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RATAHALLINTO  KESKUS 

TOIMINTA-AJATUS  

Ratahallintokeskus  (RH  K)  RHK  huolehtii rataverkon ylläpitämisestä  ja  kehittämisestä sekä rautatieliikenteen 
edistää rautatieliikenteen turvallisuudesta  ja  tarjoaa kilpailukykyisen liikenneväylän rautatieyritysten käyttöön. 
toimintaedeUytyksiä  
tehokkaana, turvallisena  ja RHK  ottaa huomioon elinkeinoelämän  ja joukkoliikenteen kuijetustarpeet ja  toimii 

ympäristöystävällisenä  kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kansainvälisessä liikenteessä 

liikennemuotona  niin rataverkkoa  kehitetään keskeisenä linkkinä lännen  ja  idän välillä. 

kotimaassa kuin osana  
RH  K  pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti Suomen liikennepolitiikkaa  ja  infrastruktuuria 

kansainvälistä kuljetus- koskeviin asioihin. 
järjestelmää. 

ORGANISAATIO 

Valtioneuvoston asettama johtokunta 

Ylijohtaja 

Talousryhmä 
	

Tiedotus 	Kansainväliset  asiat  

Kehittämis- 	 Rakennuttamis - 	 Turvallisuus- 	 Tekninen 	 Kiinteistö- 
yksikkö 	 yksikkö 	 yksikkö 	 yksikkö 	 yksikkö 

JOHTOKUNTA  1998-2000  

Ylijohtaja Ossi Niemimuukko (pj), Ratahallintokeskus 

Yli-insinööri  Rita  Piirainen,  liikenneministeriö 

Talousjohtaja Veikko Vaikkinen, VR-Yhtymä Oy 

Kuljetustaloudellinen  asiamies Maire Kaartama, 
Teollisuuden  ja  Työnantajain Keskusliitto 

MMM Harri Ajomaa, Liikenneliitto ry. 

Ylitarkastaja Arja-Hannele  Lilja, Ratahallintokeskus 
 (3.12.1998  saakka) 

Suunnittelupäällikkö  Tapio Peltohaka, Ratahallintokeskus 
 (3.12.1998  alkaen)  
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YLIJOHTAJAN KATSAUS 

Nyt, kun Ratahallintokeskus  on  toiminut 
lähes viisi vuotta,  on  aika tarkastella valit-
tua toimintamallia kuluneiden vuosien ko-
kemusten valossa. Ovatko vuodet osoit-
taneet tehdyt ratkaisut toimiviksi vai onko 
syytä muuttaa linjaa? 

Puuttumatta itse perusratkaisuun,  radan - 
pidon  ja  liikennöinnin  erottamiseen toisis-
taan, rataverkon hallintamallia voidaan 
tarkastella kriittisestikin. Ratahallinto-
keskuksen toiminnan käynnistyttyä  on 

 koko  joukko uusia rataverkon haltijoita 
aloittanut toimintansa Euroopan eri mais-
sa  ja  prosessi jatkuu yhä. Tehtyjä organi-
saatioratkaisuja tarkasteltaessa havai-
taan, että vastaavaa ratkaisua kuin Suo-
messa ei löydy mistään muualta. 

AVAVA  

Suomeen perustettiin henkilökunnaltaan 
pieni virasto, joka ostaa tarvitsemansa 
palvelut ulkopuolelta  ja  pitää myös jatkos-
sa oman henkilöstömääränsä hyvin piene-
nä. Tällä hetkellä virastossa  on 64  henki-
löä  ja  junaliikenteen tarkastusmaksutoi-
minnassa  43  henkilöä, eikä RHK:lla ole 
alueorganisaatiota. Lähinnä vastaava rat-
kaisumalli löytyy Ranskasta, jossa rataver

-kon  haltija, RFF,  on  suhteelliselta kooltaan 
RHK:n suuruusluokkaa. 

Miten valittuun toimintamalliin päädyttiin? 
Avainsanoja tässä yhteydessä ovat valtion 
henkilöstön vähentäminen  ja  radanpidon 

 tehostaminen sekä töiden kilpailuttaminen. 
Radanpitäjän haluttiin olevan vapaa valit-
semaan haluamansa palveluiden tuottaja 

 ja  näin alentamaan radanpidon kustannuk-
sia. Muissa Pohjoismaissa  koko  radanpi

-don  henkilöstö jäi rataverkon haltijan pal-
velukseen, mutta niissäkin kehitetään or-
ganisaatiota eriyttämällä selvemmin tilaa-
jatoiminnot tuotannosta. 

Onko suomalainen malli osoittautunut on-
nistuneeksi? Heti alkuun  on  todettava, että 
vuosien varrella  on  esiintynyt kritiikkiä 
eräistä asioista  ja  useammaltakin  taholta. 

Ensisijainen huolenaihe  on  ollut, pystyykö 
näin pieni organisaatio selviytymään niin 
suuresta haasteesta kuin  koko  Suomen 
rataverkon hallinta.  On  myönnettävä, että 
haaste  on  edelleenkin iso  ja  RHK:n  henki-
löstö todella kovilla siihen vastatessaan. 
Toimintaa  on  kuitenkin pystytty  koko  ajan 
kehittämään, mikä osoittaa, että pienellä-
kin  henkilöstöllä voidaan suoriutua suures-
ta tehtäväkokonaisuudesta asettamalla 

 asiat  oikeaan tärkeysjärjestykseen. 

Suurimmaksi riskiksi  on  muodostunut  se, 

 että jokaisesta henkilöstä tulee tavallaan 
korvaamaton, kun kukin huolehtii yksin 
omasta vastuualueestaan. Tämän asian 
kanssa RHK ei ole kuitenkaan yksin, vaan 
sama ongelma  on  useimmilla asiantunti-
jaorganisaatioilla. Toistaiseksi ongelmati-
lanteista  on  pystytty selviytymään. 

AVAVA  

AVAVA  
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Ratahallintokeskuksen  syksyllä  1999  teet-
tämä sidosryhmätutkimus toi esiin kritiik-
kiä  mm.  siitä, että RHK:l?a ei ole alueorga-
nisaatiota, joten virasto ei vaikuta eikä näy 
riittävästi pääkaupunkiseudun ulkopuolel-
la. Yhteisessä seminaarissaan RHK:n joh-
tokunta  ja  johtoryhmä käsittelivät saatua 
palautetta  ja  totesivat, että perustavaa laa-
tua oleviin organisatorisiin muutoksiin ei 
tässä vaiheessa ole aihetta, vaan alueel-
lista toimintaa tehostetaan muilla keinoin. 
Muutoinkin todettiin, että RHK:n toimin-
tamalli  on  vuosien myötä löytänyt sellai-
sen etenemistien, jolla toimintaa voidaan 
edelleen kehittää. 

Uusien haasteiden edessä tarvitaan ehkä 
joitakin lisähenkilöitä, mutta ensisijaisesti 
tulee etsiä muita ratkaisukeinoja. Hyvä 
esimerkki tästä ovat kiinteistöpuolen isän-
nöintipalvelut, rakentamisen rakennutta-
miskonsultit sekä suunnittelukonsulttien 
valikoiman  ja  taitojen lisääminen. Seuraa-
va merkittävä haaste tulee olemaan  radan- 

pidon töiden kilpailun lisääminen siten, että 
kustannuksia saadaan alennettua. 

A'VAYA  

Kuluneiden viiden vuoden aikana kuljettu 
 tie on  ollut vaativa. Toimintamme  on  kui-

tenkin  koko  ajan kehittynyt  ja  edistystä  on 
 tapahtunut merkittävästi. Antakoon  se 

 uskoa siihen, että pystymme vastaamaan 
myös tuleviin haasteisiin. 

Helsingissä  24.2.2000 

/7 	2(/  

Ossi Niemimuukko  
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RADANPIDON TULOSTAVOITTEET  1999 
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Liikenneministeriön Ratahallintokeskuk
-sel  le  asettamat tulostavoitteet toteutuivat 

vuonna  1999  seuraavasti (asetettu tavoite 

 kursiivilla). 

RATAVER  KO N  
PALVELUTASO  

Palvelutasoluokat  

Rata  verkon laajuudessa ei tapandu vuon-
na  1999  muutoksia.  

Palvelutasoluokkatavoite  ylitettiin. Luokas-
ta  3 on  siirtynyt  126 ratakilometriä  luokkaan 

 2,  kun rataosan  Tampere-Pori perusparan
-nus ja  sähköistys  valmistuivat. 

Liikenteen sujuvuus  

Radanpidosta aiheutuneiden yli  5  minuu-
tin  myöhästymisten  määrä  henki/Oliiken

-teen  junista  on  korkeintaan  7 %. 

Radanpidosta  aiheutui yli viiden minuutin 
myöhästymisiä henkilökaukoliikenteessä 
lukumääräisesti vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Myöhästymisiä oli  1 829  tuntia 
vuonna  1999  ja  2 245  tuntia vuonna  1998. 

 Tavoite oli asetettu kuluvalle vuodelle en-
simmäistä kertaa prosenttiosuuksina henki-
lökaukoliikenteen junien määrästä. Vuonna 

 1998 radanpidosta  aiheutui myöhästymisiä 
 10,3 %  junien määrästä. Tavoite kertomus- 

vuodelle oli  7 %  ja  toteutuma oli  7,6 %. Vuo- 

den  ensimmäisellä vuosipuoliskolla myö-
hästymisiä oli  8,6 %.  Tilanne parani huomat-
tavasti loppuvuonna, jolloin myöhästymisiä 
oli  6,6 %.  Tavoitteesta jäätiin  0,6  prosent-
tiyksikköä. 

Tavoite oli haastava. Ratatöistä pahimmat 
myöhästymiset aiheutti  Lahti-Kouvola-rata-
osan päällysrakennetyö touko-kesäkuussa, 

mikä olisi voitu välttää ainoastaan liikenteen 
määrää radikaalisti supistamalla. Tiedossa 
olevan ratatyön takia ei ollut syytä muuttaa 
aikatauluja, koska viivästyminen oli lyhyellä 
ajalla. Turvalaitteiden ukkoskestävyys  on 

 parantunut selvästi, mutta vikoja edelleen 
esiintyy satunnaisesti. Myöskään kaapeli-
katkoilta ratatöiden yhteydessä ei ole  väl-
tytty  täysin. 

VR  ja  RHK  selvittivät liikenteen sujuvuutta 
 ja sen  parantamismandollisuuksia  työryh-

mässä, jonka tulokset näkyivät loppuvuo-
den suotuisana kehityksenä. 

Liikennerajoitukset 

Palvelutasoluokan  edellyttämiä akseli-
painorajoituksia ei aseteta. Nopeusrajoituk-
sia  on  enintään  800 raidekilometriä (13 % 
raidekilometreistä).  

Palvelutasoluokan  edellyttämiä akseli- 

painoja ei rajoitettu. Nopeusrajoituksia voi-
tiin vähentää  jo  alkuvuonna. Vuoden alussa 
nopeusrajoituksia oli  619 raidekilometrillä. 

 Kesäkuun lopussa nopeusrajoituksia oli  536 
raidekilometrillä.  Rajoitusten määrää voitiin 
vähentää, koska perusparannustyöt ovat 

edenneet hyvin  ja  rahoitusta korvausinves-
tointeihin  on  ollut riittävästi käytettävissä ke-
vään lisäbudjetin ansiosta. Syksyllä voitiin 
edelleen  osa  rajoituksista poistaa, jolloin ra-
joitusten määrä vuoden lopussa oli  426 
raidekilometriä (7 % raidekilometreistä). 

Rataverkon kuntoindeksi 

Rataverkon  kun toindeksi lasketaan geomet-
risen kunnon palvelutasosta kunnossa-
pitotasoille luokiteltujen ratakilometrimäärien 
suhteessa. Kun toindeksin maksimianio  on 
100.  Indeksi lasketaan neljän vuoden keski- 
arvona. Tavoite vuosien  1996-1999  keski-
arvoksi  on 78 %.  

Mitä enemmän kullekin kunnossapitotasolle 
 on  luokiteltu ratakilometrejä, sitä suurempi 

painoarvo  sillä  osuudella  on rataverkon 
kuntoindeksiä  laskettaessa. Kuntoindeksin 
maksimiarvo  on 100 %. Kuntoindeksin  arvon 
ollessa  100 % rataverkko on  täyttänyt täy-

dellisesti sille asetetut geometrisen kunnon 
vaatimukset. 



Toteutumaluvussa  ei ole mukana  7.4.1999 
 Vainikkalan ratapihalla sattunut onnetto-

muus. Vielä ei tiedetä sitä, oliko tämä 
radasta aiheutunut vaurio, koska onnetto-
muustutkinta  on  kesken.  

Nope  u sr jolt u k et 

3112.1999  

- Nopeusrajoituksen  alainen  rataosuus 

Tavoitteena oleva rataverkon kuntoindeksi 
lasketaan kevätmittauksien arvoista neljän 
vuoden liukuvana keskiarvona. Vuoden  1999 
kuntoindeksin liukuva  keskiarvo  on 80  %.  
Tavoitteena oli  78 %.  Vuoden  1999  tavoite 
ylitettiin kandella prosenttiyksiköllä.  

TU  RVA  L  LIS  U U 0 E N 
 PARANTAMINEN  

Junaliikenneonnetto-

muuksissa  kuolleet  

Junaliikenneonnettomuuksissa  ei kuole 
matkustajia.  

Kertomusvuoden  aikana rautatieliikenne-
onnettomuuksissa ei kuollut yhtään mat-
kustajaa, joten tavoite saavutettiin.  

Tas  or  Ist  e y  sv  a h I n got  

Tasoristeysonnettomuuksien  määrä  on 
 enintään  40.  

Tasoristeysvahinkoja  sattui kertomus- 
vuoden aikana  48,  joten tavoitetta ei saa-
vutettu. 

Radasta  aiheutuneet 
vauriot  

Radasta  aiheutuneiden vahinkojen määrä 
 on  enintään viisi.  

Radanpidosta aiheutuvien  vaurioiden mää-
rä oli neljä, joten tavoite saavutettiin.  

RADAN  PIDON  
TA  LOU  DELL I S U U S  

Radan  pidon tuotteiden  yksikkökustan-
nukset  supistuvat  3  %. 

Radanpidon  töiden tuotteisto  on  pääosin 
rakennettu. Näiden perustietojen mukaan 
voidaan vertailla eräiden tuotteiden yksikkö- 
kustannuksia  ja  niiden vuosittaista muutos-
ta. Radanpidon töissä suurimmat menoerät 
muodostuvat usean vuoden kestävistä ura-
koista  ja tilauksista,  joten kattavaa tuotta-
vuuden muutosta kalenterivuosittain ei ai-
neistosta voi laskea.  

Radan peruskunnossapito  on  vuosittain 
samansisältöisenä pysyvä toiminto, josta 
tuottavuus  on  laskettavissa. Kunnossa- 
pidon määrä muuttuu rataosien siirtyessä 
toiseen rataluokkaan. Peruskunnossapi-
dosta tehdään vuosittain sopimus, jonka 
suuruus  on  noin  400  milj.  mk. Vuonna  1999 
peruskunnossapidon  tuottavuus kasvoi  5  %.  

Hintojen nousu oli  2,5  %.  

YMPÄRISTÖ  

Ratahallintokeskuksen ympäristöohjelman 
toimenpidesuunnitelmaa  toteutetaan mää-
rätietoisesti.  

RHK:n ympäristöohjelman  toimenpide- 
suunnitelma  on  otettu käyttöön. Rataverkko 

 2020  -ohjelmasta tehdään suunnitelman 
mukaisesti vaikutusten arviointia, jossa 
yhtenä osana  on  vaihtoehtoisten ratkaisu-
jen ympäristövaikutusten arviointi. Valtakun-
nallinen raideliikenteen meluselvitys  on 

 valmistumassa. Käytöstä poistettuja puisia 
ratapölkkyjä hyödynnetään energiatuo-
tannossa. Saastuneita maa-alueita  on 

 kartoitettu  ja puhdistustoimet  on  aloitettu. 

MUUT TAVOITTEET 

Tehdään  Iiikenneinfrastruktuurin  ministeri
-työ.yhmän ehdottamat  selvitykset yhteis-

työssä liikenneministeriön kanssa.  

Vähäliikenteisten  ratojen säilyttämisen hyö-
tyjä  ja  kustannuksia  on  selvitetty ministeriön 
asettamassa ns. Pienväylätyöryh mässä. 
Raportti valmistuu maaliskuussa vuonna 

 2000. 
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ  TUO UUSIA HAASTEITA  

Radanpito  luo edellytykset tehokkaalle, 
turvalliselle  ja kilpailukykyiselle  rautatie- 
liikenteelle. Rataverkon ylläpidon  ja  ke-
hittämisen lähtökohtana ovat niin kotimaiset 
kuin kansainväliset liikennetarpeet, jotka 
muuttuessaan tuovat radanpitoon uusia 
vaatimuksia  ja  haasteita. 

Suomen rataverkko  on  laajuudeltaan  5836 

 kilometriä.  Radat  ovat pääosin ns. seka-
liikenneratoja eli henkilö-  ja tavaraliikenne 

 kulkevat samoilla raiteilla. Liikennöitsijänä 
toimii  VA  Osakeyhtiö. 

Teollisuuden kuljetukset 
heijastavat suhdanteita 

Nykyisin rautatiekuljetusten osuus  koko 
 Suomen tavaraliikenteestä  on  noin nel-

jännes. Rautateillä  on  Suomessa teolli-
suuden peruskuijettajan rooli. Vuonna  1999 

 tavaraa kulki rautateitse  40,0  miljoonaa 
 tonnia. VA:n  tavaraliikenteessä saavutettiin 

hiljaisen alkuvuoden jälkeen lähes edellisen 
vuoden kuijetustaso. Kotimaassa kuljetettiin 
yhteensä  23,2  miljoonaa  tonnia  tavaraa, 
josta metsäteollisuuden kuljetukset olivat 

 15,7  miljoonaa  tonnia.  

Venäjän taloudelliset vaikeudet heijastuivat 
edelleen kansainvälisiin rautatiekuljetuksiin. 
Idänliikenteen kuljetusmäärä oli silti lähes 

edellisen vuoden suuruinen; yhteensä 
tavaraa kuljetettiin  12,9  milj. tonnia.  Raaka-
puun tuonti kasvoi lähes  9  prosenttia  ja 

 puuta kuljetettiin yhteensä  6,4  miljoonaa 
 tonnia.  Rautateiden transitoliikenne säilyi 

edellisten vuosien tasolla  2,8  miljoonassa 
tonnissa, mutta  sen kuljetusosuus  kasvoi. 
Junalautoilla kuljetettiin noin miljoona  ton-
nia  tavaraa. 

Lähiliikenteen  
matkat lisääntyivät  

HenkilölUkenteessä tehtiin kaikkiaan  53,2 
 miljoonaa junamatkaa, mikä merkitsi noin 

neljän prosentin kasvua. Kaukoliikenteessä 
tehtiin  11,9  miljoonaa junamatkaa  ja  pää-
kaupunkiseudun lähiliikenteessä  41,4  mil-
joonaa. Lähiliikenteen  matkojen  määrä kas-
voi lähes  5  prosentha. Idänliikenteen  mat-
kat vähenivät Venäjän taloudellisen tilanteen 
takia lähes viidenneksen. 

Eniten matkustus kasvoi InterCity-junissa, 
lähes neljänneksen. Tämä johtui lähinnä sii-
tä, että pikajunia muutettiin InterCity-juniksi. 
Vuoden loppuun mennessä oli saatu käyt-
töön  38  uutta, matalalattiaista kaksikerros-
vaunua. 

Nopea Pendolino-lilkenne jatkui Turun  ja 
 Helsingin välillä. Junilla  on  ajettu  jo  ensim- 

mäiset miljoona kilometriä. Kanden nyt 
liikennöivän junan lisäksi VR Osakeyhtiö  on 

 tilannut kandeksan uutta junaa, jotka saa-
daan käyttöön vuodesta  2002  alkaen. 

Palvelut paranevat, 
kasvu jatkuu 

Henki löliikenteen matka-ajat lyhenevät 
keskeisillä yhteysväleillä  ja Pendolino

-liikenne laajenee asteittain. Lisäksi kauko-
liikenteen kalustoa uusitaan. Parannukset 
näkyvät  2000 -luvun alkuvuosina. Kauko- 
liikenteen keskimääräiseksi vuosikasvuksi 
ennustetaan seuraavan viiden vuoden 
aikana  1-3  prosenttia. 

Myös lähiliikenteen kasvun odotetaan jat-
kuvan. Tähän vaikuttavat  mm.  pääkau-
punkiseudun  ja radanvarsien  voimakas 
väestönkasvu sekä vuonna  2001  valmistuva 

 Helsinki-Huopalahti-Leppävaara-kau-
punkirata. Tällöin junavuoroja lisätään  ja 
liityntäliikennettä  kehitetään. Lähiliikenteen 
vuosikasvuksi ennustetaan  2-6  prosenttia.  

Ta va  r a  lii  k e n  te  e S e e fl  
lisää kilpailukykyä 

Tavaraliikenteessä rautateitse kuljetetaan 
pääasiassa metsä-, metalli  ja  kemianteol-
lisuuden raaka-aineita  ja  tuotteita.  



Tavaraliikenteen kilpailukykyä kehitetään 
 mm.  parantamalla rataverkon kuljetus- 

ominaisuuksia. Esimerkiksi ratojen suurin 
sallittu akselipaino nostetaan pääradoilla 
nykyisestä  22,5  tonnista  25  tonniin vuoteen 

 2010  mennessä. 

Rataverkon sähköistämistä  jatketaan tär-
keillä Pohjois-Suomen reiteilläjajunaliiken

-teen  turvallisuutta parannetaan turvalaittei
-den  ja kulunvalvonnan  avulla sekä tasoris-

teyksiä poistamalla.  VA Cargo  uusii vaunu-
kalustoaan asiakkaidensa tarpeisiin. Yhtenä 
tärkeänä kehittämiskohteena ovat lisäksi 
yhdistetyt kuljetukset. 

Tavaraliikenteen kokonaismäärän ennuste-
taan kasvavan keskimäärin  1-3  prosenttia 
vuodessa. 

Kansainvälistä 
kuljetuskilpailua 

Kertomusvuoden  joulukuussa  EU  :n liiken-
neministerit  sopivat rautateitä uudis-
tavista laeista.  Suomi myötävaikutti  mer-
kittävästi tämän ns. rautatiepaketin synty-
miseen. 

kapasiteetin jaossa saa syrjiä ketään.  Rata- 
maksujen pitää perustua liikennöinnistä 
aiheutuneisiin kustannuksiin eli rajakus-
tannuksiin. Jäsenmaat saavat periä  kor-
keampiakin  maksuja, joilla katetaan esimer-
kiksi ympäristö-  tai ruuhkakustannuksia.  

Samalla sovittiin myös rataverkosta, jolla 
toimiluvan saaneet rautatieyhtiöt pääsevät 
hoitamaan tavaraliikennettä. Tällainen ns. 
TERFN-verkko kattaa kaikki tärkeimmät 

 radat,  joilla  on tavaraliikennettä.  Näille 
radoille  on  mandollista saada  TEN-tukea. 
Suomessa TERFN-verkko  on  sama kuin 
aiemmin sovittu  TEN-rataverkko.  

Euroopan rataverkko 
yhtenä istyy 

EU:n  tavoitteena  on  lisätä rautatieliikenteen 
kansainvälistä kilpailukykyä  mm. nopeut-
tamalla henkilöliikennettä  ja  tehostamalla 
tavaraliikennettä. Yhtenäinen yleiseuroop-
palainen  TEN-verkosto  (Trans-European 
Networks) on  tarkoitus toteuttaa vuoteen 

 2010  mennessä. Tämä merkitsee rautatie- 
liikenteessä  mm. rajaliikenteen  sujuvuu-
den parantamista  ja  teknisten järjestelmien 
yhteensopivuuderl kehittämistä. 
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Suomi on  valinnut nopean henkilöliikenteen 
tavoitenopeudeksi  200 km/h  ja kalustoksi 
kallistuvakoriset Pendolino  S 220  -junat, 
jotka eivät vaadi erillisiä nopean liikenteen 
ratoja. Suomen suunnitelmissa  on  saada 
lisätyksi  TEN-rataverkkoon  seuraavan  EU:  n 
tarkistuskierroksen  yhteydessä nopean 
junaliikenteen radoiksi  radat  Helsingistä 
Turkuun, Seinäjoelle, Jyväskylään  ja  Vai-
nikkalaan. 

Pohjoiset yhteydet 
kehittyvät 

Pohjoisten liikenneyhteyksien parantaminen 
 on  osa ns.  Pohjoista ulottuvuutta, jonka 

avulla pyritään kehittämään  EU-politiikkaa 
Suomen tavoitteita edistävällä tavalla. 
Suomen kannalta tärkeitä rautatieliikenteen 
hankkeita ovat Pohjolan kolmio  ja liiken-
nekäytävä  Helsinki-Pietari-Moskova sekä 
Barentsin euroarktinen liikennealue. 

Pohjolan kolmlo  on EU:n priorisoima  hanke, 
johon sisältyvät ratayhteys  Turku-Helsinki-
Vainikkala sekä satamiin johtavat  radat 

 Hyvinkää-Hanko  ja  Kouvola-Kotka/Hami-
na. Tehtävät investoinnit koostuvat ratojen 
perusparantamisesta  ja  kehittämisestä. 
Erityisen tärkeää  on ratakapasiteetin  lisää-
minen kasvavan liikenteen tarpeisiin. 

Pohjolan kolmion ratahankkeet  on  suunni-
teltu toteutettavan vuoteen  2010  mennessä. 

 Suomi on  saanut hankkeiden suunnitteluun 
 ja  rakentamiseen tukea EU:n  TEN-budje-

tista sekä lainaa Euroopan investointi- 
pankilta. 

Pohjoisten alueiden liikenneyhteyksien ke-
hittäminen Barentsin alueella koskee kaik-
kia liikennemuotoja  ja  mukana  EU-yhteis-
työssä ovat  Suomi,  Ruotsi, Norja  ja  Venäjä. 
Rautatieliikenteessä tärkeimmät kehittämis-
kohteet ovat rajanylityksen tehostaminen 
Tornion  ja  Haaparannan kautta sekä Venä-
jän puolella olevan Lietmajärvi-Kotskoma

-radan  valmiiksi saattaminen. 

Suomen  ja  Ruotsin  välisen  rautatieyhtey-
den kehittämiseksi  on  etsitty arktisiin 
olosuhteisiin sopivaa automaathsta raidele-
veyden vaihtolaitteistoa, jotta rajanylitys 
sujuisi joustavasti ilman siirtokuormauksia. 
Haaparannassa  on  kokeiltu espanjalaistaja 
Torniossa saksalaista laitteistoa. 

Kilpailun avaamista 
valmistellaan Suomessa 

Liikenneministeriö  on  selvittänyt  parin  viime 
vuoden aikana kansallisesti rautateiden 
avaamista kilpailulle. Ministeriön työryhmä 
julkisti keväällä  1999 lainsäädäntöehdo-
tuksensa rautatielaiksi  sekä laiksi  Rata- 
hal lintokeskuksesta.  Työryhmän mukaan 
kilpailulle avattaisiin kotimaan sekä  EU- 
maihin suuntautuva tavaraliikenne  ja  alueel-
linen henkilöliikenne sisältäen Helsingin lähi- 
liikenteen. 

Kilpailun avaamista koskevat ratkaisut  on 
 tarkoitus tehdä vuoden  2000  aikana. 

RHK  valvoo direktiivien 

noudattamista 

Liikenneministeriö määräsi keväällä  1999 
Ratahallintokeskuksen  toimimaan suur-

nopeusjunaverkoston yhteensopivuus-
direktiivin edellyttämänä tarkastuselimenä 
Suomessa. RHK valvoo, että direktiivin 
teknisiä määreitä noudatetaan Suomen 
nopean liikenteen rataverkolla. Tätä vielä 
laajamerkityksellisempi tulee olemaan 
perinteisen rataverkon yhteensopivuus-
direktiivi. 

Poliittiset, tekniset  ja  taloudelliset tekijät ovat 
vaikuttaneet siihen, että rautatielaifteiden  ja 

 -kaluston markkinat ovat pysyneet Euroo-
passa kansallisesti jakautuneina. Tämä  on 

 lisännyt kustannuksia. Tekninen  harmoni- 
sointi edistää rautatielaitteiden yhtenäis-
markkinoiden luomista. 

Radanpitäjien  yhteistyö 

vakiintui 

Radanpitäjien  yhteistyö sekä eurooppa-
laisella että pohjoismaisella tasolla  on  li-
sääntynyt  ja  saanut pysyvyyttä.  Radan  pito 

 on  erotettu liikenteenhoidosta kaikissa Poh-
joismaissa sekä useissa Euroopan maissa. 
Tavoitteena  on mm.  EU-asioiden yhteinen 
valmistelu  ja radanpitäjien  yhteisten etu-
jen valvonta. Hyviä esimerkkejä yhteistyöstä 
ovat EU:n rautatiepaketin soveltaminen  ja 
suurnopeusjunadirektiivin  teknisten spesifi-
kaatioiden laadinta.  

lo  
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Ratatekniikka  painottui 
tutkimustoiminnassa  

Ratahallintokeskuksen tutkimus-  ja  kehittä-
mistoiminnan tarkoituksena  on  tukea viras-
ton toimintaa  ja sen  ohjausta sekä lisätä 
tietoa rautatieliikenteen toimintaympäris-
töstä. Painopistealueita ovat radanpidon 
yhteiskuntataloudelliset vaikutukset,  rata- 
verkon  ja  rautatieliikenteen toiminnallinen  ja 

 tekninen kehittäminen, liikenneturvallisuus 
sekä ympäristöhallinnan kehittäminen. 

Kukin painopistealue sisältää tutkimus- 
hankkeita joko RHK:n johdolla  tai  yhteis-
työssä eri sidosryhmien kanssa. Tämän 
lisäksi RHK  on  mukana monissa kansain-
välisissä yhteistyöhankkeissa. 

Teknisen alan tutkimus-  ja  kehittämis-
toiminnan merkittävin kohde vuonna  1999 

 oli  25  ja  30  tonnin akselipainojen käyttö-
mandollisuuksien  ja  edellytysten selvittämi-
nen. Työ alkoi  1998  ja  jatkuu vuoden  2000 

 loppuun. 

Ratahallintokeskuksella  on  viisi julkaisu-
sarjaa, jotka liittyvät tutkimus-  ja kehittä-
mistoimintaan, ratatekniikkaan, junaturvalli-
suuteen, ratatöiden  tekemiseen sekä liikku-
vaan kalustoon. 

Rataverkkostrategia 
 vastaa haasteisiin  

Radanpitäjän tehtävänä  on  tarjota liiken-
nöitsijöiden käyttöön kilpailukykyinen  ja 

 tulevaisuuden vaatimukset täyttävä  rata- 
verkko. Rautatieliikenteen tavoitteiden to-
teutuminen edellyttää radanpidon  ja liiken-
nöinnin koordinoitua  kehittämistä. 

Kertomusvuonna  jatkettiin Rataverkko  2020 
 -suunnitelman laatimista. Tavoitteena  on 

 laatia radanpidon toimenpiteistä koostuva 
suunnitelma, joka toimii RHK:n toiminta- 
strategiana vuoteen  2020. Kertomusvuoden 

 joulukuussa valmistui ympäristövaikutusten 
arviointiohjeiden mukaan laadittu tarkas-
telu, joka sisältää kolmen painotetun  rata-
verkkovaihtoehdon  vertailun  ja  analyysin. 
Seuraavassa vaiheessa eri painotukset 
yhdistetään  ja  muodostetaan suunnitelma, 
joka parhaiten toteuttaa yhteiskunta-  ja 
liikennepoliittisia  tavoitteita. 
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PERUSPARANNUS  KOHENTAA  RATAVERKKOA 

Ratojen perusparannustyöt etenivät kerto-
musvuonna lähes edellisvuoden ennätys- 
tahtiin. Töiden laajuutta kuvaa  mm. se,  että 
uusilla betonipölkyillä korvattiin kaikkiaan 
noin  600 000  vanhaa puista ratapölkkyä eri 
puolilla maata. Tämä vastaa lähes  370  ki-
lometrin pituista ratatyömaata. Uusia kis-
koja asennettiin yli  200  kilometriä  ja  uusia 
vaihteita lähes  100. 

Perusparantamiseen  on  panostettu  jo  use-
an vuoden ajan. Tämä  on  ollut välttämätön-
tä,  sillä  edellisen kerran rataverkkoa uusit-
tiin laajasti  1960-luvulla. RHK:n ensisijaise-
na tavoitteena  on  nykyisten ratojen kunnos-
tammen vastaamaan henkilö-  ja  tavaralii-
kenteen tarpeita. Perusparannuksen ansi-
osta liikennettä haittaavien nopeusrajoitus-
ten määrä  on  saatu viime vuosina selkeästi 
vähenemään. Kertomusvuoden lopussa 
rajoituksia oli  426 raidekilometrillä  eli lähes 

 200  kilometriä edellisvuotista vähemmän. 

Töiden suunnittelu  ja 
 rytmitys  tärkeää 

Suurin  osa perusparannustöistä  tehdään 
liikenteen alaisilla radoilla, mikä vaatii huo-
lellista töiden suunnittelua  ja rytmitystä lii-
kennehaittojen minimoimiseksi. Ratatöi

-den  ja  liikenteen yhteensovittamiseen  on 

panostettu paljon, mutta vilkkaimpana  ra-
kennuskautena ratatöiden aiheuttamilta 

 junien myöhästymisiltä ei kuitenkaan ole 
voitu välttyä. 

Joissakin tapauksissa ratatyöt  on  sovitettu 
varta vasten järjestettyihin liikennekatkoihin 

 ja  normaali junaliikenne  on  hoidettu  kor-
vaavin kuljetuksin.  Näin töitä  on  voitu tehdä 
tavanomaista nopeammin. Kertomusvuon-
na tällainen työmaa oli  mm.  Seinäjoen  ja 

 Vaasan välillä. 

Uusi toimintamalli  
perusparannuksessa  

Kouvolan  ja  Pieksämäen  välisen  rataosuu-
den perusparannustyöt käynnistyivät kerto-
musvuonna täydessä laajuudessaan.  Rata- 
linjan perusparannuksen lisäksi tällä osuu-
della tehdään ratapihojen muutostöitä sekä 
poistetaan tasoristeyksiä. Vuonna  2004 

 valmistuvan hankkeen tavoitteena  on  lisä-
tä rataosan liikenteenvälityskykyä, paran-
taa junaturvallisuutta sekä kehittää tavara- 
junaliikenteen toimintaedellytyksiä. 

Hankkeen rakennuttamiseen RHK  on pal-
kannut projektinjohtokonsultin  eli toiminta-
malli  on  sama,  jota  on  käytetty  Helsinki-
Huopalahti-Leppävaara-kaupunkiradalla.  

Perusparannus  jatkui  mm. Helsinki-Tampe-
re-radalla, joka  on  Suomen vilkkain rataosa. 

 Sen  kunnostus  on  suurin meneillään olevista 
perusparannushankkeista. Hankkeeseen 
liittyy mittavia kehittämisinvestointeja. Mer-
kittäviä päällysrakenteen uusimistöitä tehtiin 
myös rataosilla  Tampere-Orivesi, Toijala- 
Turku,  Riihimäki-Kouvola, Laurila -Rova-
niemi, Säkäniemi-Joensuu sekä Joensuu- 
Uimaharju.  

Rata  pihoja 

uudistetaan  

Ratapihojen  uusiminen  on  tärkeä  osa  rata- 
verkon toimintakyvyn parantamista. Uusi-
mistyöt jatkuivat kertomusvuonna  mm.  Tam-
pereella  ja  Toijalassa.  Tampereen  henkilö- 
ratapiha uusitaan käytännöllisesti katsoen 
kokonaan,  ja perusparannus  luo edelly-
tykset asema-alueen paranevalle palvelu- 
tasolle  ja  kasvavalle junatarjonnalle. Töiden 

 on  määrä valmistua vuonna  2002.  

Uutena hankkeena alkoi Keravan ratapiha- 
alueen  ja asemaympäristön  uudistaminen 
yhteistyössä Keravan kaupungin kanssa. 
Hanke parantaa kevyen liikenteen yhteyk-
siä  ja  helpottaa matkustajien liikkumista 
asemalaitureilla. Lisäksi RHK uusii lähivuo-
sina  koko  Keravan ratapihan raiteiston.  

12 



Kilpailuttaminen 
 lisääntyy  

Ratahallintokeskus  on  tehnyt valtaosan 
urakointisopimuksista Oy VR -Rata  Ab:n 

 kanssa, joka puolestaan  on  kilpailuttanut 
aliurakkansa. RHK:n  tavoitteena  on  kuiten-
kin edetä asteittain urakoitsijoiden kl1-
pailuttamiseen. Tällä pyritään liikenneminis- 
teriön RHK:lle asettamien tulostavoitteiden 
mukaisesti toiminnan tehostamiseen, tuot- 
tavuuden nostamiseen  ja  entistä tehok-
kaampaan rahankäyttöön. Myös  EU-sää-
dökset edellyttävät kilpailuttamista. 

Radanpidon materiaalihankinnoissa  kil-
pailuttaminen  on  huomattavasti pidemmällä 
kuin urakoinnissa. RHK  on  hankkinut itse 
tarjouskilpailun perusteella kilpailuttami - 
sen  kannalta keskeisen ratamateriaal  in, 

 kuten kiskot, vaihteet sekä betoniset  ja 
 puiset ratapölkyt. Lisäksi RHK kilpailuttaa 

turvalaitehankinnat  ja sähköistystyöt. RHK:n 
kilpailuttamaa  osuutta  on  lisännyt  projektin- 
johtokonsulttien  käyttö  ja  tätä toimintamallia 

 on  laajennettu  mm.  Pohjois-Suomen ratojen 
sähköistyshankkeeseen  ja  siihen liittyviin 
ratatöihin. 

Rataverkon peruskunnossapito  on  tilattu 
kiinteähintaisella sopimuksella Oy VR -Rata 

 Ab:ltä  ja  samalla  on  saavutettu merkittävä 
kustannusten aleneminen. 

Kiskoja  hiottlin 
 lähes  300 km  

Ratojen kunnossapidossa yhtenä tärkeänä 
tehtävänä  on  kiskojen hionta. Hionta pie- 
nentää  radan kunnossapitokustannuksia, 

 parantaa junien kulkuominaisuuksia  ja  vä- 
hentää melua. Kertomusvuoden aikana 
hioifiin kiskoja pääraiteilla yhteensä lähes 

 300  kilometriä. RHK  on  tilannut hiontatyön 
kansainvälisen tarjouskilpailun perusteella 
sveitsiläiseltä yhtiöltä. 

Ratakoulutusta 
 te  h ostetaa  fl  

Ratahallintokeskus  järjesti kertomusvuonna 
ensimmäiset ratatyöntekijöiden pätevyys- 
vaatimuksiin liittyvät koulutustilaisuudet. 
RHK:  n  laatimissa pätevyysvaatimuksissa  
määrätään työntekijöiden ammatil lisesta 
pätevyydestä sekä pätevyyksiin liittyvistä 
koulutuslaitoksien  ja  työnantajien velvoit- 
teista. Koulutuksen käytännön toteutukses- 
ta vastaa VR-Koulutuskeskus. 

Asemaseutuja 

 kehitetään  

RHK  on  monella eri tavalla panostanut 
asemaseutujen kehittämiseen. Matkakes-
kushankkeissa RHK  on  ollut mukana muun 
muassa Seinäjoella, Tampereella, Jyväsky-
lässä, Lappeenrannassa, Landessa, Kou-
volassa  ja  Oulussa.  Tampereen  teknillisen 
korkeakoulun arkkitehtiosaston kanssa  on 

 tehty yhteistyötä asema-alueiden uusien 
käyttömandollisuuksien löytämiseksi. Van-
hojen asemamiljöiden kunnostamiseen  on 

 panostettu muun muassa Karjaan  ja  Pasi-
lan veturitallien alueella. Vanhoihin veturi-
tallitiloihin  on  peruskorjausten  avulla sijoi-
tettu koulutus-  ja kokoontumistiloja.  

Valtion kiinteistöhallinnon uudelleen järjes-
telyihin liittyen RHK  on  siirtänyt tarpeetto-
mia kiinteistöjään valtiovarainministeriön  ja 

 maa-  ja  metsätalousministeriön hallintaan 
yhteensä yli  300  kohdetta, joiden yhteis

-pinta-ala  on  lähes  800  hehtaaria  ja  tase- 
arvo noin  93  milj.  mk. Luovutettuihin aluei-
siin sisältyy noin  1 000  rakennusta, joiden 
tasearvo  on 26  milj.  mk . 

Asema-alueiden puhtaanapitoa  on  tehos-
tettu runsaslumisen  talven  1998-99  anta-
mien  kokemusten perusteella. Espoon kau-
pungin asema-alueiden puhtaanapidossa 

 on  aloitettu RHK:n  ja  kaupungin välinen 
yhteistyö, jolla yhteistä urakoitsijaa käyttäen 
pyritään saavuttamaan vastuurajoista riip-
pumaton, yhtenäinen puhtaanapitotaso. 

Kertomusvuoden  aikana valmistuivat  mm. 
 Sköldvikin  uusi junatoimistorakennus  ja 

 Riihimäen ratapihan junatoimistoraken-
nuksen peruskorjaus, jotka parantavat ta-
varaliikenteen toimintaedellytyksiä. 
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KEHITTAM  ISHAN KKEET  NOSTAVAT  Kl LPAILUKYKYÄ  

Rautatieliikenteen kilpailukykyä paranne-
taan myös useilla merkittävillä kehittämis-
hankkeilla. Kehittämisinvestoineissa kes-
keisellä sijalla ovat ratakapasiteetin lisää-
minen, sähköistyksen laajentaminen sekä 
ennen kaikkea turvallisuuden parantaminen. 

Leppävaaran kaupunki-
ratatyö edistyy 

Pääkaupunkiseudulla merkittävin kehittä-
mishanke  on Helsinki-Huopalahti-Leppä-
vaara-kaupunkiradan rakentaminen, joka 
alkoi vuoden  1998  huhtikuussa. Hanke kä-
sittää kaksi lisäraidetta, nykyisten raiteiden 
uusimisen sekä liityntäliikennettä varten 
tehtävät asema-  ja  katujärjestelyt.  Lisä- 
raiteiden ansiosta lähi-  ja  kaukoliikenne voi-
daan erottaa omille raiteilleen, mikä mah-
dollistaa junavuorojen tuntuvan lisäämisen. 

Uusi kaupunkirataon RHK:n, Helsingin kau-
pungin  ja  Espoon kaupungin yhteishanke 

 ja osa  pääkaupunkiseudun joukkoliikenne-
järjestelmän kehittämistä. RHK vastaa var-
sinaisen  radan  rakentamisesta, kun taas 
kaupungit huolehtivat asema-, katu-  ja 

 raittijärjestelyistä. Kaupunkirata  valmistuu 
syksyksi  2001.  

Rakennuttamisen  uusi 
toteutusmalli toimii 

Kaupunkiradan rakennustyöt jatkuivat vilk-
kaina  koko  kertomusvuoden.  Töitä tehtiin 
sekä Helsingin että Espoon alueilla. Hanke 

 on  hyvä esimerkki uudesta rakennuttamisen 
toteutusmallista, jossa  on  käytetty suunnit-
telija-  ja  rakennuttajakonsulttia.  Rakennus-
työt  on  puolestaan jaettu osaurakoihin, jot-
ka  on  kilpailutettu  erikseen. 

Kaupunkiratahanke  käsittää kaikkiaan noin 
 150  urakkaa, suunnittelusopimustaja muu-

ta tilausta. Ratatöissä  on  useita pääura-
koitsijoita, joista kukin tekee oman, tarkasti 
määritellyn osuutensa. 

Kaupunkirata  myös 
Tikkurilasta Keravalle 

Pääkaupunkiseudun joukkollikennejär-
jestelmän kehittämiseen kuuluu myös kau-
punkiradan jatkaminen Tikkurilasta Kera-
valle. Hanke toteutetaan vaiheittain. Ensim-
mäinen vaihe  on  Rekolan  ja Korson  välille 
rakennettava kohtaamisraide, jonka työt 
alkoivat kertomusvuoden alkupuolella osa-
na  Helsinki-Tampere -projektia. 

Rakenneftavan lisäraiteen  ansiosta lähi-  ja 

 kaukoliikenne voidaan erottaa omille 
raiteilteen  ja  parantaa näin junatarjontaa 
sekä liikenteen sujuvuutta. Kohtaamisraide 
valmistuu vuoden  2000  keväällä.  

H e I  si  n k  i  -  Ta  m p e r e  -  r a d a n 
 palvelutaso nousee 

Käynnissä oleva  Helsinki-Tampere -radan 

 perusparannus  antaa mandollisuuden nos-
taa  radan  palvelutasoa. Esim.  radan  geo-
metria  rakennetaan nopeudelle  160 km/h, 

 jolloin kallistuvakorisilla junilla saavutetaan 
nopeus  200 km/h.  Tavarallikenteen  suurin 
sallittu akselipaino nousee  25  tonniin. Lii-
kenneturvallisuutta parannetaan poistamal-
la tasoristeykset  ja  liikenteenvälistyskykyä 

 lisätään rakentamalla  kolmas  raide  välille 
Sääksjärvi-Tampere.  Raide  parantaa tava-
rajunien pääsyä  Tampereen  Perkiön  tavara-
ratapihalle  ja  lähtöä ratapihalta.  

Helsinki-Tampere-radan  asemien palvelu- 
tasoa nostetaan  mm.  korottamalla Iaiturei

-ta ja  rakentamalla laiturikatoksia,  paranta

-maIla matkustajainformaatiota  sekä kehit-
tämälläjalankulku-  ja  muita liityntäyhteyksiä. 

 Helsinki-Tampere-hankkeen  on  määrä val-
mistua vuonna  2002.  

. 
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Porin  radan 
 sähköistys  valmistui  

Sähkövetoinen  liikenne rataosalla Koke-
mäki-Pori  alkoi kertomusvuonna touko- 
kesäkuun vaihteessa. Näin sähköistettä-
vänä ollut kokonaisuus  Tampere-Rauma! 

 Pori  saatiin valmiiksi. Sähköistyksen ohella 
Porin rataa  on  perusparanneftu  ja ratapihoja 

 uudistettu. Lisäksi rataosalle  on  asennettu 
uudet turvalaitteet sekä junien automaath-
nen kulunvalvontajärjestelmä. Kaikki nämä 
hankkeet parantavat Porin  radan  turvalli-
suutta  ja  kapasiteettia sekä luovat edelly-
tyksiä liikennemäärien kasvulle. 

Ratojen  jatkosähköistys 
 alkaa Pohjois-Suomessa  

Sähköistettyä rataa  on  nyt kaikkiaan  2 234 
 kilometriä eli  38  prosenttia  koko  rata - 

pituudesta. Junaliikenteestä noin  70  pro-
senttia hoidetaan sähkövedolla. Sähköis-
tystöistä seuraavana valmistuu väli Toijala- 
Turku  kesällä  2000.  Sen  jälkeen ratojen 
jatkosähköistys siirtyy Pohjois-Suomeen. 

Ratahallintokeskus  tilasi kertomusvuoden 
lopulla rataosien Tuomioja-Raahe  ja  Oulu- 
Rovaniemi sähköistystyöt Fortum -konser-
niin kuuluvalta Sähkäradat Oy:ltä. Sopimuk-
sen mukaan sähkövetoinen liikenne alkaa 
Tuomioja-Raahe välillä kesäkuussa  2001  ja 

 Oulu-Rovaniemi-välillä joulukuussa  2004.  

Yhteiskuntataloudellisen kannattavuus- 
selvityksen mukaan jatkosähköistys  on 

 yhteiskuntataloudellisesti  kannattavaa  ja 
 parantaa rautateiden tavara-  ja  henkilö- 

liikenteen toimintaedellytyksiä. 

.  

Oikoradan  suunnitelmaa 

 tarkennettiin  

Kerava-Lahti -oikoradan yleissuunnitel
-masta  saatujen lausuntojen perusteella 

kertomusvuonna tarkistettiin hankkeen 
ympäristöselvitystä. 

Oikoradan  linjaus noudattelee Landen 
moottoritieväylää.  Rata  tuo itäiselle lilken-
teelle lisäkapasiteettia  ja  lyhentää matkaa 
Helsingistä Lahteen  26 km.  Samalla  rata 

 keventää Helsingistä pohjoiseen johtavan 
pääradan liikennekuormitusta  ja  antaa näin 
mandollisuuden kehittää tämän suunnan 
junaliikennettä. 

Turvallisuutta 
parannetaan  

Kehittämishankkeisiin kuuluu myös turvalli-
suusinvestointeja, kuten junien automaat-
tisen kulunvalvontajärjestelmän laajentami-
nen sekä tasoristeysten poistaminen. 

Kulunvalvonta Paajenee vuoden  2005  lop-
puun mennessä käytännöllisesti katsoen 

 koko rataverkolle. Tasoristeysten poistamis-
taja  turvaamista jatketaan järjestelmällisesti 
erityisesti transitoliikenteen  ja  nopean juna-
liikenteen rataosilla. Kertomusvuonna  rata

-verkolta  poistettiin  52  tasoristeystä. 

Rataverkkostrategia 
 kehitystyön pohjaksi  

Kertomusvuonna  RH  K  jatkoi työtään oman 
rataverkkostrategiansa laatimiseksi. Tämän 
Rataverkko  2020  -suunnitelman tarkoituk-
sena  on  yhteiskuntataloudellisiin  laskelmiin 
perustuen hahmotella pitkän aikavälin stra-
teginen rataverkkosuunnitelma  ja  tarkas-
tella  sen toteuttamismandollisuuksia  eri 
rahoitustasoilla. 

Strategiatyötä  tehdään yhdessä eri sidos- 
ryhmien kanssa. Työn lähtökohtana ovat 
liikenneministeriön esittämät yleiset lU-
kennepoliittiset tavoitteet. Suunnitelmaa 
tehtäessä otetaan huomioon liikennetar-
peet sekä liikennöitsijän kalustoratkaisut. 
Rataverkkosuunnitelman  on  määrä valmis-
tua vuonna  2000.  

Rataverkon åhköistys 

- -- 	31,12.1999  
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TURVALLISUUSJÄRJESTELMIÄ  KEHITETÄÄN  

Rautatieliikenteessä  tapahtui kertomus- 
vuonna kolme vakavaa suistumisonnetto-
muutta, joissa kuitenkin vältyttiin henkilö-
vahingoilta. Jalasjärvellä suistui helmikuus-
sa raiteilta  15 puutavaravaunua,  Vainikka-
lassa huhtikuussa seitsemän säiliövaunua 

 ja  Multamäessä  toukokuussa kaksi puu-
tavaravaunua. Näistä  vakavin  oli Vainikkalan 
onnettomuus, jossa vaunut syttyivät pala-
maan  ja  öljyä pääsi valumaan maahan. 
Tehokkaiden pelastus-  ja  puhdistustöiden 

 ansiosta ympäristövahingot jäivät kuitenkin 
vähäisiksi. Onnettomuuksien syitä  on  sel-
vittänyt sisäministeriön alainen Onnetto-
muustutkintakeskus.  

Ta  v 0 l  tt  e e n a 
turvallisuustason  nosto 

RHK:n tavoitteena  on  Suomen junatur-
vallisuuden nostaminen eurooppalaisel-
ta keskitasolta  EU -maiden huipputasolle 

 viimeistään vuonna  2002.  Tärkeimmät kei-
not tavoitteen saavuttamiseksi ovat turvalli-
suusasioiden johtamisen  ja  valvonnan kehit-
täminen sekä turvatekniikan parantaminen. 
Turvallisuustyön pohjana  on  myös tehos-
tunut tutkimustoiminta. Keskeisin kerto-
musvuonna valmistunut tutkimus oli VTT:n 
tekemä junaliikenteen riskikartoitus. 

Kertomusvuonna  saatiin valmiiksi kaikkien 
RHK:n omistamien atk-järjestelmien, kuten 
turvalaitejärjestelmien testaukset vuosi 

 2000 -yhteensopivuuden  selvittämiseksi. 
Näin varmistettiin rautatieliikenteen häiriöt-
tömyys vuosituhannen vaihteessa. 

Toiminnan auditoinnit 
alkoivat 

Kertomusvuoden  aikana tarkennettiin tur-
vallisuuden hallintajärjestelmää, jonka avulla 
valvotaan rautatieliikennöitsijän toimintoja 
kuten junaliikennettä, vaihtotöitä  ja  liikku-
van kaluston kunnossapitoa. Järjestelmän 
soveltamisalueeseen kuuluvat lisäksi liiken-
teenohjaus sekä ratojen rakentamiseen  ja 

 kunnossapitoon liittyvä ratatyökoneiden liik-
kuminen. 

Valvonta perustuu RHK:n suorittamiin ope-
raattorin laatujärjestelmien toiminnan audi-
tointeihin sekä pistokokeisiin. RHK:n suorit-
tamat  VA  Osakeyhtiön eri  osa-alueiden 
toimintojen auditoinnit käynnistyivät kerto-
musvuonna. Turvallisuusjärjestelmissä  va

-raudutaan  myös tilanteeseen, että  rata-
verkolla on  useita liikennöitsijöitä. Tähän liit-
tyy  mm.  liikkuvan kaluston katsastusjär-
jestelmä, joka vastaa pitkälti maantieliiken-
teen käytäntöä. 

Kansainvälistä 
yhteistyötä 

Rautatieliikenteen turvallisuuteen vaikutta-
vat oleellisesti myös normit, joiden antami-
nen, kehittäminen  ja  valvonta  on  Suomes-
sa RHK:n vastuulla. RHK  on  aktiivisesti mu-
kana myös laajassa kansainvälisessä  nor-
mityössä,  sillä  eurooppalaiset normit muo-
dostavat pohjan kansallisille määräyksilleja 
ohjeille. Turvallisuusyhteistyötä tehdään 
myös pohjoismaisella tasolla rautatieliiken-
teen turvallisuuteen liittyvien sääntöjen  ja 

 määräysten harmonisoimiseksi. 

Kertomusvuonna  tärkeimmät normien 
uudistustyön kohteet olivat  radan  rakenne, 
liikennepaikat,  radan  geometria, veturit, 
henkilövaunut  sekä tavaravaunut. 

Kulunvalvonta 
laajenee 

Junien automaattisen kulunvalvontajärjes-
telmän rakentamista jatkettiin nopeutetun 
tavoiteohjelman mukaisesti. Tavoitteena  on 

 varustaa tärkeimmät pääradat kulunval-
vontajärjestelmällä vuoden  2001  loppuun 
mennessä  ja koko  liikennöity rataverkko 

 vuoden  2005  loppuun mennessä joitakin 
erikseen päätettäviä vähäliikenteisiä tava-
raliikenteen rataosia lukuun ottamatta. 
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Turvallisuuden varmistamiseksi RHK teki 
kertomusvuonna päätöksen suurimman 
sallitun junanopeuden alentamisesta  140 
km!h:sta 120 km/h:iin  niillä rataosilla, joille 
ei ole rakennettu kulunvalvontaa  ja  80 km! 
h:iin  silloin,  jos  rakennettu kulunvalvonta ei 
jostain syystä ole käytössä. Rajoitukset tu-
levat voimaan kesäkuussa  2000  alkavalla 
aikataulukaudella. 

Tasoristeysten  poistamista  ja  turvaamista 
jatkettiin. Käytöstä poistettiin  52 tasoris-
teystä. VTT:n  kanssa tehtiin tutkimusta, jon-
ka tavoitteena  on  löytää uusia keinoja taso-
risteysturvallisuuden parantamiseksi.  Tut-
kimusraportin on  määrä valmistua vuonna 

 2000.  

Vuoden aikana jatkettiin myös ns. ennakko-
ilmoitusjärjestelmän kehittämistä. Järjestel-
män tuottamien tiedotteiden avulla ilmoite-
taan  mm. veturinkuijettajille  junien kulkuun 
poikkeuksellisesti vaikuttavista seikoista, 
kuten ratatöistä, raidemuutoksista  ja  no-
peusrajoituksista. 

Kertomusvuonna  aloitettiin Iiikenteenoh-
jaajien työolojen kehittäminen. Tavoitteena 

 on mm.  suunnitella ergonomisesti oikeaop-
pinen työtila  ja  toteuttaa  se yhdenmu-
kaisesti  eri toimipisteissä.  

Tu  rva Iiis  u U  SV  a Ii  st  us  ta 
 koululaisille 

Kertomusvuonna  jatkettiin RHK:n, VR:n, 
poliisin  ja  liikenneministeriön yhteistä  tie-
dotuskampanjaa,  jossa koululaisille kerro-
taan rautatiealueella liikkumisen pelisään- 

nöistä. Kampanja  on  koettu tärkeäksi  ja  se 
on  jo vakiintumassa  osaksi jatkuvaa turval-
lisuus-  ja valistustyötä. 

Tyyppihyväksynnät  tärkeä 

turvallisuustekijä 

Turvallisuuden varmistamiseen  ja  paranta-
miseen liittyvät myös tyyppihyväksynnät. 
Tyyppihyväksymismenettelyä käytetään 
sekä rataverkolla liikkuvalle kalustolle että 
rataan hankittaville laitteille  ja järjestelmille. 
Ratalaitteiden  osalta tavoitteena  on  saada 
useita tyyppihyväksyttyjä ratkaisuja, joista 
radanpitoon voidaan valita kaupallisten pe-
rusteiden mukaan parhaat mallit.  

Rata-,  sähkö-  ja turvalaitteille  annettiin 
vuonna  1999  yhteensä  13 tyyppihyväk-
syntää. Ratatekniikassa tyyppihyväksyttiin 
mm.  uusi BP99-betoniratapölkky, huolto-
tasoristeysrakenneja raiteiden päihin  asen-
nettava  hydraulinen raidepuskin. 

Liikkuvan kaluston tyyppihyväksymispää-
töksiä tehtiin vuonna  1999  kymmenen. 
Kertomusvuonna hyväksyttiin erityisesti lu-
kuisia tavaravaunujen muutoksia, joilla pa-
rannetaan vanhojen vaunujen käytettä-
vyyttä  ja  samalla rautateiden kilpailukykyä. 
Usein tyyppihyväksynnät ovat pitkäaikaisia 
projekteja, joihin kuuluu kymmeniä eri ko-
keita. Uuden liikkuvan kaluston osalta pro-
sessi alkaa viimeistään, kun aiesopimus  on 

 solmittu. 

Tyyppihyväksyntöjen  jälkeen liikkuvalle 
kalustolle myönnetään käyttöluvat.  Ni  itä 
annetaan suoritettujen testien perusteella 
yksikkökohtaisesti vetureille  ja  henkilö-
vaunuille  ja sarjakohtaisesti tavaravaunuille. 

 Ennen tyyppihyväksyntöjä annetaan usein 
poikkeuslupia kaluston siirtoja varten sekä 
tilapäisiä käyttölupia. 

Teknistä tutkimustyötä 
määräysten pohjaksi 

Määräysten  ja  ohjeiden pohjalla  on  aina laa-
ja tutkimustyö. Taustalla  on  usein kansain-
välisiä selvityksiä. Teknisen alan tutkimus- 
ja  kehittämistoiminnan tärkein kohde vuon-
na  1999  oli  25  ja  30  tonnin akselipainojen 
käyttömandollisuuksien  ja  edellytysten sel-
vittäminen. Työ jatkuu vuoden  2000  loppuun 

 ja sen  painopiste  on  siirtynyt kirjallisuustutki-
muksista laboratorio-  ja kenttäkokeisiin  se-
kä rataosakohtaisiin simulointeihin.  

Tas  or  ist  e y  sten  
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YMPÄRISTÖASIAT VAHVASTI ESILLÄ  

Ratahallintokeskuksen ympäristöohjelman 
toimintasuunnitemaa  vuosille  1999-2001 

 ryhdyttiin toteuttamaan kertomusvuonna. 
Tarkoituksena  on  selvittää RHK:n toiminnan 
ympäristövaikutuksia, arvioida niiden merki-
tystä sekä suunnitella ympäristön kuormitus-
ta vähentäviä toimenpiteitä. Vuodelle  1999 

 asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. 

Liikennejärjestelmää 
 kehitetään  

Ratahallintokeskus  on  ollut mukana  Helsin-
ki -Hämeenlinna-Tampere -vyöhykkeen 
(HHT) tutkimusohjelmassa, jossa hahmotel-
laan vaihtoehtoisia maankäyttöratkaisuja 
ympäristövaikutuksiltaan edullisen yhdys-
kuntarakenteen periaatteita painottaen. 

Matkakeskushankkeilla edistetään  eri 
liikennemuotojen yhteistyötä. RHK  on  ol-
lut mukana matkakeskushankkeissa  mm. 

 Seinäjoella, Tampereella, Jyväskylässä, 
Kouvolassa, Lappeenrannassa, Landessa 

 ja  Oulussa. Näistä ensimmäisenä valmistuu 
Seinäjoen matkakeskus kesällä  2000. 

Ympäristövaikutuksia 
 arvioidaan  

Rataverkko  2020  -ohjelmaa laadittaessa  on 
 arvioitu ohjelman toteutuksen ympäris- 

tövaikutuksia  tekemällä  mm. päästölas-
kelmia  ja vertailemalla  eri vaihtoehtojen vai-
kutuksia. Ympäristövaikutusten arviointia  on 

 tehty yhteistyössä sidosryhmien edustajien 
kanssa. 

Rautatieliikenteen päästöjä  ja  niistä aiheu-
tuneita ulkoisia kustannuksia  on  tarkasteltu 
tutkimusprojektissa Suomen polttoainepe-
räisten päästöjen aiheuttamat ympäristö- 
kustannukset. Raportti julkaistiin keväällä 

 1999. 

Meluselvityksiä  
jatkettiin 

Valtakunnallisen rautatieliikennemelun suu-
ruusluokkaselvitystä  on  jatkettu. Lasken-
tojen mukaan rautatieliikenteen yli  55 dB(A) 
päivämelualueella  asuu noin  21 800  henkilöä 

 ja  yli  65 dB(A)  alueella noin  1 800  henkilöä. 
Laskennassa ei ole otettu huomioon kisko-
jen hiontaa eikä muita  jo  tehtyjä toimen-
piteitä, jotka vähentävät melua. 

Rautatieliikenteen melunlaskentamallia 
kehitettiin edelleen RHK:n paikkatietojär-
jestelmään yhteensopivaksi. Ohjelman  tes-
tausta jatketaan vielä vuonna  2000.  Melu- 
mittauksia tehtiin  mm. rataosalla Helsinki- 
Tikkurila.  Helsinki-Huopalahti-Leppävaara- 

kaupunkiradasta  teetettiin yhdessä Helsin-
gin  ja  Espoon kaupunkien kanssa melu- 
esteiden yleissuunnitelma, joka havainne-
kuvineen esiteltiin asukkaille  ja  viranomai-
sille. Vastaavasti Rekola-Korso-kohtaamis-
raiteen meluselvitystä  esiteltiin Vantaan 
kaupungin kanssa järjestetyissä yleisö-
tiaisuuksissa. 

Tärinäalueista 
kartoituksia  

Junaliikenne ei yleensä aiheuta haitallista 
tärinää. Junaliikennetärinää voi kuitenkin il-
metä lähinnä sellaisilla rataosuuksilla, jotka 

 on  perustettu suoraan pehmeikön varaan. 
RHK teki yhdessä kuntien kanssa tärinä-
alueiden tilannekartoituksia kuudessa koh-
teessa. Lisäksi junatärinän mittauksia tehtiin 

 kol messatoista  kohteessa. Tärinän takia 
RHK asetti liikennerajoituksen viiteen koh-
teeseen. 

Rautatietärinän  poistamista selvitettiln  mm. 
 yhteistyössä pohjoismaalaisten rautatie- 

viranomaisten kanssa. Kotimaisia yhteistyö- 
tahoja olivat Teknillinen korkeakoulu,  Tam-
pereen  teknillinen korkeakoulu, Valtion tek-
nillinen tutkimuskeskus  ja  Lappeenrannan 
tekninen oppilaitos. Yhteistyön tuloksena 
syntyi kertomusvuonna tärinää koskeva 



I 

4  !i  

0 0  

Typen  oksidit (NOx) Hiukkaset  (PM) 

4000 150 

3000 

2000 
100  ________  

1000 50 

0 0  

Rikkidioksidi (SO 2) HOlidioksidi (CO2)  

300 300000 

200 200000 

100 100000 

Suomen junaliikenteen 
energiankulutukeen 
kehitys, petaJouea 

-  Sähkö -  Diesel 	Yhteensä  

5 

0  -------- ------ 	 - 	 -- 

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999  

Rautatlelilkenteen  
päästöt,  tonnia  vuodessa 

Lipasto  1999  

Dieseijunat 	Sähköjunat 

Hiilimonoksidi  (CO) 	Hiilivedyt  (HC) 

600 	 300 

400 	 200 

200 	 100 

kirjallisuustutkimusja  pohjoismaisten tärinä-
mittauskäytäntöjen vertailuraportti. 

Investointeja maaperän 

puhtauteen 

Vainikkalan säiliövaunuonnettomuuden yh-
teydessä huhtikuussa  1999  maaperään 
joutui runsaasti öljyä. Ympäristöviranomais

-ten  kanssa yhdessä suunniteltiin  ja  toteu-
tettiin maamassojen puhdistus. Öljyisestä 
maasta eroteltiin  ensin poltolla haihtuvia 

 aineita. Sorasta  ja sepelistä  valmistettiin 
tämän jälkeen bitumistabilointitekniikalla 
tienpäällystysainetta Vainikkalaan.  Turve- ja 
savimaat  vietiin kompostoitumaan Imatran 
Kurkisuon kaatopaikalle. Kompostoinnin 
odotetaan valmistuvan vuoden  2000  lop-
puun mennessä. 

Tankkauspaikkojen  ja ratapihojen  maape-
rän likaantuneisuudesta tehtiin vuoden  1999 

 aikana  24  selvitystä. Muutamassa kohtees-
sa tarvitaan jatkossa pohjaveden seuran-
taa. Kuudessa paikassa päädyttiin  massan- 
vaihtoon  ja  näistä osassa tehtiin myös muita 
puhdistustoimia. Laajimmat puhdistettavat 
alueet olivat Helsingin  ja  Pasilan ratapihoilla. 

nallisten,  valtion  ja  erilaisten muiden orga-
nisaatioiden käyttöön tehokas, reaaliajas-
sa toimiva järjestelmä vaarallisten aineiden 
kuljetusten ympäristöriskien hallintaan. Tä-
mä TradgGlS-hanke käynnistyi kertomus- 
vuonna  ja  se  saa  EU -rahoitusta. 

Vanhat ratapölkyt 

kierrätykseen 

Vuosittain ratojen perusparannuksen yhte-
ydessä vapautuu eri puolilta rataverkkoa 

 500 000-700 000  vanhaa puupölkkyä, jot-
ka korvataan pääosin uusilla betonisilla 
ratapölkyillä. Vanhat ratapölkyt toimitetaan 
kierrätykseen RHK:n kehittämän kierrätys- 
järjestelmän mukaisesti. 

Kreosootilla kyllästettyjen  vanhojen  rata

-pölkkyjen  kierrätys  on  toiminut hyvin. PöIk-
kyjen käsittely  on  keskitetty Raumalle  ja 

 Kajaaniin. Käsitte(yalueilla pölkyistä irrote-
taan metalliosat, minkä jälkeen uuskäyttöön 
kelpaamattomat pölkyt murskataan  ja  käy-
tetään voimalaitoksen polttoaineena. 

Ratahallintokeskus  on  mukana laajassa yh- 
teistyöhankkeessa, jossa kehitetään kun- 
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JOHTOKUNNAN  TOIMINTAKATSAUS  

Johtokunnan tehtävät 

 ja  toiminta  

Ratahallintokeskuksen  toimintaa ohjaa  ja 
 valvoo johtokunta.  Se  päättää RHK:n ylei-

sistä toimintalinjoista, palvelu-  ja  toiminta- 
tavoitteista, toiminta-  ja  taloussuunnitel-
masta, talousarvioehdotuksesta, teknisen 
tarkastuksen yleisestä järjestämisestä, pal-
velujen hinnoitteluperiaatteista, virkojen pe-
rustamisesta  ja  lakkauttamisesta sekä hy-
väksyy virkaehtosopimukset. Lisäksi johto-
kunta vahvistaa rataverkon rakentamista  ja 

 ylläpitoa sekä liikenteenohjausta koskevat 
merkittävät suunnitelmat  ja  tekee rautatie- 
liikennettä koskevia liikennepoliittisia esityk

-sia.  

Johtokunta piti kertomusvuonna kymmenen 
kokousta. Lisäksi johtokunta teki tutustu-
miskäynnin  Helsinki-Leppävaara-kaupunki

-radan rakennustyömaalte.  Johtokunnan  ja 
RHK:n  johtoryhmän yhteinen kehittämis-
seminaari pidettiin marraskuussa. 

Johtokunta käsitteli kertomusvuonna laaja-
kantoisina erilliskysymyksinä  mm.  seuraa-
via asioita: ratatöiden kilpailuttamistilannetta 

 ja kilpailuttamisen  vaikutuksia, ratamaksun 
perusteita, radanpidon sisällön rajausta, 
rautatieliikenteen turvallisuutta, RHK:n ym-
päristötoimintaa  ja ympäristöohjelman  toi-
mintasuunnitelmaa, Rataverkko  2020  -pro-
jektia, RHK:n toimintastrategioiden täs-
mentämistä, rataverkkolain uudistamista 
sekä RHK:n henkilöresurssitarpeita. 

RHKn  resurssit  ja 
 toiminta  

RHK:n henkilötyövuosien  määrä oli kerto-
musvuonna  105 henkilötyövuotta,  josta oli 
RHK:n varsinaisessa toiminnassa  64 hen-
kilötyövuotta  ja matkalippujen  tarkastus-
maksutoiminnassa  41 henkilötyövuotta.  Li-
säystä edellisestä vuodesta oli  varsin aises-
sa RHK:n  toiminnassa  4  ja tarkastusmak-
sutoiminnassa  6 henkilötyövuotta. RHK:n 

 varsinaisen toiminnan henkilöstö hoitaa  ra-
danpidon ja kiinteistötoimen  palvelujen 

suunnittelu-, ylläpito-  ja rakennuttamis
-tehtävien sekä liikenteenohjaustehtävien ti-

laamisen, turvallisuuteen sekä teknisiin 
normeihin  ja  lupiin liittyvät viranomaistehtä

-vät ja  viraston talous-  ja  hallintotehtävät. 
Tarkastusmaksutoiminnan henkilöstön teh-
tävät ovat julkisoikeudellista palvelutoi-
mintaa. 

RHK:n  palkat  ja  palkkiot sivukuluineen oli-
vat  25  milj,  mk. RHK:n henkilöstömenojen 
osuus  on  noin yksi prosentti toimintaan käy-
tettyjen varojen määrästä. 

Henkilöstö osallistui arvokeskusteluun, jon-
ka tuloksena RHK:lle määriteltiin toiminta-
periaatteet  ja  toimintatavat. Niiden mukaan 
RHK:ssa arvostetaan  ja  noudatetaan yhtei-
sesti päätettyjä toimintatapoja yhteistyön, 
luotettavuuden, vastuullisuuden  ja  osaami-
sen alueella. 

Viraston toiminnassa painottuivat raken
-tamis- ja ylläpitotöiden  suunnittelu  ja  tilaus- 

toiminta. Kertomusvuoden tilauskanta ylitti 
edellisen ennätyksellisen vuoden. RHK:n 
bruttomenot olivat  2,55  miljardia markkaa. 
Hankkeet etenivät suunnitellun aikataulun 
mukaisesti. Budjettivarojen käyttö oli lähes 
suunnitelman mukainen. Syksyn lisätalous-
arvio  ja EU:n maksaman  suoran tuen mää-
rä sekä noin viidesosa kevään lisätalous-
arviosta siirtyivät käytettäväksi seuraavalle 
vuodelle. 

Perusparannuspainotteinen  investointien 
toteuttaminen  jo  kolmantena perättäisenä 
vuonna näkyy  radan  kunnon kohentumise-
na. Tulostavoitteiden mittareista nopeusra-
joitusten määrä  ja radan kuntoindeksin  arvo 
kuvaavat työn tulosta. Nopeusrajoituksia oli 
vuoden alussa  619 raidekilometrillä  ja  vuo-
den lopussa  426 raidekilometrillä. Rata- 
verkon kuntoindeksi neljän vuoden mittaus-
tulosten keskiarvona nousi edellisen vuo-
den  79  %:sta kertomusvuoden  80 %:iin.  

Käytettävissä olleet 
 varat  

Talousarvion varoja oli käytettävissä kerto-
musvuonna RHK:n bruttomenoihin  2 649 

 milj,  mk. Tässä summassa ovat mukana 
edellisiltä vuosilta siirtyneet  varat  (176  milj. 

 mk), varsinaisen talousarvion nettovarat 
 (1 857  milj.  mk), momentille tuloutetut  varat 
 (434  milj,  mk), johon sisältyi EU:lta suorana 

rakentamistukena saadut  varat  (24  milj,  mk), 
kevään  ja  syksyn lisätalousarvioiden  varat 

 (180  milj,  mk) sekä sisäministeriön momen
-tuta  saatu EU:n rakennerahaston rahoitus  (2 

 milj,  mk). Varojen määrä oli  19  milj.  mk  pie-
nempi kuin edellisenä vuonna. Vuodelle  2000 

 varoja siirtyi  97  milj,  mk. Käyttämättä jää-
neistä varoista  3  milj.  mk  palautui valtiolle. 

Varojen käyttö  

Kertomusvuonna  käytettiin varoja kaikkiaan 
 2 549  milj,  mk. Kasvua oli edellisestä vuo-

desta  59  milj,  mk eli  2 %. Kehittämishank-
keisiin  käytettiin  508  milj,  mk, maa-alueiden 
hankintaan  8  milj,  mk, perusradanpidon in-
vestointeihin  1 054  milj,  mk  ja  toiminnan 
kuluihin  979  milj,  mk. Kulueristä suurin  on 

 radan  kunnossapito  ja  käyttö  652  milj,  mk 
sekä liikenteenohjaus  207  milj,  mk. 

Perusradanpidon  suurimmat yksittäiset 
käyttökohteet  ja  niihin käytetyt  varat  olivat 
perusparannukset rataosilla  Helsinki-Tam-
pere 185  milj.  mk ,  Tampere-Seinäjoki  34 

 milj,  mk,  Tampere-Jyväskylä  19  milj.  mk, 
Riihimäki-Kouvola  42  milj,  mk, Kouvola- 
Pieksämäki  130  milj.  mk, Laurila-Rovanie-
mi  50  milj.  mk  ja  Karjaa-Hanko  18  milj,  mk. 

Kehittämisinvestointeihin  käytettiin  rata- 
osalla  Helsinki-Tampere  tason nostoon  116 

 milj,  mk sekä sähköistystöihin rataosilla 
 Tampere-Pori/Rauma 9  milj,  mk  ja  Turku- 

Toijala  47  milj,  mk. Kulunvalvonnan  rata- 
laitteisiin käytettiin  84  milj. mkja tasoristeys-
järjestelylhin  17  milj.  mk.  Helsinki-Leppä-
vaara-kaupunkiradan rakentaminen edistyi 
suunnitelmien mukaan. Hankkeeseen käy-
tettiin  235  milj,  mk.  
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Tuotto-  ja  kululaskelma 

Liikekirjanpitoon  kirjataan toiminnan tuo-
toiksi maksullisen toiminnan tuotot, vuokra-
tuototja muut tuotot. Kertomusvuoden tuo-
tot  olivat  437  milj,  mk, josta suurimman erän 
muodostavat julkisoikeudellisina erillislakien 
mukaisina toiminnan tuottoina perityt  rata- 
maksu,  316  milj,  mk  ja  maksupäätöksen 
mukaisina tuottoina tarkastusmaksutoi-
minnan  tuotot,  8  milj.  mk. Loppuosa mak-
sullisen toiminnan tuotoista  on  erilaisia lupa- 
maksuja. Kiinteistöjen vuokrat  ja  käyttö- 
korvaukset olivat  65  milj.  mk. Muita tuotto-
ja  oli  47  milj.  mk, josta käytöstä poistetun 
omaisuuden myyntituotot olivat  10  milj.  mk 

 ja  EU:lta  saatu suunnittelu-  ja  suora raken-
tamistuki oli  37  milj.  mk. EU:n suorastatues

-ta  kirjattiin  13  milj.  mk  valtion tulomomen-
tille, joten  varat  eivät tulleet radanpidon 
käyttöön. Toiminnan tuotot yhteensä su-
pistuivat edellisestä vuodesta  6  milj,  mk eli 

 1,3%. 

Kuluiksi kirataan RHK:n kirjanpidossa  kaikki 
muut menot paitsi investointihankkeiden 
menot, jotka kirjataan taseen käyttöomai-
suuteen. Toiminnan kulut olivat  2 123  milj. 

 mk. Suurin kuluerä oli poistot  1 180  milj. 

 mk.  Radan  kunnossapito  ja  liikenteenoh-
jauspalvelut  ostetaan ulkopuolisina  pal-
veluina  samoin kuin kiinteistöjen ylläpito- 
palvelut sekä asiantuntija-  ja  tutkimus- 
palvelut. Nämä ovat suurimmat erät koh-
dassa palvelujen ostot, joka oli kaikkiaan 

 907  milj.  mk. Henkilöstökulut olivat  25  milj. 

 mk. Vuokrat  ja  muut kulut olivat yhteensä 
 10  milj.  mk, josta suurimmat erät ovat kun-

teistöverot, jäsenmaksut ulkomaille,  mat-
kustuspalvelut, toimitilavuokrat  ja  muut vuok-
rat. Toiminnan kulut kasvoivat edellisestä 
vuodesta  10  milj,  mk eli  0,5 %. 

Kulujäämä  ennen rahoitus-  ja  satunnaiseriä 
 oli  1 685  milj,  mk. Satunnaisissa tuotoissa 
 ja  kuluissa  ovat pääasiassa radalle aiheu-

tuneista vaurioista  ja  ratatöistä  johtuvista 
ennakoimattomista viivästymisistä synty-
neet kulut  ja  perityt vahingonkorvaukset. 
Kulujäämä rahoitus-  ja  satunnaiserien  jäl-
keen  on 1 698  milj,  mk. Tuotto-  ja  kulu- 
laskelman mukaan tuotoilla katettiin  21 % 

 kuluista eli sama prosenttiosuus kuin edel-
lisenä vuonna. 

RHKtilitti arvonlisäverotuloja  18  milj.  mkja 
 maksoi arvonlisäveromomentilta arvonlisä- 

veroa kuluistaan  547  milj.  mk. Kulujäämä 
arvonlisäverot mukaan luettuna oli  2 227 

 milj.  mk. Kulujäämä lisääntyi edellisestä 
vuodesta  36  milj.  mk  eli  1,7 %.  

Ta  s e  

Taseen loppusumma oli  15 209  milj.  mk. 
Lisäystä edellisestä vuodesta oli  304  milj. 

 mk  eli  2,0 %.  

Käyttöomaisuuden pääoma-arvo oli vuo-
den lopussa  15 175  milj.  mk .  Se on  kasva-
nut kertomusvuonna  297  milj.  mk. Inves-
toinnit olivat vuoden aikana  1 610  milj.  mk, 
josta rataverkon korvausinvestointien mää-
rä oli  1 054  milj.  mk. Omaisuuden luovu-
tuksistaja myynneistä johtuvat vähennyk-
set olivat  126  milj.  mk , josta valtion sisäisiä 
luovutuksia oli  119  milj.  mk. Ennakkomaksut 
vähenivät  8  milj.  mk . Suunnitelman mukais-
ten poistojen määrä oli  1180  milj.  mk . 

Rautatierakenteiden  lisäykset olivat  1 585 
 milj.  mk. Siitä kehittämisinvestointien  ja 

 ennakkomaksujen  osuus oli  531  milj,  mk. 
Perusparannusten määrä oli  1 054  milj.  mk, 
joka jäi  108  milj.  mk  alle  poistojen määrän. 
Vuotuisten korvausinvestointien määrän 
tulisikin olla vähintään  1 600  milj. markan 

 tasolla, jotta käyttöomaisuuden arvo saa-
taisiin nousemaan noin  19 000  milj. mar-

kan  tasoon, jolloin rataverkko olisi liiken-
teen vaatimassa kunnossa. 

Kustann usvastaavuus 

RHK:n  maksullista toimintaa ovat liikenne-
ministeriön maksupäätöksen mukaan  mak

-superustelain  mukaisesti erilaisten käyttö- 
lupien, päätösten  ja  teknisten määräysten 
antaminen sekä kiinteistötoimen  ja  tarkas-
tusmaksutoiminnan  palvelujen myynnit. Eril-
lislakiin perustuen RHK perii liikennöitsijältä 
ratamaksua, jonka perusteet määritellään 
erikseen vastaamaan muiden liikennemuo-
tojen kustannusvastaavu  utta.  

Maksupäätöksen  mukaisen maksullisen 
toiminnan tuottoja kertyi  74,3  milj.  mk. Tästä 
olivat julkisoikeudellisia tuottoja tarkastus-
maksutoiminnan tuotot  7,9  milj.  mk  ja  eri-
laiset luvat  ja  päätökset  0,2  milj.  mk .  Jul-
kisoikeudelliset  tuotot kattoivat lähes koko-
naan suoritteiden kustannukset. Liiketalou-
dellisin perustein määritellyistä luvista  ja 

 päätöksistä saatiin tuottoja  0,7  milj,  mk. 
Näistä suoritteista jäi katetta  0,1  milj.  mk . 

Radanpidon  menojen 
jakauma  1999  

Kehittäminen 	 Korvaus- 
14,9  % 	 investoinnit  46,8  % 

Kunnossapitotyöt 	Muut toiminta  
26,0% 	 12,3  % 
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TUOTTO-  JA KULULASKELMA 

1000MK  1.1.-31.12.1999 1.1-31.12.1998  

TOIMINNAN TUOTOT 
Maksullisen toiminnan tuotot  325 376 328 446  
Vuokrat  ja käyttökorvaukset  64 995 67 278  
Muut toiminnan tuotot  47 108 	 437 478 47 671 	 443 395  

TOIMINNASTA AIHEUTUNEET KULUT 
Aineet, tarvikkeet  ja  tavarat -  526 -  802 
Henkilöstökulut -  25420 -  23 813  
Vuokrat  -3042 -3104  
Palvelujen ostot -  906 641 -  912 751 
Muutkulut  -7008 -7162  
Valmistus omaan käyttöön  0 294  
Poistot -  1180 249 	 -  2 122 886 -  1164 907 	 -  2 112 245  

444 
-  409 

9 603 
-  22 224 

18 295 
-  547 244 

JAAMÄ I 

RAHOITUSTUOTOT  JA  KULUT 
Rahoitustuotot 
Rahoituskulut  

SATUNNAISET TUOTOT  JA  KULUT 
Satunnaiset tuotot 
Satunnaiset kulut  

JAAMÄ II  

TUOTOT VEROISTA  JA  MUISTA 
PAKOLLISISTA MAKSUISTA 

Perityt arvonlisäverot 
Suoritetut arvonlisäverot 

TILIKAUDEN KULUJAAMÄ 

-  1 685 408 

139 

	

35 	 -220 

2 223 

	

-12621 	 -11210 

-  1 697 994 

28019 

	

-  528 949 	- 539 636 

-  2 226 943 

-  1 668 850 

-  8 987 

-  1 677 918 

-511 617 

-  2 189 535 
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TASE  31.12.1999  

1000MK  1999 1998  

VASTAAVAA 

KÄYTTÖOMAISUUS 
Aineettomat  hyödykkeet 

Aineettomat  oikeudet  615 615 1 003 1 003  

Aineelliset hyödykkeet 
Maa-  ja vesialueet  26 801 29 650 

Rakennusmaa-  ja vesialueet  476 181 563 510  
Rakennukset  246673 271 162  

Rakenteet  13345856 13121 219  

Koneet  ja  laitteet  7 113 8 364  

Kalusteet  433 817 

Ennakkomaksut  ja keskeneräiset  1 071 840 15 174 897 883 710 14 878 432  

VAIHTO-  JA RAHOITUSOMAISUUS  
Lyhytaikaiset saamiset 

Myyntisaamiset  25 374 24 489  

Muut lyhytaikaiset saamiset  8 347 1 253 
Ennakkomaksut  1 33 722 3 25 745 

VASTAAVAAYHTEENSA  15209234 14905180 

VASTAUAVAA  

OMA PÄÄOMA 
Valtion pääoma 

Valtion pääoma  1 .1.1998 14 097 454 14 097 454  
Edellisten tilikausien pääoman muutos  467 635  
Pääoman siirrot  2485 572 2 657 170  

Tilikauden kulujäämä -  2 226 943 14 823 718 -  2 189 535 14 565 089  

VIERAS PÄÄOMA 
Lyhytaikainen 

Saadut ennakot  375 194 

Ostovelat  380 332 334 488 
Tilivirastojen  väliset tilitykset  650 558  
Edelleen tilitettävät erät  458 725 
Siirtovelat  3 701 3 520  
Muut lyhytaikaiset  velat  0 385 516 606 340 091 

VASTATTAVAA  YHTEENSÄ  15 209 234 14 905 180 
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RATAHALLINTOKESKUKSEN KÄYTTÖOMAISUUS  31.12.1999 

1 000 MK  Pääoma- Vähennykset Lisäykset Poistot Pääoma- 
arvo arvo 

OMAISUUSLAJI  1.1.1999 31.12.1999 

AINEETTOMAT  HYÖDYKKEET 
Ostetut atk-ohjelmistot  1 003 388 615 

Aineettomat  yhteensä  1 003 0 78 388 615  

AINEELLISET HYÖDYKKEET 
Soran ym. maa-ainesten alueet  29 650 2 849 26 801 
Rakennusmaa  357 929 89 980 2 267 951 
Rautatiepohjat  205 581 5 433 8 083 208 231 
Asuinrakennukset  40545 15 827 2 629 2 368 24979 
Muutrakennukset  230618 10214 14287 12997 221 694 
Keskeneräiset  rakennukset  4 255 1 920 2 335 

Kiinteistöt  yhteensä  868578 126223 25001 15365 751 991  

Radan alusrakenne  5 077 754 61 945 284 269 4 855 430  
Radan päällysrakenne,  sillat  5841 947 1 023 174 700 137 6 164 984  
Ohjaus-  ja turvalaitteet  1 039 657 240 655 95 914 1184 398 
Sähköistyksen  kiinteät laitteet  1 010 240 57 092 70049 997 283 
Vahvavirtalaitteet  151 621 3782 11 642 143 761 
Ennakkomaksut  18641 7925 23961 34677 
Keskeneräiset rautatierakenteet  860 814 174 013 1 034 827 

Rautatierakenteet  yhteensä  14 000 674 7 925 1 584 622 1162 011 14 415 360  

Atk-laitteet  230 279 249 260 
Toimistokoneet  61 6 38 29  
Liikenteen ohjauksen viestilaitteet  8 073 564 1 813 6 824  
Kalusteet  817 0 384 433  

Koneet, laitteet  ja  kalusteet 
yhteensä  9 181 0 849 2 484 7 546  

KAIKKIAAN 
KÄYTTÖOMAISUUS  14879436 134148 1610472 1180248 15175512 

SUUNNJTELMAN  MUKAISET POISTOT 

RHK:n poistoprosentit  ja  taloudellinen pitoaika 
Omaisuusryhmä  Taloudellinen Tasapoisto Omaisuusryhmä  Taloudellinen Tasapoisto 

pitoaika  vuotta % pitoaika  vuotta %  

Ostetut atk-ohjelmistot  5 20,00  Ohjaus-  ja turvalaitteet  20 5,00  
Soran ym. maa-ainesten alueet - Sähköistyksen  kiinteät laitteet  30 3,33 
Rakennusmaa - Vahvavirtalaitteet  30 3,33 
Rautatiepohjat -  Atk-laitteet  3 33,33 
Asuinrakennukset  50 2,00 Toimistokoneet  5 20,00  
Muut rakennukset  40 2,50 Liikenteenohjauksen viestilaitteet 	10 10,00  
Radan alusrakenne  60 1,67 Toimistokalusteet  5 20,00  
Radan päällysrakenne,  sillat  30 3,33 
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TALOUSARVION VAROJEN KAYTTO 

RATAHALLINTOKESKUKSEN  TULOJEN  JA 
 MENOJEN ERITTELY VUOSINA  1996-1 999  

MMK  1996 1997 1998 1999 

PERUSRADANPITO  1 424 1 688 1 659 1 599  

Tulot  302 402 441 434 

Ratamaksu  200 300 319 316 

Kiinteistötoimen  tulot  70 70 66 65  

Muut tulot  32 32 56 53  

Menot  1 726 2090 2100 2033  

Hallinto  28 31 33 35 

Liikenteenohjaus  194 200 210 207  

Kiinteistöjen ylläpito  ja perusparannus  41 45 49 67  

Radan  kunnossapito  ja  käyttö  660 671 652 652  

Suunnittelu  ja  tutkimukset  19 27 18 18 

Korvausinvestoinnit  784 1116 1138 1 054 

RATAVERKON  KEHITTÄMINEN  340 207 304 273 

HELSI NKI-LEPPÄVAARA-RATA 2 83 235 

RATAVERKON  MAA-ALUEET  2 1 3 8 

RHK:N BRUTTOMENOT  2 068 2 300 2 490 2 549 

RHK:N NETTOMENOT  1 766 1 898 2049 2115 
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TIETOJA  RATAVERKOSTA 	 YHTEYSTIETOJA 

31 .12.1999 Ratahallintokeskus  
PL 185  (Kaivokatu  6) 
00101 Helsinki  
Puhelin  (09) 5840 5111  

Ensimmäinen  rata: Helsinki-Hämeenlinna  v. 1862  Telefax  (09) 5840 5100 
Raideleveys:  1 524 mm Internet-kotisivut: www.rhk.fi  

Ratapituus  yhteensä:  5 836 ratakm 
Sähköposti: info@rhk.fi  

Raidepituus sivuraiteineen:  8 680 raidekm  Ylijohtaja 
Kaksi-  tai useampiraiteista  rataa:  507 ratakm  Ossi Niemimuukko 
Betonipölkkyraiteita:  2 479 raidekrn  Puh.  (09) 5840 5101 
Ratapölkkyjälkm:  1 640 kpl Sähköposti: ossi.niemimuukko@rhk.fi  
Jatkuvakiskoraiteita:  4 220 raidekrn  Ylijohtajan sihteeri 
Uusien kiskojen tyyppi pääradoilla:  60E1  (paino  60 kg/rn)  Annukka Heinonen 
Sähköistettyä  rataa:  2 234 ratakm  Puh.  (09) 5840 5102 
Sähköistysjärjestelmä:  25 kV 50 Hz Sähköposti:  anna-leena.heinonen@rhk.fi  
Suojastettua  rataa:  2 178 ratakrn 

Kehittämisyksikkö  
Kauko-ohjattua rataa:  2 027 ratakm  Apulaisjohtaja Martti Kerosuo 
Tunneleita:  42 kpl  Puh.  (09) 5840 5120 
Tunneleiden yhteispituus:  25 284 rn Sähköposti: rnartti.kerosuo@rhk.fi  
Rautatiesiltoja:  2 100 kpl 
Radan  ylittäviä siltoja:  803 kpl  

Rakennuttamisyksikkö  
Apulaisjohtaja Juha -Heikki  Pasanen 

Tasoristeyksiä:  4 251 kpl,  joista pääradoilla  3 554 kpl  
Puh.  (09) 5840 5131 

RHK:n  omistamia maa-alueita:  28 100 ha Sähköposti: juha-heikki.pasanen@rhk.fi  
RHK:n  omistamia rakennuksia:  2 877,  joiden tilavuus  1,4  milj.  m3  

Turvallisuusyksikkö  
Apulaisjohtaja Kari Aippivuori  
Puh.  (09) 5840 5150 
Sähkäposti: kari.alppivuori@rhk.fi  

Tekninen yksikkö 
Apulaisjohtaja Markku Nummelin  
Puh.  (09) 5840 5180 
Sähköposti: markku.nurnmelin@rhk.fi  

Kiinteistöyksikkö  
Apulaisjohtaja Timo Välke  
Puh.  (09) 5840 5160 
Sähköposti: timo.valke@rhk.fi  

Talousryhmä 
sTc  Talouspäällikkö Airi Kivelä  

Puh.  (09) 5840 5110 
/ Sähköposti: airi.kivela@rhk.fi  

441 	014  Kansainvälisten asioiden päällikkö  
Painotuote Kari Konsin  

Puh.  (09) 5840 5104 
Sähköposti: kari.konsin@rhk.fi  

Valokuvat: Tiedotuspäällikkö 
Simo Kariluoma, Risto Laine, Markku Nurnmelin, Kari Ojanperä,  VA  Timo  Saarinen  
Ulkoasu  ja  DTP-tuotanto: Inclus  Communications  Oy  Puh.  (09) 5840 5103  
Paino: Kirjapaino Libris Oy,  Helsinki 2000 Sähköposti: timo.saarinen@rhk.fi  
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