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Luottamuksellinen



Sisäinen

Uudet ympäristötavoitteet 2021-2025 
Olemme jo vihrein valinta – mutta valmiita 
tekemään vielä enemmän 

• i

Tavoite:

Konsernin päästöt suoritetta 

kohden vähenevät 15 

prosenttia vuoden 2019 

tasosta (139,6 milj. kgCO2e) 

vuoteen 2025 mennessä 

• i

Tavoite:

Konsernin energiankulutus 

suoritetta kohden vähenee 15 

prosenttia vuoden 2019 

tasosta (1391 GWh) vuoteen 

2025 mennessä 

• i

Tavoite:

• Kierrätysaste nostetaan 80 

prosenttiin (60 % v. 2019)

• Uusissa sopimuksissa 

kaikilta merkittäviltä 

toimittajilta edellytetään 

sitoutumista jatkuvaan 

parantamiseen

• i

Tavoite:

Ei merkittäviä vuotoja 

vaarallisten aineiden 

kuljetuksessa eikä 

kemikaaleja käsiteltäessä. 

Päästöjen

vähentäminen

Kemikaali-

turvallisuus

Energiatehokkuuden 

lisääminen

Materiaalitehokkuuden 

lisääminen

Lisäksi rautatieliikenteen liikennemuoto-osuuksien kasvutavoitteet



Kestävän matkustajaliikenteen lähtökohdat

Jokainen matka raiteilla on ilmastoteko

Kaikki matkustajajunamme kulkevat hiilineutraalisti. Jopa 95 

prosenttia junistamme kulkee puhtaasti vesivoimalla tuotetulla 

sähköllä. Kompensoimme päästöt sellaisilla reiteillä, joissa ei 

ole mahdollista ajaa uusiutuvalla sähköllä. 

Pohjolan Liikenteessä panostamme jatkuvasti sähköbussien 

määrän kasvattamiseen ja laajennumme myös sähköiseen 

kevytraideliikenteeseen.

Tuemme Suomen päästötavoitteita

Joukkoliikenteen lisääntyminen on edellytys sille, että 
Suomi saavuttaa tavoitteen liikenteen päästöjen 
puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä. 

Kasvavat junaliikenteen matkamäärät vähentävät liikenteen 
päästöjä ja lisäävät turvallisuutta. Laadukkaalla palvelulla ja 
jokaiselle sopivalla hinnoittelulla mahdollistamme sen, että 
yhä useampi valitsee junan. 

Myös yritykset ja yhteisöt voivat saavuttaa omat päästö-
tavoitteensa, kun työmatkustamisessa yksityisautoilua 
korvataan junalla.

Juna on tasa-arvoisin kulkuväline

Juna yhdistää ihmiset taustasta ja asuinpaikasta riippumatta.
Jokaisella on mahdollisuus matkustaa junalla reilun 
hinnoittelun ja maantieteellisesti kattavan rataverkon ansiosta. 
Jopa 95 prosenttia suomalaisista asuu alle 50 kilometrin 
etäisyydellä juna-asemasta. 

Junaliikenteen kasvu edellyttää 
infrainvestointeja ja kunnossapitoa

Infrahankkeet mahdollistavat junaliikenteen 10 % markkina-
osuuden (6,2% vuonna 2019). 

Markkinaehtoisen junaliikenteen kehittämisen ensisijaisena 
edellytyksenä on rataverkon kunnon ja välityskyvyn 
parantaminen. Rataverkon huono kunto ja pullonkaulat ovat 
tällä hetkellä merkittävin kasvun este. 

Olemme tarkoituksella viime vuosina yli-investoineet kalustoon, 
mikä mahdollistaa jopa 50 % matkamäärien kasvun.
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Sisäinen

VR on vastuullinen toimija

VR koetaan vastuulliseksi ja ympäristöystävälliseksi 

toimijaksi. Olemme toistuvasti olleet lähellä kärkeä 

esimerkiksi Sustainable Brand Index mittauksessa, 

jossa mitataan satoja suomalaisia brändejä eri 

toimialoilta. Vastuullisuutta mitataan sekä 

ympäristövastuun että sosiaalisen vastuun osalta.

VR on kolmatta vuotta peräkkäin ollut sijalla 6 

kokonaisluvun osalta ja ykkönen matkailualalla

1. Valio

2. Elovena

3. Prisma

4. Kotimaista

5. S-market

6. VR

7. Myllyn Paras

8. Fazer

9. K-Citymarket

10. K-supermarket

Top 30 2021

The ranking in the Sustainable Brand 
Index™ is based on the share of 
respondents who assess the 
company's sustainability 
(environmental responsibility + social 
responsibility) as good (4) or very 
good (5) on the scale 1-5 + ”do not 
know”.

Maximum Score
The maximum attainable score is a 
total of 200%. A company that has 
200% is perceived as good or very 
good at both environmental 
responsibility and social 
responsibility, i.e. 100% have then 
answered 4 or 5. 

Based on: The respondents who are 
familiar with the brand. 

Ranking Development

Sustainable Brand Index™

Total Score – Development Over Time







Ympäristövastuun
kampanja
käynnissä 
syyskuussa 2021
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Kiitos!
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