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HAUKIVUOREN ALUEJOHTOKUNNAN TIEDOTE 22.4.2014 
 
Haukivuoren aluejohtokunta on kokouksessaan 17.4.2014 yksimielisesti hyväksynyt Mikkelin kaupungin 
hallitukselle, VR-konsernin johtoryhmälle ja hallintoneuvostolle sekä liikenneministerille ja 
liikenneministeriölle lähetettävät kannanotot koskien VR:n suunnitelmaa lakkauttaa junien pysähtyminen 
Haukivuorella 11.8.2014 alkaen. 
 
Kannanottojen yhdistelmä ja esitykset/vetoomukset alla: 
 

JUNAVUOROJEN LAKKAUTTAMISUHKA HAUKIVUORELLA 
 
Valtion rautatiet on lähestynyt 10.4.2014 päivätyllä tiedotteella Mikkelin kaupunkia. Tiedotteessa todetaan, 
että VR suunnittelee lakkauttavansa matkustajajunien pysähdykset Haukivuorella 11.8.2014 alkaen. 
 
VR:n aikomus herättää tyrmistystä ja huolta haukivuorelaisten sekä satojen ellei tuhansien 
kesäasukkaidemme keskuudessa. 
 
Katsomme, että Savon rata on aikanaan rakennettu palvelemaan ja helpottamaan sen varrella asuvien 
ihmisten yhteyksiä muuhun maailmaan ja, että VR:n tehtävä on tänään ja tulevaisuudessakin palvella ja 
helpottaa ihmisten matkustamista, eikä hankaloittaa sitä. 
 
VR:n tiedotteen mukaan Haukivuorelta nousee junaan vuosittain 12 045 ihmistä (keskimäärin 33 
matkustajaa/päivä, 3 matkustajaa/juna). Saman vuosittaisen matkustajamäärän kuljettamiseen tarvitaan 
50 hengen busseja yhteensä 241. Tämä osoittaa, että pysähtymiselle on oikeutettu ja perusteltu tarve, eikä 
matkustajamäärää voi vähätellä. 
 
VR kertoo, että aiotulla ratkaisulla yhdessä muiden järjestelyiden kanssa saavutetaan noin 10 min 
aikavoitto, josta "hyötyy" suuri määrä matkustajia. Nykyaikaisen junan pysähtyminen Haukivuorella ja 
kiihdyttäminen matkavauhtiin kestää noin 3 min. eli aseman ohittamisella saavutettaisiin vain tämä (noin 3 
min.) merkityksetön aikahyöty Helsingin ja Kuopion välisessä liikenteessä. On kysyttävä, mihin VR:n 
oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen ajattelu on kadonnut kun muutaman minuutin "aikahyöty" asetetaan 
yli 12 000 suomalaisen matkustajan tarpeiden edelle. Heille ratkaisusta seuraisi pahimmillaan tuntien 
aikalisä, tai he joutuisivat luopumaan matkasta kokonaan. 
 
Mikäli VR ottaa Helsinki-Kouvola-Kuopio-välillä syksyllä käyttöön äskettäin 
hankkimansa ohjausvaunut (toisessa päässä junaa on veturi ja toisessa 
ohjaamolla varustettu vaunu), veturinvaihto Kouvolasta poistuu, ja tämä 
yksistään säästää aikatauluista noin kymmenen minuuttia. Oleellista onkin, että VR keskittyy toiminnan 
tehostamiseen risteysasemilla. 
 
Nykyiset linja-autovuorot on suunniteltu lähinnä palvelemaan koululaiskuljetuksia, ja ne toteutuvat vain 
koulupäivinä. Oppilaiden ollessa lomalla Mikkeli - Haukivuori - Pieksämäki välillä on vain 1 - 2 bussivuoroa 
suunnasta riippuen. Viikonloppuisin ja arkena klo 17.00 jälkeen ei ole linja-autoliikennettä lainkaan. 
 
Linja-automatka Haukivuorelta Mikkeliin kestää 45 - 60 min., kun junamatkaan kuluu 23 min. Linja-
automatka Haukivuorelta Pieksämäelle kestää 35 - 45 min., kun junamatkaan kuluu 19 min. Juna on siis 

http://www.adressit.com/vastustamme_haukivuoren_junaliikenteen_lopettamista


vähintään 22 min. nopeampi Mikkelin suuntaan ja 16 min. nopeampi Pieksämäen suuntaan. On kyse siis 
aivan toisen suurusluokan todellisesta aikahyödystä verrattuna VR:n hankkeellaan tavoittelemaan 
muutaman minuutin "aikahyötyyn" Helsingin ja Kuopion välisessä liikenteessä. 
 
Toteutuessaan ratkaisu, mahdollisista täydentävistä verovaroin tuetuista bussiyhteyksistä huolimatta, tulee 
lisäämään yksityisautoilua. 
 
VR:n suunnitelma on siten myös valtakunnallisten joukkoliikenteen lisäämistavoitteiden toteutumisen ja 
ilmaston lämpenemistä aiheuttavien liikennepäästöjen rajoittamispyrkimysten kannalta lyhytnäköinen ja 
käsittämätön. 
 
Lisäksi se on syvässä ristiriidassa VR:n omien, kaikkea yhtiön toimintaa ohjaavien, arvojen kanssa, joista 
ensimmäinen on kirjoitettu muotoon "asiakas toiminnan lähtökohtana" eli "palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja 
vastuullisesti toteutettuja. 
 
Aluejohtokunta pitää VR:n suunnitelmaa Haukivuorella asuvien tai sinne matkustavien ihmisten 
liikkumismahdollisuuksia merkittävästi rajoittavana, kansalaisia epätasa-arvoisesti kohtelevana sekä koko 
maaseutumaisen Mikkelin vetovoimaisuutta ja tavoitettavuutta oleellisesti heikentävänä hankkeena. Lisäksi 
se aiheuttaa verovaroin tuetun julkisen liikenteen täysin tarpeetonta ja päällekkäistä lisäämistä. 
Suunnitelma on myös liikenne- ja viestintäministeriön ja VR 3.7.2013 tekemän vuoden 2024 loppuun saakka 
voimassa olevan yksinoikeussopimuksen jatkosopimuksen vastainen. 
 
Edellä olevaan perustuen Haukivuoren aluejohtokunta yksimielisesti 
 
esittää, että Mikkelin kaupungin hallitus ja valtuusto hyväksyy yksimielisesti kannanoton, jossa VR:n aikeista 
lopettaa junien pysähtyminen Haukivuorella 11.8.2014 tulee luopua ja, että kannanotto saatetaan 
huhtikuun aikana liikenneministeriön ja VR:n johdon sekä eduskunnan poliittisten ryhmien tietoon. 
 
vetoaa, että VR luopuu suunnitelmastaan lopettaa junien pysähtyminen Haukivuorella 11.8.2014 alkaen. 
 
vetoaa, että liikenneministeri ja liikenneministeriö estävät VR-yhtymää toteuttamasta suunnitelmaansa 
lopettaa junien pysähtyminen Haukivuorella 11.8.2014 alkaen. 
 
 
Haukivuoren aluejohtokunta 
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