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VR GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2015 
 
 

 VR Groupin vertailukelpoinen liikevaihto ja liikevoitto laskivat sekä 
kolmannella vuosineljänneksellä että kumulatiivisesti 

 Matkustajaliikenteen matkamäärät kääntyivät kasvuun onnistuneiden 
kampanjoiden seurauksena kolmannella vuosineljänneksellä 

 VR Transpointin markkinatilanne jatkui haasteellisena 

 VR Trackin tilauskanta säilyi hyvänä 
 

VR Groupin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 315,2 
(348,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,3 prosenttia. 
Raportoitu liikevaihto laski viime vuodesta 9,7 prosenttia. Merkittävin ero 
raportoidun ja vertailukelpoisen liikevaihdon välillä on 1.1.2015 konsernista 
irtautuneen Finrail Oy:n vaikutus liikevaihtoon. Vuosineljänneksen liikevoitto oli 
27,0 miljoonaa euroa ja se heikkeni vertailukelpoisesta edellisvuodesta 
3,0 miljoonaa euroa. Raportoitu liikevoitto vertailukaudella (Q3/2014) oli 
30,7 miljoonaa euroa ja sisälsi Finrail Oy:n liiketuloksen. VR Groupin tulos 
kolmannella vuosineljänneksellä oli 19,7 (24,0) miljoonaa euroa.  
 
VR Groupin tammi-syyskuun kumulatiivinen liikevaihto oli 908,4 (1008,0) 
miljoonaa euroa. Kumulatiivinen liikevaihto laski viime vuodesta 9,9 prosenttia. 
Vertailukelpoinen  liikevaihdon lasku oli 7,4 prosenttia. Kumulatiivinen liikevoitto 
laski vertailukaudesta ja oli 26,0 (47,3) miljoonaa euroa. VR Groupin 
kumulatiivinen tulos oli 18,8 (36,9) miljoonaa euroa. 
 
Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 
1,2 (0,2) miljoonaa euroa.  
 
VR-Yhtymä ilmoitti elokuussa liiketoiminnan tehostamishankkeista, joiden 
tavoitteena on 50 miljoonan euron kustannussäästöt. Junamatkustuksen 
lisäämiseksi VR:n on laskettava hintoja, mikä edellyttää kustannusten 
karsimista ja toiminnan uudistamista. Liikenne- ja palvelumuutosten 
mahdollistamiseksi sekä hinnoittelun uudistamiseksi käynnistettiin 
yhteistoimintaneuvottelut 15.9. Neuvottelut koskevat matkustajaliikenteen, 
junaliikenteen kunnossapidon sekä junaliikennöinnin organisaatioita. 
  
Suomen hallitus ilmoitti syyskuussa maan kilpailukykyä vahvistavista toimista, 
joilla on vaikutusta työntekijöiden ja työnantajien asemaan. Keskusjärjestöjen 
järjestämän poliittisen mielenilmauksen vuoksi valtaosa junaliikenteestä 
peruttiin perjantaina 18.9. Mielenilmauksella oli negatiivinen vaikutus syyskuun 
tulokseen. 
 
Hallitusohjelman mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö vähentää 
joukkoliikenteen ostoja 15 miljoonalla eurolla. Pääosa säästöistä kohdistuu 
junaliikenteen ostoihin. LVM ja VR pääsivät syyskuussa yhteisymmärrykseen 
junaliikenteen ostoista vuosille 2016-2019. Vuorojen leikkausten piirissä on 
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noin 6 prosenttia ostopalveluliikenteen asiakkaista. Lakkautettavilla vuoroilla 
tehdään yhteensä 550 000 matkaa vuodessa. Junaliikenne lakkaa 28 
asemalla. 
 
Liiketoimintakohtaiset liikevaihdot, liikevoitot ja henkilömäärät on esitetty 
erillisessä taulukossa.  

 
 

Matkustajaliikenne 
 
Matkustajaliikenteen liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä 
3,2 prosenttia ja oli 134,3 (138,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskuun 
vaikutti edelleen hintatason lasku kotimaan kaukoliikenteen kireässä 
kilpailutilanteessa. Onnistuneiden kampanjoiden tuloksena matkamäärien 
lasku on saatu pysäytettyä. Lähiliikenteen liikevaihto ja tulos on kehittynyt 
tavoitteiden mukaisesti.  

 
Venäläisten matkustus on vähentynyt tammi – syyskuussa 28 prosenttia, mikä 
johtuu venäläisten ostovoiman hiipumisesta heikon ruplan seurauksena. 

Juna- ja autoliikenteessä tehtiin yhteensä 26,8 (25,8) miljoonaa matkaa. 
Matkojen määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 3,8 prosenttia. Auto-
liikenteen matkamäärät pysyivät viime vuoden tasolla ja junaliikenteen 
matkamäärät kasvoivat 5,6 prosenttia. Sekä kaukoliikenteen että lähiliikenteen 
matkamäärät junaliikenteessä kasvoivat molemmat 5,6 prosenttia. Matkustaja-
liikenteen liikevoitto oli 6,8 miljoonaa euroa ja laski vertailukaudesta 
34,5 prosenttia (10,3).  

Junaliikenne 
  
Matkustajaliikenteessä junaliikenteen liikevaihto oli vuosineljänneksellä 
104,2 (108,1) miljoonaa euroa, jossa on laskua edellisvuoteen verrattuna 
3,7 prosenttia.  
  
Kaukoliikenteessä kesän ja alkusyksyn onnistuneet kampanjat käänsivät 
matkamäärät kasvuun. Samalla keskihintaa on kuitenkin laskettu selvästi 
kireässä kilpailutilanteessa. Kehäradan avaus 1.7. toi runsaasti matkustajia 
lähiliikenteen juniin. 
  
Junaliikenteen matkojen kokonaismäärä oli vuosineljänneksellä 
19,0 miljoonaa, ja se kasvoi vertailukaudesta (17,9) 5,6 prosenttia. 
Matkustetut henkilökilometrit kasvoivat 9,1 prosenttia ja olivat 1105 miljoonaa 
kilometriä (1.012). Tästä lähiliikenteen matkamäärä oli vuosineljänneksellä 
15,5 miljoonaa ja kasvoi vertailukauden tasosta (14,7). Suurin osa lähiliiken-
teestä oli pääkaupunkiseudun HSL:n ostamaa lähiliikennettä. Suomen ja 
Venäjän välisessä liikenteessä Allegron matkojen määrä oli vuosineljän-
neksellä 110.000, jossa oli laskua 6,1 prosenttia.  

  
Lipunmyynnissä verkkomyynti on edelleen selvässä kasvussa, erityisen 
vahvaa kehitystä on mobiilikanavassa, jonka kasvu on vuoden aikana jopa 
42 prosenttia. Asemien lipputoimistojen osuus myynnistä on edelleen 
vähentynyt, se oli syyskuussa 15,9 prosenttia.  
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Alkuvuonna aikataulun mukaisesti määräasemalle saapuneiden junien osuus 
kaukoliikenteessä oli 86,3 (89,3) prosenttia. Lähiliikenteessä täsmällisyys oli 
94,3 (94,2) prosenttia. Myöhästymisraja on kaukoliikenteessä viisi minuuttia ja 
lähiliikenteessä kolme minuuttia. Erilaisten ratahäiriöiden osuus myöhästy-
misistä on ollut kasvussa, lähiliikenteessä kehäradan avaus on ollut 
haasteellinen.  
 
Autoliikenne  
  
Matkustajaliikenteessä autoliikenteen liikevaihto oli vuosineljänneksellä 
21,3 (22,2) miljoonaa euroa. Linja-autoliikenteessä tehtiin 7,9 (7,9) miljoonaa 
matkaa. 
 
 
VR Transpoint 
 
VR Transpointin liikevaihto oli vuosineljänneksellä 91,0 (105,1) miljoonaa 
euroa ja laski 13,4 prosenttia vertailukaudesta. Liikevoitto oli 
8,1 (7,2) miljoonaa euroa ja se nousi 13,1 prosenttia vertailukaudesta. VR 
Transpointin kuljetusmäärät laskivat 11,4 prosenttia vertailukaudesta. 
Kuljetettu tonnimäärä oli 9,1 (10,2) miljoonaa.  
 
Logistiikkapalveluiden kysyntä on vahvasti riippuvainen kotimaan teollisuus-
tuotannosta sekä yleisestä, etenkin Suomen ja Venäjän talouskehityksestä.  

 
Kolmannella neljänneksellä volyymien ero viime vuoteen supistui hieman 
verrattuna ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Toisaalta syyskuun laajamittainen 
työnseisaus vaikutti volyymeihin kielteisesti. Yleisessä talouskehityksessä, 
raaka-aineiden hinnoissa ja Venäjän poliittisessa tilanteessa ei ole juurikaan 
tapahtunut muutosta kolmannen kvartaalin aikana. Markkinatilanne on 
jatkunut haasteellisena.  

 
Toiminnalliset mittarit kehittyivät kolmannen vuosineljänneksen ja koko 
vuoden aikana positiivisesti ja tuloskehitys oli liikevaihtoon nähden tyydyttävä. 
Strategian mukaisesti haetaan kasvua ja jatkuvaa tehostamista.  

 

Rautatielogistiikka 
 
Rautatielogistiikan liikevaihto oli vuosineljänneksellä 69,5 (79,8) miljoonaa 
euroa. Laskua viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna oli 
12,8 prosenttia. Junaliikenteen tonnikilometrit olivat 2012 (2324) miljoonaa, 
jossa laskua 13,4 prosenttia. Kuljetetut tonnit laskivat kauden aikana 
11,5 prosenttia.  
 
Kotimaan kuljetetut tonnit olivat vuosineljänneksellä 4,8 (5,6) miljoonaa tonnia, 
jossa laskua edellisvuodesta 14,1 prosenttia. Junaliikenteelle tärkeät 
metsäteollisuuden kuljetukset laskivat hieman viime vuoden tasosta ollen 
3,5 miljoonaa tonnia. Metalliteollisuuden kuljetukset laskivat 41,9 prosenttia ja 
kemianteollisuuden kuljetukset olivat lähes samalla tasolla kuin 
vertailukaudella.  
 
Kansainvälisessä liikenteessä vuosineljänneksen kuljetusmäärät olivat 
3,1 (3,3) miljoonaa tonnia ja laskivat tarkastelukaudella 7,2 prosenttia. 
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Varsinkin rautatietransiton volyymit olivat selvässä laskussa viime vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 
 
Maantielogistiikka 
 
Maantielogistiikan liikevaihto oli vuosineljänneksellä 21,5 (25,4) miljoonaa 
euroa ja se laski 15,3 prosenttia. Tavarakuljetukset olivat vuosineljänneksellä 
1,2 miljoonaa tonnia ja ne vähenivät edellisen vuoden vastaavasta vuosi-
neljänneksestä (1,3) 11,0 prosenttia.  
 
 
VR Track 
 
VR Trackin liikevaihto laski vertailukaudesta 7,7 prosenttia ja oli vuosineljän-
neksellä 85,9 (93,1) miljoonaa euroa. Tilauskanta pysyi edelleen hyvänä. 
Vuosineljänneksen liikevoitto laski vertailukaudesta ja oli 8,3 (12,5) miljoonaa 
euroa. 
 
Liikevaihto on viime vuotta alhaisempi rakentamisen liiketoiminnassa, jossa 
volyymit ovat olleet selvästi alle viime vuoden, mutta Ruotsin kunnossapidon 
liiketoiminta on kasvanut voimakkaasti. Kannattavuuden paraneminen on 
kuitenkin jatkunut kaikissa kotimaan liiketoiminnoissa.  
  
Suomessa merkittävin urakkavoitto saavutettiin Äänekosken Biotehtaan 
liikenneyhteyksien parantamisen Allianssia-hankkeessa, jonka kehitysvaihe 
alkaa lokakuussa. Sopimuksen arvo noin 62 miljoonaa euroa. Varsinainen 
toteutusvaihe alkaa keväällä 2016. Ruotsissa voitettiin kunnossapitourakka 
Blekinge kustbana, arvoltaan n. 60 miljoonaa euroa, jonka työt alkavat 
04/2016.  
 
 
Investoinnit 
 
Kokonaisinvestoinnit olivat vuosineljänneksellä 36,6 (32,1) miljoonaa euroa, 
joista 2,4 miljoonaa euroa toteutettiin leasingjärjestelyin. Investointimenot 
olivat lähinnä tavanomaisia käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.  
 
 
Rahoitus 
 
Konsernin rahavarojen muutos oli vuoden alusta -102,3 (-42,6) miljoonaa 
euroa. Kassan negatiivista muutosta selittää pääosin huhtikuussa maksettu 
100 miljoonan euron osinko sekä osin maksujen jaksotukset. Maksuvalmius 
säilyi hyvänä. Likvidit varat olivat kauden lopussa 228,7 (222,7) miljoonaa 
euroa. 
 
 
Henkilöstö 
 
Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 8.723 (9.751) henkilöä. 
Henkilöstömäärän pienenemisessä näkyy mm. Finrailin myynti ja henkilöstön 
eläköityminen. Liiketoimintakohtaiset henkilöstömäärät ja niiden muutokset on 
esitetty erillisessä taulukossa.  
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Konsernin rakennemuutokset  
 
Katsauskaudella konsernin rakenteessa ei tapahtunut muutoksia. 
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat  
 
Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti tiedotteessaan 1.10. haluavansa 
nopeuttaa kilpailun avautumista matkustajajunaliikenteessä. VR-Yhtymällä on 
on voimassa oleva sopimus kaukoliikenteen yksinoikeudesta vuoteen 2024. 
Neuvottelut sopimuksen muuttamisesta ovat alkaneet ja ne odotetaan 
saatavan päätökseen maaliskuun 2016 loppuun mennessä. 
 
VR Track aloitti yhteistoimintaneuvottelut lokakuussa. Neuvottelut koskevat 
noin 450 työntekijän mahdollisia lomautuksia enintään 90 päiväksi talven ja 
kevään aikana. 
 
Loppuvuoden näkymät ja riskit 
 
Koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon odotetaan laskevan selvästi ja sen 
seurauksena myös tuloksen heikkenevän huomattavasti viime vuodesta. 
Epävarmuutta ennusteisiin tuo etenkin matkustajaliikenteen kaukoliikenteen 
myynnin sekä logistiikan kuljetusvolyymien kehitys.  
 
 
 
 
VR-Yhtymä Oy 
Hallitus 
 
 
 
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA  1.1 - 30.9.2015

 (M€) 7-9/2015 7-9/2014 Muutos-% 1-9/2015 1-9/2014 Muutos-% 1-12/2014

Liikevaihto 315,2 348,9 -9,7 % 908,4 1 008,0 -9,9 % 1 367,2

Valmistus omaan käyttöön 3,9 7,7 -50,0 % 13,7 22,0 -37,5 % 30,7

Liiketoiminnan muut tuotot 9,7 8,4 15,2 % 35,8 30,5 17,4 % 60,1   

Materiaalit ja palvelut -93,7 -106,2 -11,7 % -264,4 -295,7 -10,6 % -407,5

Henkilöstökulut -114,1 -131,0 -12,9 % -369,1 -416,7 -11,4 % -550,4

Poistot -29,3 -28,6 2,7 % -88,0 -84,5 4,2 % -118,2

Liiketoiminnan muut kulut -64,6 -68,6 -5,8 % -210,4 -216,3 -2,7 % -291,6

Kulut yhteensä -301,8 -334,3 -9,7 % -932,0 -1 013,2 -8,0 % -1 367,7

Liikevoitto 27,0 30,7 -12,1 % 26,0 47,3 -45,1 % 90,4

Rahoituserät -2,4 -0,4  -0,8 -0,7 8,9 % -5,1

Tulos rahoituserien jälkeen 24,6 30,3 -18,8 % 25,2 46,6 -46,0 % 85,3

Satunnaiset erät 0,0 0,0  0,0 0,0  0,0

Verot -4,6 -6,1 -24,5 % -5,8 -9,3 -37,5 % -17,2

Vähemmistön osuus -0,3 -0,3 10,4 % -0,5 -0,3 65,7 % -0,5

Tilikauden voitto 19,7 24,0 -17,7 % 18,8 36,9 -49,1 % 67,6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN TASE 30.9.2015
 (M€) 30.9.2015 30.9.2014 Muutos-% 31.12.2014

Pysyvät vastaavat

    Aineettomat hyödykkeet 96,2 91,5 5,2 % 101,9

    Konserniliikearvo 0,0 0,9 -100,0 % 0,6

    Aineelliset hyödykkeet 1 102,7 1 136,9 -3,0 % 1 100,6

    Sijoitukset 32,8 35,6 -7,9 % 38,7

Vaihtuvat vastaavat

    Vaihto-omaisuus 96,3 98,4 -2,1 % 97,8

    Saamiset 197,5 221,5 -10,9 % 206,2

    Rahat, pankkisaam. ja rahoitusarvopap. 228,7 222,7 2,7 % 331,0

Vastaavaa yhteensä 1 754,2 1 807,5 -3,0 % 1 876,8

Oma pääoma 1 445,8 1 496,1 -3,4 % 1 526,9

Vähemmistöosuudet 5,2 4,9 7,1 % 5,1

Varaukset 5,3 7,2 -27,3 % 7,9

Pitkäaikainen vieras pääoma 83,8 70,5 18,8 % 80,7

Lyhytaikainen vieras pääoma 214,2 228,8 -6,4 % 256,2

Vastattavaa yhteensä 1 754,2 1 807,5 -3,0 % 1 876,8  
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
  (M€) 1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014

Liiketoiminnan rahavirta

   Liikevoitto 26,0 47,3 90,4

   Oikaisut liikevoittoon  79,6 77,0 97,3

   Käyttöpääoman muutos -33,2 -32,7 12,6

   Rahoituserät ja verot -4,0 -2,5 -4,9

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 68,4 89,1 195,4

Investointien rahavirta yhteensä -70,8 -101,5 -99,3

Rahoituksen rahavirta

  Pitkäaikaisten saamisten muutos 0,1 0,1

  Maksetut osingot -100,0 -30,0 -30,0

  Rahalaitoslainojen muutos 0,0 -0,3 -0,4

Rahoituksen rahavirta yhteensä -99,9 -30,2 -30,4

Rahavarojen muutos -102,3 -42,6 65,7

Rahavarat 1.1. 331,0 265,3 265,3

Rahavarat 30.9 228,7 222,7 331,0  
 

 
 

 
 

Konsernin ulkoinen liikevaihto toiminnoittain
   (M€) 7-9/2015 7-9/2014 Muutos-% 1-9/2015 1-9/2014 Muutos-% 1-12/2014

Matkustajaliikenne 134,3 138,7 -3,2 401,8 423,5 -5,1 566,3

        Junaliikenne 104,2 108,1 -3,7 310,4 333,8 -7,0 443,3

        Bussiliikenne 21,3 22,2 -3,8 65,8 65,2 1,1 90,2

        Catering- ja ravintolatoiminta  8,8 8,4 4,9 25,5 24,5 4,0 32,8

VR Transpoint 91,0 105,1 -13,4 284,0 329,5 -13,8 435,3

        Junaliikenne 69,5 79,8 -12,8 216,4 252,2 -14,2 334,2

       Autoliikenne 21,5 25,4 -15,3 67,6 77,3 -12,6 101,1

VR Track 85,9 93,1 -7,7 211,5 219,1 -3,5 314,0

Muut palvelut 4,0 12,0 -66,6 11,1 36,0 -69,1 51,6

Yhteensä 315,2 348,9 -9,7 908,4 1 008,0 -9,9 1 367,2  
 
 
 
 
Konsernin liikevoitot toiminnoittain  

   (M€) 7-9/2015 7-9/2014 Muutos-% 1-9/2015 1-9/2014 Muutos-% 1-12/2014

Matkustajaliikenne 6,8 10,3 -34,5 4,6 24,6 -81,2 32,8

VR Transpoint 8,1 7,2 13,1 17,4 23,5 -26,0 24,9

VR Track 8,3 12,5 -33,4 10,9 4,5 140,2 17,3

Konsernitoiminnot ja muut 3,8 0,7  -6,9 -5,3  15,3

Yhteensä 27,0 30,7 -12,1 26,0 47,3 -45,1 90,4  
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Kuljetusmäärät 7-9/2015 7-9/2014 Muutos-% 1-9/2015 1-9/2014 Muutos-% 1-12/2014

Matkustajaliikenteen matkat  (milj.)

    Junaliikenne 19,0 17,9 5,6 56,4 55,3 2,1 68,3

        Kaukoliikenne 3,4 3,2 5,6 9,3 9,5 -2,2 12,9

        Lähiliikenne 15,5 14,7 5,6 47,1 45,7 3,0 55,4

    Autoliikenne 7,9 7,9 -0,3 26,2 25,7 1,8 35,6

Yhteensä 26,8 25,8 3,8 82,6 81,0 2,0 103,9

    

Junaliikenteen henkilökilometrit (milj.) 1 105 1 012 9,1 3 044 3 042 0,1 3 874

  

VR Transpointin tonnit  (milj)   

    Junaliikenne 7,9 8,9 -11,5 24,4 27,8 -12,2 37,0

        Kotimainen 4,8 5,6 -14,1 15,3 17,1 -10,6 22,7

        Kansainvälinen 3,1 3,3 -7,2 9,1 10,7 -14,8 14,3

    Autoliikenne 1,2 1,3 -11,0 3,7 3,9 -7,3 5,2

Yhteensä 9,1 10,2 -11,4 28,0 31,7 -11,6 42,2

  

Junaliikenteen tonnikilometrit (milj.) 2 012 2 324 -13,4 6 166 7 304 -15,6 9 597  
 

  

 
 
  

Konsernin henkilöstö toiminnoittain
 (keskimäärin) 1-9/2015 1-9/2014 Muutos-%

Matkustajaliikenne 2 738 2 728 0,4

VR Transpoint 1 511 1 648 -8,3

VR Track 1 752 1 861 -5,9

Kunnossapito 1 181 1 270 -7,0

Junaliikennöinti 1 210 1 460 -17,2

Finrail Oy 0 437  

Muut konsernipalvelut 332 346 -4,1

Yhteensä 8 723 9 751 -10,5  
 


