikael Aro arvioi. 
  
– Yksinoikeus ei koske lähiliikennettä. Helsingin seudun joukkoliikenteen tilaaja HSL on kertonut, 
että sen tavoitteena on avata liikenne kilpailulle vuoden 2018 alusta lähtien. Rahtiliikenne ja 
infrarakentaminen ovat jo kilpailtuja alueita, Aro muistuttaa. 

Lue myös Juha Honkatukian LVM:lle laatima raportti: Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen 
kilpailulle 

  

Jatkoa vuoden 2009 sopimukselle 

- Päätös yksinoikeuden jatkamisesta perustuu liikenne- ja viestintäministeriön kanssa vuonna 2009 
solmittuun suoraostosopimukseen. Se takasi VR:lle kymmenen vuoden yksinoikeuden sen silloisiin 
kaukojunareitteihin. 

- Sopimuksessa oli optio yksinoikeuden jatkamisesta viidellä vuodella, jos VR tekee merkittäviä 
kalustoinvestointeja. Takarajana option käyttämiselle oli vuosi 2015. 

- EU-direktiivin mukaan tällaisen yksinoikeussopimuksen pituus voi olla korkeintaan 15 vuotta. 

- Sopimus velvoittaa VR:ää ajamaan tietyillä hiljaisilla reiteillä. Velvoiteliikenteen vuosittainen 
summa on enintään 20 miljoonaa euroa vuoden 2019 loppuun. 

- Vuosina 2020-24 velvoiteliikenteen määrä on enintään 21 miljoonaa euroa vuodessa. Kolarin-
liikenne lisättiin liikenteen piiriin. 

- VR sitoutuu yksinoikeuden vastineeksi merkittäviin kalustoinvestointeihin. 
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