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Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR Groupin tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja VR-Yhtymä Oy (VR) ovat päässeet
yhteisymmärrykseen junaliikenteen ostoista ja velvoiteliikenteen
täsmennyksistä vuosille 2016-2019. Nykyisen sopimuksen voimassaolo
päättyy 31.12.2015. Osto- ja velvoiteliikenteen aikatauluja tarkennetaan
syksyn aikana ja ne tulevat voimaan 27.3.2016. Syksyn aikana
viimeisteltävä sopimus viedään raha-asiainvaliokunnan hyväksyttäväksi.

Nelivuotinen sopimuskausi takaa joukkoliikenteen palvelujen
ennustettavuuden ja jatkuvuuden. LVM ja VR ovat yhteistyössä hakeneet
mallia, joka toteuttaa hallitusohjelman säästötavoitetta siten, että
junaliikenteen ostot palvelisivat mahdollisimman montaa matkustajaa.
Valmistelun aikana LVM on selvittänyt myös poistuvia junavuoroja
korvaavia linja-autovuoroja alueittain.

LVM ei 27.3.2016 alkaen enää osta liikennettä reiteillä Joensuu-Nurmes,
Tampere-Keuruu ja Jyväskylä-Haapamäki-Seinäjoki. Pieksämäki-Joensuu-
reitti lyhennetään reitiksi Pieksämäki-Varkaus. Junavuorot vähenevät
reiteillä Riihimäki-Lahti, Hanko-Karjaa, Kouvola-Kotkan satama ja Kajaani-
Oulu. Lisäksi VR:lle asetettuun velvoiteliikenteeseen tulee yksittäisiä
junavuoroja koskevia muutoksia.

Helsingin seudun lähiliikenteessä Y-junien liikennöinti lakkaa ja H- ja R-
junat yhdistetään yhdeksi R-linjaksi. Saunakallion ja Ainolan junavuorot
kaksinkertaistuvat. Junien pysähtyminen Purolan ja Nuppulinnan asemilla
lakkaa. Uudelle sopimuskaudelle suunnitellaan uusia nopeita vuoroja
Riihimäen ja Helsingin väliseen työmatkaliikenteeseen.

Vuorojen leikkausten piirissä on noin 6 prosenttia ostopalveluliikenteen
asiakkaista. Lakkautettavilla vuoroilla tehdään yhteensä 550 000 matkaa
vuodessa, kun koko LVM:n ostoliikenteessä matkojen lukumäärä on 9
miljoonaa. Junaliikenne loppuu kokonaan 28 asemalla, kun koko maassa
asemia on 200 kappaletta. Monet lakkautettavista asemista ovat hyvin
pieniä matkustajamäärältään.

Nelivuotisen sopimuksen arvo olisi 110 miljoonaa euroa eli 27,5 miljoonaa
euroa vuodessa. Uusi sopimus toisi valtiolle 12,3 miljoonan euron
vuosittaiset säästöt.

Lisätietoja medialle:
Liikennepalvelut-yksikön johtaja Mikael Nyberg, liikenne- ja
viestintäministeriö, p. 0295 34 2474
matkustajaliikenteen johtaja Maisa Romanainen, VR Group, yhteydenotot
viestintäpäällikkö Mika Heijarin kautta p. 040 862 2100

Liitteet:
Liite 1 Osto- ja velvoiteliikenteen muutokset 27.3.2016 alkaen

Liite 2 Asemat, joilla matkustajaliikenne päättyy 26.3.2016
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