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VR:n viestintä
 

 

 

 

VR:n viestintäasiantuntijat: 

 

24.10.2012 Automaatit myyvät käyttökelvottomia junalippuja 

www.hs.fi/a1305609556361 

VR:n viestintäasiantuntija Annikka Itkonen, voiko automaatti myydä käyt

kertoi? 

"Valitettavasti tilanne on nyt tämä. Totta kai myyntikanavia kehitetään, ja nyt tutkimme, voitaisiinko 

järjestelmään tehdä muutos. 

Osaatko arvioida, kuinka kauan epäkohdan korjaaminen kestää?

"En osaa. Sitä pitää kysyä myöhemmin asiantuntijoilta."

 

18.7.2012 Hämmentävä VR-pila Helsingin rautatieasemalla

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art

VR:n mainostaululle tehtiin kepponen viime viikonloppuna.

VR:llä ei vielä tiistaina tiedetty, kuinka mainos oli päätynyt näytölle.

- Ainakaan tänään päivällä  siitä ei ollut tietoa. Sitä on kyllä kovasti selvitelty, kertoo VR:n 

viestintäasiantuntija Annikka Itkonen.

 

9.4.2012 Ikävä yllätys pääsiäisliikenteessä: Ruuhkajunasta puuttui vaunu

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012040915427592_uu.shtml

VR:n viestintäasiantuntija Annikka Itkonen vahvistaa, että junasta jäi 

kuitenkaan osannut kertoa tarkempaa syytä tapaukselle.

- Joku virhe tässä on tapahtunut. 

 

21.8.2012 Konduktööri unohtui junan kyydistä

http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194763226048/artikkeli/il+konduktoori+unohtui+junan+kyydista.html

Iltalehden haastatteleman VR:n viestintäasiantuntija Annikka Itkosen mukaan mainittu tapaus

Itkonen ei kuitenkaan pystynyt kertomaan lehdelle, miten näin oli päässyt käymään tai kuka tapahtuneen 

huomasi. 

 

 

 

 

VR:n viestintä 2010-2012 

24.10.2012 Automaatit myyvät käyttökelvottomia junalippuja – VR tutkii 

VR:n viestintäasiantuntija Annikka Itkonen, voiko automaatti myydä käyttökelvottoma

"Valitettavasti tilanne on nyt tämä. Totta kai myyntikanavia kehitetään, ja nyt tutkimme, voitaisiinko 

Osaatko arvioida, kuinka kauan epäkohdan korjaaminen kestää? 

kysyä myöhemmin asiantuntijoilta." 

pila Helsingin rautatieasemalla 

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288484855992.html 

VR:n mainostaululle tehtiin kepponen viime viikonloppuna. 

VR:llä ei vielä tiistaina tiedetty, kuinka mainos oli päätynyt näytölle. 

ä ei ollut tietoa. Sitä on kyllä kovasti selvitelty, kertoo VR:n 

viestintäasiantuntija Annikka Itkonen. 

9.4.2012 Ikävä yllätys pääsiäisliikenteessä: Ruuhkajunasta puuttui vaunu 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012040915427592_uu.shtml 

VR:n viestintäasiantuntija Annikka Itkonen vahvistaa, että junasta jäi puuttumaan yksi vaunu. Hän ei 

kuitenkaan osannut kertoa tarkempaa syytä tapaukselle. 

21.8.2012 Konduktööri unohtui junan kyydistä 

http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194763226048/artikkeli/il+konduktoori+unohtui+junan+kyydista.html

Iltalehden haastatteleman VR:n viestintäasiantuntija Annikka Itkosen mukaan mainittu tapaus

Itkonen ei kuitenkaan pystynyt kertomaan lehdelle, miten näin oli päässyt käymään tai kuka tapahtuneen 

1.12.2012 

 

 

tökelvottoman lipun kuten Iltalehti 

"Valitettavasti tilanne on nyt tämä. Totta kai myyntikanavia kehitetään, ja nyt tutkimme, voitaisiinko 

ä ei ollut tietoa. Sitä on kyllä kovasti selvitelty, kertoo VR:n 

puuttumaan yksi vaunu. Hän ei 

http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194763226048/artikkeli/il+konduktoori+unohtui+junan+kyydista.html 

Iltalehden haastatteleman VR:n viestintäasiantuntija Annikka Itkosen mukaan mainittu tapaus on totta. 

Itkonen ei kuitenkaan pystynyt kertomaan lehdelle, miten näin oli päässyt käymään tai kuka tapahtuneen 
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VR:n viestintäpäällikkö: 

 

19.9.2011 Juna 40 min myöhässä, matkustajille lasku perässä

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/115900

matkustajille-lasku-perassa 

Aamulehden puhuttama VR:n viestintäpäällikkö Mika Heijari uskoo, että konduktööri on kysynyt 

osoitetiedot matkustajilta, jotka ovat yrittäneet maksaa lippunsa Visa Electron 

maksuvälineenä. 

Heijarin mukaan kyse saattoi olla myös

asentamat lipunmyyntiautomaatit ovat lakanneet yllättäen toimimasta ja jättäneet asiakkaat ilman lippua. 

Asiakkaiden rahat automaatti on kuitenkin ottanut.

 

16.12.2010 VR otti Pendolinoja pois 

http://www.ksml.fi/uutiset/keski-suomi/vr

VR:n viestintäpäällikkö Mika Heijari vakuuttaa, että säästä aiheutuneita ongelmia on ollut melko vähän. Jää 

ja lumi ovat kuitenkin jääneet oviin kiinni niin, että avaaminen ja sulkeminen on tuottanut hankaluuksia.

 

 

VR:n ympäristö- ja yhteiskuntasuhdejohtaja:

 

3.1.2012 Vuotosivusto iski VR:ään –

http://www.taloussanomat.fi/media/2012/01/03/vuotosivusto

keskustelemaan/201220208/135 

VR:n yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Otto Lehtipuu pitää VR:n ylimmän johdon bonuksista syntynyttä 

kohua yhtiölle kiusallisena. Asiaan puuttui ensimmäisenä VRLeaks

huomattu. 

– Emme lähde keskustelemaan VR:n ulkopuolisten sivustojen sisällöstä, Lehtipuu toteaa Taloussanomille.

 

9.3.2012 VR muutti selityksiään kyyditysjupakasta

http://www.hs.fi/a1305557448624 

VR muutti torstaina useaan otteeseen selityksiään siitä, mitä tapah

toimistotyöntekijän tapauksessa. Aamupäivällä yhtiö lähti siitä, että turvayksikön vierailu irtisanotun 

työntekijän asunnolla kesken työpäivän oli yksittäistapaus.

Myöhemmin VR:n ympäristö- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Otto 

turvallisuusyksikkö on käynyt "joitakin kertoja yhtiön entisten tai nykyisten työntekijöiden kotona".

 

15.3.2012 VR: Kaikki kotonaan valvotut työntekijät tiesivät valvonnasta

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/vr

valvonnasta/2012/03/1508891 

 

19.9.2011 Juna 40 min myöhässä, matkustajille lasku perässä 

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/115900-taas-uusi-vr-tarina-%E2%80%93-al-juna-40

Aamulehden puhuttama VR:n viestintäpäällikkö Mika Heijari uskoo, että konduktööri on kysynyt 

osoitetiedot matkustajilta, jotka ovat yrittäneet maksaa lippunsa Visa Electron -kortilla. Se ei käy junissa 

Heijarin mukaan kyse saattoi olla myös yhteystietojen keräämisestä siksi, että VR:n rautatieasemille 

asentamat lipunmyyntiautomaatit ovat lakanneet yllättäen toimimasta ja jättäneet asiakkaat ilman lippua. 

Asiakkaiden rahat automaatti on kuitenkin ottanut. 

endolinoja pois käytöstä 

suomi/vr-otti-pendolinoja-pois-kaytosta/886089 

VR:n viestintäpäällikkö Mika Heijari vakuuttaa, että säästä aiheutuneita ongelmia on ollut melko vähän. Jää 

ja lumi ovat kuitenkin jääneet oviin kiinni niin, että avaaminen ja sulkeminen on tuottanut hankaluuksia.

uhdejohtaja: 

– "Emme lähde keskustelemaan" 

http://www.taloussanomat.fi/media/2012/01/03/vuotosivusto-iski-vraan-emme-lahde

VR:n yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Otto Lehtipuu pitää VR:n ylimmän johdon bonuksista syntynyttä 

kohua yhtiölle kiusallisena. Asiaan puuttui ensimmäisenä VRLeaks-sivusto, jonka synty on yhtiössä 

Emme lähde keskustelemaan VR:n ulkopuolisten sivustojen sisällöstä, Lehtipuu toteaa Taloussanomille.

9.3.2012 VR muutti selityksiään kyyditysjupakasta 

 

VR muutti torstaina useaan otteeseen selityksiään siitä, mitä tapahtui lokakuussa lopputilin saaneen 

toimistotyöntekijän tapauksessa. Aamupäivällä yhtiö lähti siitä, että turvayksikön vierailu irtisanotun 

työntekijän asunnolla kesken työpäivän oli yksittäistapaus. 

ja yhteiskuntasuhdejohtaja Otto Lehtipuu totesi STT:lle, että VR:n 

turvallisuusyksikkö on käynyt "joitakin kertoja yhtiön entisten tai nykyisten työntekijöiden kotona".

15.3.2012 VR: Kaikki kotonaan valvotut työntekijät tiesivät valvonnasta 

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/vr-kaikki-kotonaan-valvotut-tyontekijat-

1.12.2012 

 

 

40-min-myohassa-

Aamulehden puhuttama VR:n viestintäpäällikkö Mika Heijari uskoo, että konduktööri on kysynyt 

kortilla. Se ei käy junissa 

yhteystietojen keräämisestä siksi, että VR:n rautatieasemille 

asentamat lipunmyyntiautomaatit ovat lakanneet yllättäen toimimasta ja jättäneet asiakkaat ilman lippua. 

VR:n viestintäpäällikkö Mika Heijari vakuuttaa, että säästä aiheutuneita ongelmia on ollut melko vähän. Jää 

ja lumi ovat kuitenkin jääneet oviin kiinni niin, että avaaminen ja sulkeminen on tuottanut hankaluuksia. 

lahde-

VR:n yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Otto Lehtipuu pitää VR:n ylimmän johdon bonuksista syntynyttä 

jonka synty on yhtiössä 

Emme lähde keskustelemaan VR:n ulkopuolisten sivustojen sisällöstä, Lehtipuu toteaa Taloussanomille. 

tui lokakuussa lopputilin saaneen 

toimistotyöntekijän tapauksessa. Aamupäivällä yhtiö lähti siitä, että turvayksikön vierailu irtisanotun 

Lehtipuu totesi STT:lle, että VR:n 

turvallisuusyksikkö on käynyt "joitakin kertoja yhtiön entisten tai nykyisten työntekijöiden kotona". 

-tiesivat-
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VR vakuuttaa, että kaikki valvonta, jota sen 

lähistöllä, on ollut täysin laillista. 

 

27.2.2012 VR hermostui VRLeaksille

http://www.city.fi/artikkeli/vr+hermostui+vrleaksille/4473/

VR pohtii vastatoimina VRLeaksin haastamista oikeuteen. VR:n yhteiskuntasuhde

Lehtipuu sanoi Turun Sanomille seuraavaa:

"Tämä sivusto on joulukuun puolivälistä lähtien esittänyt VR:stä totuudenvastaisia ja perättömiä väitteitä, 

ja sen asenne on vain jyrkentynyt. Joudumme vakavasti harkitsemaan asian viemistä oikeuteen."

 

 28.2.2012 VR: Vuotosivusto ei anna syytä tutkintapyyntöön

http://yle.fi/uutiset/vr_vuotosivusto_ei_anna_sy

Verkkosivusto VRLeaks on väittänyt, että VR:llä olisi laiton henkilötietorekisteri sadoista ihmisistä. Sivusto 

on kertonut jättäneensä VR:stä tutkintapyynnön poliisille. VR on saanut tiedon, että poliisi on ottanut asian 

tutkittavakseen. Yhtiö ei aio tehdä tutkintapyyntöä vuotosivustosta.

- Meillä ei ole syytä tehdä omaa tutkintapyyntöä, sanoo VR:n yhteiskuntasuhdejohtaja Otto Lehtipuu.

 

13.1.2011 VR vastaa veturinkuljettaja Wallinin väitteisiin

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art

 VR:n yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu kiistää, että vetureiden ja vaunukaluston huolto 

olisi retuperällä. 

Veturinkuljettaja ja Sdp:n entinen kansanedustaja Harry Wallin piti näitä syynä VR:n ongelmiin.

- Ei se retuperällä ole. Päinvastoin on panostettu aiempaa enemmän

ikääntyminen. Paljon liikenneongelmia aiheutuu siitä, että lähiliikennejuna menee rikki liikenteessä 

ollessaan ja jää seisomaan, eikä kaikin paikoin ole ohitusmahdollisuutta, Otto Lehtipuu vastaa.

 

25.2.2012 VRLeaks syyttää VR:ää laajasta, salaisesta henkilörekisteristä 

http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194724616924/artikkeli/vrleaks+syyttaa+vr+aa+laajasta+salaisesta+he

nkilorekisterista+yhtio+kiistaa.html 

VR:n yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu kertoo, että tutkintapyyntö tulee yhtiön tietoon 

alkuviikosta, jos sellainen on tehty. Hän sanoo olevansa hyvillään, jos poliisiviranoma

väitteet ovat kovia ja täysin perättömiä.

 

19.11.2012 VR:n kameravalvonnasta poru 

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.s

itselleen/2012/11/1658717 

Tietosuojavaltuutettu on jo kaksi kertaa puuttunut yhtiön lausuntoihin, joiden mukaan ihmisillä ei ole 

tarkastusoikeutta VR:n heistä tallentamiin tietoihin.

– Jos kolmannen kerran kuulen, että joku VR:n edustaja sanoo, ettei kameranauhoitteisiin saa tutustua, 

rupean harkitsemaan, vienkö asian tietosuojalautakuntaan tai syyttäjälle.

 

VR vakuuttaa, että kaikki valvonta, jota sen turvallisuusyksikkö on tehnyt yhtiön työntekijöiden kotien 

27.2.2012 VR hermostui VRLeaksille 

http://www.city.fi/artikkeli/vr+hermostui+vrleaksille/4473/ 

VR pohtii vastatoimina VRLeaksin haastamista oikeuteen. VR:n yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto 

un Sanomille seuraavaa: 

"Tämä sivusto on joulukuun puolivälistä lähtien esittänyt VR:stä totuudenvastaisia ja perättömiä väitteitä, 

ja sen asenne on vain jyrkentynyt. Joudumme vakavasti harkitsemaan asian viemistä oikeuteen."

i anna syytä tutkintapyyntöön 

http://yle.fi/uutiset/vr_vuotosivusto_ei_anna_syyta_tutkintapyyntoon/5056346 

Verkkosivusto VRLeaks on väittänyt, että VR:llä olisi laiton henkilötietorekisteri sadoista ihmisistä. Sivusto 

on kertonut jättäneensä VR:stä tutkintapyynnön poliisille. VR on saanut tiedon, että poliisi on ottanut asian 

ttavakseen. Yhtiö ei aio tehdä tutkintapyyntöä vuotosivustosta. 

Meillä ei ole syytä tehdä omaa tutkintapyyntöä, sanoo VR:n yhteiskuntasuhdejohtaja Otto Lehtipuu.

13.1.2011 VR vastaa veturinkuljettaja Wallinin väitteisiin 

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288362227313.html 

istöjohtaja Otto Lehtipuu kiistää, että vetureiden ja vaunukaluston huolto 

Veturinkuljettaja ja Sdp:n entinen kansanedustaja Harry Wallin piti näitä syynä VR:n ongelmiin.

Ei se retuperällä ole. Päinvastoin on panostettu aiempaa enemmän. Ongelma on lähiliikennejunien 

ikääntyminen. Paljon liikenneongelmia aiheutuu siitä, että lähiliikennejuna menee rikki liikenteessä 

ollessaan ja jää seisomaan, eikä kaikin paikoin ole ohitusmahdollisuutta, Otto Lehtipuu vastaa.

VR:ää laajasta, salaisesta henkilörekisteristä – Yhtiö kiistää

http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194724616924/artikkeli/vrleaks+syyttaa+vr+aa+laajasta+salaisesta+he

 

ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu kertoo, että tutkintapyyntö tulee yhtiön tietoon 

alkuviikosta, jos sellainen on tehty. Hän sanoo olevansa hyvillään, jos poliisiviranoma

väitteet ovat kovia ja täysin perättömiä. 

19.11.2012 VR:n kameravalvonnasta poru - "kohteen saatava kuvat itselleen" 

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/vrn-kameravalvonnasta-poru---kohteen-

Tietosuojavaltuutettu on jo kaksi kertaa puuttunut yhtiön lausuntoihin, joiden mukaan ihmisillä ei ole 

ikeutta VR:n heistä tallentamiin tietoihin. 

Jos kolmannen kerran kuulen, että joku VR:n edustaja sanoo, ettei kameranauhoitteisiin saa tutustua, 

rupean harkitsemaan, vienkö asian tietosuojalautakuntaan tai syyttäjälle. 

1.12.2012 

 

 

turvallisuusyksikkö on tehnyt yhtiön työntekijöiden kotien 

ja ympäristöjohtaja Otto 

"Tämä sivusto on joulukuun puolivälistä lähtien esittänyt VR:stä totuudenvastaisia ja perättömiä väitteitä, 

ja sen asenne on vain jyrkentynyt. Joudumme vakavasti harkitsemaan asian viemistä oikeuteen." 

Verkkosivusto VRLeaks on väittänyt, että VR:llä olisi laiton henkilötietorekisteri sadoista ihmisistä. Sivusto 

on kertonut jättäneensä VR:stä tutkintapyynnön poliisille. VR on saanut tiedon, että poliisi on ottanut asian 

Meillä ei ole syytä tehdä omaa tutkintapyyntöä, sanoo VR:n yhteiskuntasuhdejohtaja Otto Lehtipuu. 

istöjohtaja Otto Lehtipuu kiistää, että vetureiden ja vaunukaluston huolto 

Veturinkuljettaja ja Sdp:n entinen kansanedustaja Harry Wallin piti näitä syynä VR:n ongelmiin. 

. Ongelma on lähiliikennejunien 

ikääntyminen. Paljon liikenneongelmia aiheutuu siitä, että lähiliikennejuna menee rikki liikenteessä 

ollessaan ja jää seisomaan, eikä kaikin paikoin ole ohitusmahdollisuutta, Otto Lehtipuu vastaa. 

Yhtiö kiistää 

http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194724616924/artikkeli/vrleaks+syyttaa+vr+aa+laajasta+salaisesta+he

ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu kertoo, että tutkintapyyntö tulee yhtiön tietoon 

alkuviikosta, jos sellainen on tehty. Hän sanoo olevansa hyvillään, jos poliisiviranomainen tutkii asian, koska 

-saatava-kuvat-

Tietosuojavaltuutettu on jo kaksi kertaa puuttunut yhtiön lausuntoihin, joiden mukaan ihmisillä ei ole 

Jos kolmannen kerran kuulen, että joku VR:n edustaja sanoo, ettei kameranauhoitteisiin saa tutustua, 
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12.06.2012 VR vaatii näyttöä osallisuudestaan ympäristötuhoihin

http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/vr

VR haluaa selvittää Laukaan Torikan vedenottamosta alkaneen sotkun, sanoo yhteiskuntasuhde

ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu. Maanantaina valmistuneet laboratorionäytteet Kuusan

välisten talojen kaivoista paljastivat torjunta

säiliövaunuja. 

Vastuunkantajasta epäselvyyttä 

– Valtionrautateiden toiminta ennen vuotta 1995 on ollut valtion toimintaa, josta 

Liikennevirastolle, sillä se on valtion organisaatio. VR on aikanaan perustettu vailla vanhoja vastuita, 

Lehtipuu huomauttaa. 

 

15.1.2012 VR kommentoi vuotokohua kieli keskellä suuta

http://www.ess.fi/?article=356472 

VRLeaksin paljastukset ovat äärimmäisen kiusallisia ai

painineelle VR:lle. Yhtiön yhteiskuntasuhde

kieli keskellä suuta, jokaista lausettaan pitkään harkiten.

– VR:stä on pyritty antamaan kuva, mikä ei pid

asia. Muuten ei ole kommentoitavaa.

 

isuudestaan ympäristötuhoihin 

http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/vr-olemme-valmiina-keskusteluun/1217269 

VR haluaa selvittää Laukaan Torikan vedenottamosta alkaneen sotkun, sanoo yhteiskuntasuhde

ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu. Maanantaina valmistuneet laboratorionäytteet Kuusan

välisten talojen kaivoista paljastivat torjunta-ainepitoisuuksia, joiden alkuperäksi on epäilty VR:n vanhoja 

Valtionrautateiden toiminta ennen vuotta 1995 on ollut valtion toimintaa, josta vastuu on siirtynyt 

Liikennevirastolle, sillä se on valtion organisaatio. VR on aikanaan perustettu vailla vanhoja vastuita, 

15.1.2012 VR kommentoi vuotokohua kieli keskellä suuta 

 

VRLeaksin paljastukset ovat äärimmäisen kiusallisia aikataulu- ja tietojärjestelmäongelmien kanssa 

painineelle VR:lle. Yhtiön yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu vastasi STT:n kysymyksiin 

kieli keskellä suuta, jokaista lausettaan pitkään harkiten. 

VR:stä on pyritty antamaan kuva, mikä ei pidä paikkansa. Tällaiseen keskusteluun joutuminen ei ole kiva 

asia. Muuten ei ole kommentoitavaa. 

1.12.2012 

 

 

VR haluaa selvittää Laukaan Torikan vedenottamosta alkaneen sotkun, sanoo yhteiskuntasuhde- ja 

ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu. Maanantaina valmistuneet laboratorionäytteet Kuusan ja Suolahden 

ainepitoisuuksia, joiden alkuperäksi on epäilty VR:n vanhoja 

vastuu on siirtynyt 

Liikennevirastolle, sillä se on valtion organisaatio. VR on aikanaan perustettu vailla vanhoja vastuita, 

ja tietojärjestelmäongelmien kanssa 

ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu vastasi STT:n kysymyksiin 

ä paikkansa. Tällaiseen keskusteluun joutuminen ei ole kiva 


