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VR-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI−KESÄKUU 2017 
 

• VR-konsernin kannattavuus parani huomattavasti. Tammi−kesäkuun 
liikevoitto oli 36,8 miljoonaa euroa ja se parani merkittävästi 
edellisvuoden 1,2 miljoonan euron tasosta. 

• Matkustajaliikenteessä kaukoliikenteen junien matkamäärät  ovat 
kasvaneet voimakkaasti, 9,5 prosenttia, ja nostaneet junien täyttöasteet 
ennätyskorkeiksi etenkin pääyhteysväleillä. 

• VR Transpointissa kuljetusmäärät nousivat 5,3 prosenttia 
vertailukaudesta ja olivat 21,5 miljoonaa tonnia. 

• VR Trackissa Tampereen raitiotieallianssin rakentamisvaihe käynnistyi ja 
VR Trackin, Rambollin ja Siton muodostama ryhmittymä valittiin Raide-
Jokerin suunnittelijaksi. 

 
VR-konsernin tammi−kesäkuun liikevaihto oli 601,4 (562,7) miljoonaa euroa. 
Liikevaihto kasvoi viime vuodesta 6,9 prosenttia. Katsauskauden liikevoitto 
oli 36,8 miljoonaa euroa ja se parani edellisvuodesta 35,6 miljoonaa euroa. 
Tilikauden tulos oli 24,7 (-2,6) miljoonaa euroa.  
 
Tammi−kesäkuun liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 2,1 
(4,6) miljoonaa euroa. 
 
Yleinen talouskehitys kääntyi usean haastavan vuoden jälkeen 
paremmaksi, mikä näkyy myös VR:n eri liiketoiminnoissa. Kotimaan 
teollisuustuotannon elpyminen on omalta osaltaan vaikuttanut positiivisesti 
VR Transpointin volyymikehitykseen alkuvuonna. Kasvu oli merkittävää 
kotimaan raakapuun kuljetuksissa, metsäteollisuuden tuotteissa sekä 
kemianteollisuuden kuljetuksissa. Myös Suomen kautta kulkevat 
transitokuljetukset, lähinnä metalli- ja kemikaalikuljetukset, olivat 
merkittävässä kasvussa.  
 
Matkustajaliikenteen kaukoliikenteen matkustajamäärät jatkoivat vahvaa 
kasvua. Markkinaehtoisessa liikenteessä matkamäärät kasvoivat yli 
11 prosenttia, pääyhteysväleillä jopa yli 20 prosenttia. Matkamäärät 
kasvoivat myös lähiliikenteessä – sekä VR:n omalla lähiliikennealueella 
että HSL-alueen operointiliikenteessä. Kaukoliikenteen ensimmäiset 
Matkaketju-pilotit Turun ja Tampereen joukkoliikenteen kanssa tulivat 
myyntiin. Juna-ja asemaravintoloiden toiminnasta vastaava Avecra siirtyi 
kokoaan VR:n omistukseen ja uudistuvan ravintolavaunun pilottivaunu 
aloitti liikennöinnin. Lähiliikenteessä toteutettiin merkittävä palvelumallin 
uudistus, kun lipunmyynti loppui junissa sekä HSL:n että VR:n omalla 
lähiliikennealueella.  
 
VR ja Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) sopivat yksinoikeuden 
vastineeksi ajettavan velvoiteliikenteen sisällöstä kahdeksi vuodeksi 
eteenpäin. Kaikki nykyiset 531 viikoittaista junavuoroa säilyvät, samoin 
säännöllinen pohjoisen yöjunaliikenne. 
 
Kesäkuun lopussa VR ilmoitti myyvänsä Helsingin päärautatieaseman 
yhteydessä sijaitsevan pääkonttorinsa kiinteistösijoitusyhtiö Exilionille, 
joka remontoi tiloihin hotellin Scandic Hotelsin käyttöön. Tilat vapautuvat 
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VR:n käytöstä, kun yhtiö siirtää pääkonttorin toiminnot Yleisradion Isoon 
Pajaan keväällä 2018. Helsingin päärautatieasema säilyy edelleen VR:n 
omistuksessa, ja sitä kehitetään lähivuosina vastaamaan tulevaisuuden 
tarpeita. 
 
Liiketoimintakohtaiset liikevaihdot, liikevoitot ja henkilömäärät esitetään 
erillisessä taulukossa.  

 
 
Matkustajaliikenne 
 
Matkustajaliikenteen liikevaihto oli 271,2 (243,0) miljoonaa euroa ja se 
kasvoi edellisvuodesta 11,6 prosenttia. Liikevaihdon kasvuun vaikutti 
etenkin kotimaan kaukoliikenteen kasvaneet matkustajamäärät.  
 
Juna- ja linja-autoliikenteessä tehtiin yhteensä 63,5 (56,4) miljoonaa 
matkaa. Matkojen määrä kasvoi 12,6 prosenttia verrattuna viime vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon. Linja-autoliikenteen matkamäärät kasvoivat 35,1 
prosenttia ja junaliikenteen matkamäärät kasvoivat yhteensä 3,7 
prosenttia. Matkamäärät koko kaukoliikenteessä kasvoivat 9,5 prosenttia 
ja lähiliikenteessä 2,7 prosenttia.  

Matkustajaliikenteen katsauskauden liikevoitto oli 25,7 miljoonaa euroa ja 
se parani merkittävästi vertailukaudesta (-1,2).  

Junaliikenne 
 
Junaliikenteen liikevaihto oli katsauskaudella 204,6 (187,0) miljoonaa 
euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 9,4 prosenttia. 
Junaliikenteen matkojen määrä oli katsauskaudella 42,0 (40,5) miljoonaa. 
Junamatkojen määrä kasvoi vertailukaudesta 3,7 prosenttia. 
Henkilökilometrit kasvoivat 10,1 prosenttia ja olivat 2048,5 miljoonaa 
kilometriä (1 860).  
 
Kaukoliikenteen kotimaan matkustajamäärät jatkoivat vahvaa kasvua, 
koko verkostolla kasvu oli 8,8 prosenttia. Markkinaehtoisessa liikenteessä 
matkamäärät kasvoivat yli 11 prosenttia, pääyhteysväleillä jopa yli 
20 prosenttia. Kasvaneet matkamäärät johtivat junien täyttöasteiden 
kasvuun etenkin pääyhteysväleillä. Markkinaehtoisen liikenteen täyttöaste 
oli 43,3 (38,0) prosenttia. Markkinaehtoiseen kaukoliikenteeseen lisättiin 
kesäkuussa 45 uutta junavuoroa viikossa.  
 
Kotimaan kaukoliikenteen asiakastyytyväisyys nousi merkittävästi, 
palvelua suosittelevien (NPS-luku) määrä nousi ensimmäistä kertaa yli 50 
prosentin tason ollen 56. Itsepalvelukanavien osuus lipunmyynnistä jatkoi 
vahvaa kasvua ollen kesäkuussa ennätystasolla, 77,7 (75,1) prosenttia. 
 
Venäjän liikenteen matkamäärät ovat kasvaneet 28,5 prosenttia, 
Allegrossa kasvua on ollut 30,3 prosenttia ja Tolstoissa 16,3 prosenttia. 
Kasvu tulee valtaosin venäläisen kysynnän kasvusta, jota vauhdittaa lähes 
vuoden yhtäjaksoisesti vahvistunut rupla.  
 
Lähiliikenteen matkamäärä oli 35,7 miljoonaa ja määrä kasvoi 2,7 
prosenttia vertailukauden tasosta (34,7). Kasvua syntyi erityisesti 
kehäradan matkustuksesta. Valtaosa lähiliikenteen matkoista tehdään 
HSL-alueella.  
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Lähiliikenteessä toteutettiin merkittävä palvelumallin uudistus, kun 
lipunmyynti loppui kesäkuussa junissa sekä HSL:n  että VR:n omalla 
lähiliikennealueella. Samalla lähiliikennealue laajeni Tampereelle. Uusi 
asiakaspalvelumalli toteutettiin osana HSL- jatkosopimusta ja sen 
seurauksena konduktöörit kiertävät junissa pareittein 
asiakaspalvelutehtävissä lipunmyynnin sijaan.   
 
Tammi−kesäkuussa aikataulun mukaisesti määräasemalle saapuneiden 
junien osuus kaukoliikenteessä oli 84,4 (87,3) prosenttia. Myöhästymisistä 
valtaosa johtui ratainfran häiriöistä.  Lähiliikenteessä täsmällisyys parantui 
ja oli erittäin hyvällä tasolla,  95,8 (95,6) prosenttia. Myöhästymisraja on 
kaukoliikenteessä viisi minuuttia ja lähiliikenteessä kolme minuuttia. 
 
Linja-autoliikenne 
 
Matkustajaliikenteessä linja-autoliikenteen liikevaihto oli katsauskaudella 
48,4 (38,8) miljoonaa euroa. Linja-autoliikenteessä tehtiin 
21,5 (15,9) miljoonaa matkaa. Kasvua vertailukauteen oli 35,1 prosenttia. 
Kasvu syntyi Pohjolan kaupunkiliikenteen HSL alueella voitetuista 
kilpailutuksista. Pohjolan Liikenteen Helsingin varikko muutti uusiin, 
moderneihin tiloihin.   

 
 
VR Transpoint 
 
VR Transpointin liikevaihto oli tammi−kesäkuussa 194,9 (190,4) miljoonaa 
euroa ja kasvoi 2,4 prosenttia vertailukaudesta. Liikevoitto parani ja oli 
16,7 (14,2) miljoonaa euroa. Kuljetusmäärät nousivat 5,3 prosenttia 
vertailukaudesta ja olivat 21,5 (20,4) miljoonaa tonnia.  
 
Kotimaan teollisuustuotannon elpyminen ja yleinen Suomen ja Venäjän 
talouskehitys ovat omalta osaltaan parantaneet volyymikehitystä 
alkuvuonna.  
 
Volyymikehityksen lisäksi aktiivinen liiketoimintakonseptien kehittäminen 
nykyisten ja uusien asiakkaiden kanssa on mahdollistanut kilpailukyvyn 
parantamisen. 
 
Rautatielogistiikka 
 
Rautatielogistiikan liikevaihto katsauskaudella oli 154,7 (150,1) miljoonaa 
euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 3,0 prosenttia. 
Junaliikenteen tonnikilometrit olivat 4 922 (4 586) miljoonaa, jossa on 
kasvua 7,3 prosenttia. Kuljetetut tonnit kasvoivat alkuvuonna 6,0 
prosenttia. Kasvua oli kaikissa tuoteryhmissä. 
 
Kotimaan kuljetetut tonnit olivat tammi−kesäkuussa 11,3 (10,7) 
miljoonaa tonnia, jossa on 5,7 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna. 
Kasvu oli merkittävää kotimaan raakapuun kuljetuksissa, 
metsäteollisuuden tuotteissa sekä kemianteollisuuden kuljetuksissa. 
Metsäteollisuuden kuljetetut määrät kasvoivat edellisvuodesta noin 5 
prosenttia ja olivat 8,5 miljoonaa tonnia. Kemianteollisuuden kuljetukset 
kasvoivat peräti 21 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotteita kuljetettiin 
viime vuoden vastaava määrä.  
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Kansainvälisen liikenteen volyymit kasvoivat alkuvuonna selvästi ja 
kasvua oli 7 prosenttia. Kuljetusmäärät olivat 7,5 (7,0) miljoonaa tonnia. 
Kasvu tuli transitoliikenteestä. Tuontiliikenne laski hieman, kun taas 
vientikuljetukset Venäjälle ovat vuoden 2017 ensimmäsien puoliskon 
aikana olleet merkittävässä kasvussa.  
 
Kansainvälisiin volyymeihin ovat vaikuttaneet mm. Baltian satamien 
vaihtoehtoiset reitit Suomen kautta, mikä on tuonut odottamatonta 
transitopainetta Suomen satamiin. Tämä on aiheuttanut satunnaisesti 
ongelmia satamien kapasiteettiin käsitellä bulk-tuotteita. 
Transitoliikenteessä on myös ollut voimakasta kausivaihtelua. Idän 
tuontivolyymit ovat vaihdelleet voimakkaasti raakapuu- ja 
säiliöliikenteessä raaka-aineiden saantivaikeuksien vuoksi. Kilpailun 
avautuminen on myös konkretisoitunut idän liikenteessä. 
 
Maantielogistiikka 
 
Maantielogistiikan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,2 (40,3) miljoonaa 
euroa ja se laski 0,2 prosenttia. Rakentamisen ja metsäteollisuuden hyvä 
vire on osaltaan auttanut kotimaan maantieliikenteen liikevaihdon 
kehitystä, asiakasmuutoksista huolimatta. Rail & Road -konsepti laajeni 
merkittävästi Kevitsan liikenteen käynnistyessä vuoden alussa. Venäjän 
liikenteen selvä vilkastuminen on tuonut kasvua kansainväliseen 
maantieliikenteeseen. Kapasiteetin kysynnän kasvusta huolimatta 
maantieliikenteen hintataso on edelleen haastava. 
 
Kuljetusmäärät olivat 2,7 miljoonaa tonnia (2,7). Kasvua edellisvuoteen oli 
0,6 prosenttia.  

 
 
VR Track 
 
Kauden tärkeimpiä tapahtumia olivat rakentamisessa Tampereen 
raitiotieallianssin käynnistyminen ja Riihimäki-Tampere rataosan 
turvalaitteiden uusimisprojektin alkaminen. Äänekosken biotuotetehtaan 
liikenneyhteyksiin liittyvän ratahankkeen työt jatkuivat vilkkaana VR 
Trackin ja Liikenneviraston muodostaman allianssin toimesta. Alkuvuoden 
hyvistä uutisista huolimatta rakentamisen loppuvuoden tilauskanta on 
alhainen, mistä johtuen käynnistettiin YT-neuvottelut mahdollisista 
lomautuksista.  
 
Kunnossapitoliiketoiminnassa rataverkon kunnossapitoalueen 2 allianssi 
siirtyi toteutusvaiheeseen. Trackin suunnitteluliiketoiminta valittiin 
yhdessä  Rambollin ja Siton kanssa Raide-Jokerin suunnittelijaksi.  

 
Ruotsissa päättyi Södra Stambanan tappiollinen kunnossapitoprojekti ja 
solmittiin uusi monivuotinen vuotinen sopimus Mittbanan-Ådalsbanan 
kunnossapidosta, josta VR Track on vastannut edelliset 6 vuotta. Ruotsin 
liiketoiminnan muutosohjelman toimenpiteet toteutettiin suunnitelmien 
mukaisesti. 
 
VR Trackin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 5,5 prosenttia ja oli 
131,3 (124,5) miljoonaa euroa. Tammi−kesäkuun liiketulos oli 0,1  
(-7,7) miljoonaa euroa. 
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Investoinnit 

 
Katsauskauden kokonaisinvestoinnit olivat 69,1 (34,4) miljoonaa euroa, 
joista 0,3 miljoonaa euroa toteutettiin leasingjärjestelyin. Junakalustoon 
investoitiin 49,5 (18,2) miljoonaa euroa. Ensimmäiset kymmenen Sr3-
sähköveturia ovat aloittaneet kaupallisessa liikenteessä. Veturihankinta on 
osa merkittävää kalustoinvestointien sarjaa. Muut investointimenot olivat 
lähinnä tavanomaisia käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. 
 
Uusien dieselvetureiden hankintakilpailutus avattiin kevään aikana ja 
päätöksiin pyritään kesään 2018 mennessä. Uusien dieselvetureiden 
hankintamäärä tarkentuu prosessin aikana. 
 
 
Rahoitus 
 
Konsernin rahavarojen muutos oli vuoden alusta -116,4 (-95,0) miljoonaa 
euroa. Kassan negatiivista muutosta selittää pääosin huhtikuussa 
maksettu 90 miljoonan euron osinko sekä edellisvuotta korkeammat 
kalustoinvestoinnit. Maksuvalmius säilyi hyvänä. Likvidit varat olivat 
kauden lopussa 174,7 (209,2) miljoonaa euroa. 
 
 
Henkilöstö 
 
Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 7 596 (7 980 ) henkilöä. 
Liiketoimintakohtaiset henkilöstömäärät ja niiden muutokset esitetään 
erillisessä taulukossa.  
 
 
Konsernin rakennemuutokset  
 
Toukokuussa myytiin 10 prosentin osuus sekä Vossloh Cogifer Finland 
Oy:stä että Vossloh Rail Services Finland Oy:stä. Omistusosuudeksi 
molemmissa yhtiöissä jää 20%.   
 
Toukokuussa lunastettiin 10 prosentin osuus Insinööritoimisto Arcus 
Oy:stä, minkä jälkeen omistusosuus on 80 prosenttia. 
 
Toukokuussa ravintola-, kahvila- ja kioskipalveluja rautatieasemilla ja 
junissa tarjoava Avecra siirtyy kokonaan VR:n omistukseen. VR ja Rail 
Gourmet Group sopivat osakekaupasta, jolla brittiläinen junacatering-yhtiö 
myy 40 prosentin omistusosuutensa VR:lle. 
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat  
 
Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia. 
 
 
Loppuvuoden näkymät  
 
Koko vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen odotetaan paranevan merkittävästi 
edellisvuodesta. Kasvua tuovat etenkin matkustajaliikenteen kotimaan 
kaukoliikenne sekä VR Transpointin rautatielogistiikka.  
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Matkustajaliikenteessä alkuvuoden hyvän matkustajamäärien kehityksen 
odotetaan jatkuvan. Samoin VR Transpointin loppuvuoden volyymikehityksen 
odotetaan säilyvän hyvänä. Volyymikehitystä tukevat muun muassa 
Äänekosken uuden tehtaan alkava liikenne ja vallitseva hyvä taloussuhdanne. 
 
 
 
 
VR-Yhtymä Oy 
Hallitus 
 
Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA  1.1 - 30.6.2017
 (M€) 1-6/2017 1-6/2016 Muutos-% 1-12/2016

Liikevaihto 601,4 562,7 6,9 1 186,7
Valmistus omaan käyttöön 9,7 6,4 51,6 16,4
Liiketoiminnan muut tuotot 21,4 21,3 0,5 49,7 
Materiaalit ja palvelut -166,5 -156,2 6,6 -352,8
Henkilöstökulut -235,1 -244,2 -3,7 -476,6
Poistot -65,0 -64,4 0,9 -130,0
Liiketoiminnan muut kulut -129,1 -124,4 3,8 -250,1
Kulut yhteensä -595,6 -589,2 1,1 -1 209,5 
Liikevoitto 36,8 1,2  43,3
Rahoituserät -5,2 -4,3 21,3 -8,9
Tulos rahoituserien jälkeen 31,7 -3,0  34,3
Verot -7,0 1,0  -12,0
Vähemmistön osuus 0,0 -0,5  -1,1
Tilikauden voitto 24,7 -2,6  21,2

KONSERNIN TASE 30.6.2017
 (M€) 30.6.2017 30.6.2016 Muutos-% 31.12.2016

Pysyvät vastaavat
    Aineettomat hyödykkeet 86,8 94,4 -8,0 92,6
    Konserniliikearvo 5,8 0,0  0,0
    Aineelliset hyödykkeet 1 340,6 1 307,9 2,5 1 331,2
    Sijoitukset 24,3 26,4 -8,2 25,2
Vaihtuvat vastaavat  
    Vaihto-omaisuus 88,5 95,9 -7,7 84,6
    Saamiset 195,9 218,3 -10,2 177,6
    Rahat, pankkisaam. ja rahoitusarvopap. 174,7 209,2 -16,5 291,0
Vastaavaa yhteensä 1 916,7 1 952,1 -1,8 2 002,2

 
Oma pääoma 1 286,4 1 379,0 -6,7 1 346,8
Vähemmistöosuudet 2,1 5,4 -60,4 6,0
Varaukset 13,2 3,5 280,9 15,2
Pitkäaikainen vieras pääoma 368,8 335,3 10,0 384,6
Lyhytaikainen vieras pääoma 246,1 229,0 7,5 249,6
Vastattavaa yhteensä 1 916,7 1 952,1 -1,8 2 002,2
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
  (M€) 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016

Liiketoiminnan rahavirta
   Liikevoitto 36,8 1,2 43,3
   Oikaisut liikevoittoon  49,5 47,3 93,8
   Käyttöpääoman muutos -30,2 -13,4 48,2
   Rahoituserät ja verot -7,2 -2,9 -17,8
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 48,9 32,3 167,5

Investointien rahavirta yhteensä -73,5 -26,8 -79,1

Rahoituksen rahavirta
  Pitkäaikaisten saamisten muutos 0,0 0,0 -1,1
  Maksetut osingot -90,0 -100,0 -100,0
  Vähemmistöomistajille maksetut osingot -1,8 -0,5 -0,5
  Velkojen muutos 0,0 0,0 0,0
Rahoituksen rahavirta yhteensä -91,8 -100,4 -101,6

Rahavarojen muutos -116,3 -95,0 -13,2

Rahavarat 1.1. 291,0 304,2 304,2
Rahavarat 30.6. 174,7 209,2 291,0

Konsernin ulkoinen liikevaihto toiminnoittain
   (M€) 1-6/2017 1-6/2016 Muutos-% 1-12/2016

Matkustajaliikenne 271,2 243,0 11,6 502,0
        Junaliikenne 204,6 187,0 9,4 379,8
        Bussiliikenne 48,4 38,8 24,8 87,0
        Catering- ja ravintolatoiminta  18,2 17,2 5,4 35,1
VR Transpoint 194,9 190,4 2,4 380,7
        Junaliikenne 154,7 150,1 3,0 301,6
       Autoliikenne 40,2 40,3 -0,2 79,1
VR Track 131,3 124,5 5,5 294,3
Muut palvelut 3,9 4,7 -16,9 9,8
Yhteensä 601,4 562,7 6,9 1 186,7

Konsernin liikevoitot toiminnoittain  
   (M€) 1-6/2017 1-6/2016 Muutos-% 1-12/2016

Matkustajaliikenne 25,7 -1,2  16,6
VR Transpoint 16,7 14,2 17,7 34,5
VR Track 0,1 -7,7  -14,1
Konsernitoiminnot ja muut -5,6 -4,1 36,4 6,2
Yhteensä 36,8 1,2 2 929,4 43,3
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Kuljetusmäärät 1-6/2017 1-6/2016 Muutos-% 1-12/2016

Matkustajaliikenteen matkat  (milj.)
    Junaliikenne 42,0 40,5 3,7 82,1
        Kaukoliikenne 6,3 5,8 9,5 12,0
        Lähiliikenne 35,7 34,7 2,7 70,1
    Autoliikenne 21,5 15,9 35,1 35,8
Yhteensä 63,5 56,4 12,6 117,9

  
Junaliikenteen henkilökilometrit (milj.) 2 048 1 860 10,1 3 868

 
VR Transpointin tonnit  (milj)  
    Junaliikenne 18,8 17,7 6,0 36,1
        Kotimainen 11,3 10,7 5,7 21,6
        Kansainvälinen 7,5 7,0 6,5 14,6
    Autoliikenne 2,7 2,7 0,6 5,1
Yhteensä 21,5 20,4 5,3 41,3

 
Junaliikenteen tonnikilometrit (milj.) 4 922 4 586 7,3 9 445

Konsernin henkilöstö toiminnoittain
 (keskimäärin) 1-6/2017 1-6/2016 Muutos-%

Matkustajaliikenne 2 435 2 524 -3,5
VR Transpoint 1 256 1 332 -5,7
VR Track 1 661 1 685 -1,4
Kunnossapito 894 1 000 -10,6
Junaliikennöinti 1 038 1 113 -6,8
Muut konsernipalvelut 311 325 -4,1
Yhteensä 7 596 7 980 -4,8
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