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Taustaa

Taustana VR:lle lähetetty sähköpostiviesti, jossa kysytään mm.:

1. Miksi VR:llä on erilaiset oikeudet rataverkolle kuin muilla 
operaattoreilla, vaikkakin kilpailun pitäisi olla ainakin paperilla 
vapaata?

2. Onko Hr1 1021 VR:n (vai minkä instanssin ikinä onkaan) 
kalustoluettelossa?
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kalustoluettelossa?

3. VR joutui salaamaan tämän 3644/3647 liikennöinnin Hr1-
vetoisena juurikin siksi, että VR ns. "pelkäsi" TraFin reaktiota. 
Miksi näin?



Selvitys

• Hr1-veturilla (”Ukko-Pekka”) on 13.9.-15.9. välisenä aikana ajettu koulutus- ja 
näyteajoa Riihimäki- Hyvinkää-Karjaa-rataosilla.

• Ajot toteutettiin kaupallisen tavaraliikenteen junilla 3644 ja 3647 (13. ja 
14.9.) sekä junilla 3682 ja 3679 (15.9.). Lisäksi haettiin kiireellisenä 
ratakapasiteettia veturin ympäriajoa varten Kirkniemi-Karjaa-Kirkniemi-välille 
(junat 10826 ja 10827). 

• Höyryveturi Hr1 liitettiin junaan Riihimäellä ja kaksi Dv12-veturia olivat 
välittömästi sen perässä ennen vaunuja. Rataosalla  Riihimäki-Hyvinkää liikuttiin 
vaihtoliikkeenä (suurin nopeus 35 km/h) ja rataosalla Hyvinkää-Karjaa junana 
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vaihtoliikkeenä (suurin nopeus 35 km/h) ja rataosalla Hyvinkää-Karjaa junana 
(suurin nopeus oli 70 km/h, liikennepaikoilla 50 km/h). Alkuperäisen 
suunnitelman mukaan Hr1:n oli tarkoitus liikkua tavarajunassa rataosalla 
Hyvinkää-Kirkniemi-Hyvinkää, mutta suunnitelmaa muutettiin 
tarkoituksenmukaisuussyistä siten että kytkentä tapahtui jo junan lähtöasemalla 
ja siitä sovittiin liikenteenohjauksen kanssa. 

• Hr1 palasi Pasilaan 15.9. Dv12-veturin vetämänä junalla 10828.



Päätelmät

• VR Yhtymä Oy liikennöi omistamallaan Hr1-veturilla, joka on asianmukaisesti katsastettu 
museoveturiksi.

• Liikennöinti on tapahtunut VR Yhtymän turvallisuustodistuksella. Mitään erillistä 
museoliikenteeseen myönnettyä turvallisuustodistusta ei ole. Höyryveturin käytön 
taustalla oli koulutus- ja näyteajo, kaupallisia tarkoitusperiä sillä ei ollut.

• Junille oli myönnetty ratakapasiteetti asianmukaisesti. Osa säännöllisen liikenteen 
ratakapasiteettijaossa ja osa kiireellisenä ratakapasiteettina. Tällä hetkellä kiireellisessä 
ratakapasiteettihakemuksessa ei vaadita vetovoimatietoja ja säännöllisen liikenteen 
vetovoimamuutokset välitetään Liikennevirastoon junasanoman avulla. 15.9. junien osalta 
(3682 ja 3679) osalta vetovoimamuutos ilmoitettiin radiolla. Vetovoimamuutoksilla tässä 
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(3682 ja 3679) osalta vetovoimamuutos ilmoitettiin radiolla. Vetovoimamuutoksilla tässä 
tapauksessa ei ollut vaikutusta muuhun liikenteeseen. VR:llä ei ole ollut mitään syytä salata 
Hr1-veturin liikennöintiä rataverkolla. Ratakapasiteetin hallintaan tulle täsmennyksiä sitten 
kun Liikennevirasto ottaa Liike-järjestelmän käyttöön.

• Museoliikenteestä annetun määräyksen määritelmä:

Museoliikenteellä tarkoitettaan museokalustolla rataverkolla harjoitettavaa 
laajuudeltaan vähäistä liikennettä, jota harjoittava yhteisö ei tavoittele 
toiminnallaan liiketaloudellista voittoa. 

Em. määritelmä soveltuu huonosti VR Yhtymän tapauksessa, koska meille ei ole myönnetty 
turvallisuustodistusta museoliikennettä varten. Toisaalta, höyryveturin käyttö 
kaupallisessa liikenteessä ei liity kaupalliseen toimintaan ja sen käyttäminen 
tässä liikenteessä johtui muista syistä. Kaiken lisäksi Hr1-veturi oli junassa 
ylimääräisenä ja siinä myös suunnitelman mukainen Dv12-pari. Museoveturin 
liikennöinnistä ei siis tavoiteltu kaupallista eikä taloudellista hyötyä.

• VR Yhtymällä ei ole eikä se ole tavoitellut muista poikkeavia oikeuksia rataverkolla 
liikennöinnissä, ei  myöskään tässä tapauksessa.


