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TOIMINTA-AJATUS  

Ratahallintokeskus (RHK)  edistää 
rautatieliikenteen toimintaedelly-
tyksiä tehokkaana, turvallisena  ja 

 ympäristöystävällisenä  liikenne- 
muotona niin kotimaassa kuin 
osana kansainvälistä kuljetus-
järjestelmää. 

RHK  huolehtii rataverkon ylläpitämisestä  ja  kehittämisestä sekä rautatieliikenteen 
turvallisuudesta  ja  tarjoaa kilpailukykyisen liikenneväylän rautatieyritysten käyttöön. 

RHK  ottaa huomioon elinkeinoelämän  ja joukkoliikenteen kuljetustarpeet ja  toimii 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kansainvälisessä liikenteessä 
rataverkkoa kehitetään keskeisenä linkkinä lännen  ja  idän välillä. 

RHK  pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti Suomen liikennepolitiikkaa  ja  infrastruktuuria 
koskeviin asioihin. 

ORGANISAATIO 

Valtioneuvoston asettama johtokunta 

Ylijohtaja 

Talousryhmä 	 Tiedotus 	Kansainväliset  asiat  

Kehittämis- 	 Rakerinuttamis- 	 Turvallisuus- 	 Tekninen 	 Kiinteistö- 
yksikkö 	 yksikkö 	 yksikkö 	 yksikkö 	 yksikkö 

J 0 H TOKUNTA 

1998-2000  

Ylijohtaja Ossi Niemimuukko (pj), Ratahallintokeskus 

Yli-insinööri  Rita Piirainen,  liikenneministeriö 

Talousjohtaja Veikko Vaikkinen, VR-Yhtymä Oy 

Kuijetustaloudellinen  asiamies Maire Kaartama, 
Teollisuuden  ja  Työnantajain Keskusliitto 

MMM Harri Ajomaa, LHkenneliitto ry. 

Ylitarkastaja Arja-Hannele  Lilja, Ratahal  I intokeskus 
(3.12.1998  saakka) 

Suunnittelupäällikkö  Tapio Peltohaka, Ratahallintokeskus 
 (3.12.1998  alkaen) 
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YLIJOHTAJAN KATSAUS 

Vuosi  1998  kirjataan rautateiden  tur-

vallisuushistoriaan  surullisena vuotena. 

Kaksi vakavaa onnettomuutta  vain  kaksi 

vuotta Jokelan  turman  jälkeen ovat syys-

täkin herättäneet keskustelua  ja  kysymyk-

siä siitä, millainen rautatieliikenteen turval-

lisuustaso oikein  on.  

Vaikka Ratahallintokeskus käynnisti tur-

vallisuuden selvitys-  ja parannustyön jo 

 ennen Jokelan onnettomuutta, tämä työ 

ei vielä ehtinyt vaikuttaa  tai se  ei ollut 

riittävää.  

Viime vuoden tapahtumien johdosta niin 

valtiovalta, VR kuin RHK ovat yhdessä  ja 

 erikseen tehneet päätöksiä  ja  ryhtyneet toi-

menpiteisiin junaliikenteen turvallisuuden 

nostamiseksi Euroopan huipputasolle. 

Tavoite  on  vaativa, mutta mandollinen saa-

vuttaa, kun kiinnitetään huomio erityisesti 

kolmeen avaintekijään  koko rautatielii-

kenneorganisaatiossa.  Nämä tekijät ovat 

asenteet, hallintajärjestelmät  ja  tekniikka 

- tässä järjestyksessä. 

Rataverkon  uudistamisen kannalta ku-

lunutta vuotta voidaan luonnehtia ennä-

tykselliseksi. Sitten kuusikymmenluvun ei 

olemassa olevaan rataverkkoon ole asen-

nettu sellaista määrää ratapölkkyjä, kiskoja 

 ja vaihteita  kuin viime vuonna. Tämän  on 

 mandollistanut vuosikymmenen puolivälis-

tä alkanut määrätietoinen työ rataverkon 

palauttamiseksi liikenteen edellyttämään 

kuntoon. Työ ei kuitenkaan ole vielä val-

mis, kaukana siitä,  sillä  yli kolmenkym-

menen vuoden ikäistä päällysrakennetta 

 on  yhä huolestuttavan paljon jopa  pää

-radoillamme.  

Radoilla tehty työ näkyy myös RHK:n 

tulosmittareissa - kandellakin tavalla. En-

sinnäkin  on  ilolla todettava, että liikenne- 

rajoituksista  on  saatu ainakin tilapäinen 

niskalenkki,  sillä  rajoitusten yhteispituus 

väheni neljänneksellä. Rahoituksen mää-

rä, töiden oikea suuntaaminen  ja  työme-

netelmien tehostuminen ovat olleet niitä 

avainasioita, joilla tämä myönteinen kehi-

tys  on  saatu aikaan. 

Toisaalta vilkkaille rataosille keskittynyt 

ennätyksellinen työmäärä  on  aiheuttanut 

haittaa rautatieliikenteelle. Rautatie- 

liikenteessä nopeuttakin tärkeämpi  me

-nestystekijä  on  täsmällisyys.  Sen  heik-

keneminen  ja  siihen julkisuudessakin 



kohdistunut arvostelu ei anna hyvää ku-

vaa rautatieorganisaatioiden kyvystä hoi-

taa samanaikaisesti kasvava liikenne  ja  li-

sääntyvät ratatyöt. Tässä asiassa sekä 

Ratahallintokeskuksen että VR:n  on  syytä 

edelleen kehittää menetelmiään laadun- 

hallinnan  saralla. 

kohtaan suuri. Lisäksi hanke toteutetaan 

erittäin vaativissa olosuhteissa vilkkaan 

rautatielilkenteen keskellä. Näissä olois-

sa  on  varmasti eduksi  se,  että osalla 

rakentajista  on  vielä tuoreessa muistissa 

 kokemus  Helsingin  ja  Tikkurilan  välisen 

kaupunkiradan  rakentamisesta. 

dittaessa  eri rataosien  ja  niiden liikenteen 

kehittämissuunnitelmia. 

Kun tiedetään, että  radat ja  junat raken-

netaan kestämään kymmeniä vuosia, 

tulee tällaisen tulevaisuutta luotaavan työn 

tärkeys selkeästi esille. Luodessamme 

tulevaisuutta  me  emme saa olla ennus-

tajia  ja toivojia,  vaan meillä tulee olla ky-

ky analysoida  ja  nähdä. Rataverkko  2020 

 -projekti tulee palvelemaan juuri tätä 

tarkoitusta. 

Vaikka Ratahallintokeskuksen toiminnan 	Ratahallintokeskukseri tehtävänä  on  myös 

painopiste onkin ollut ratojen kunnostami- katsoa kauemmas tulevaisuuteen. Tätä  sil-  Helsingissä  26.2.1999  

sessa,  myös rataverkon kehittämistä  on mällä  pitäen käynnistyi kertomusvuoden 

jatkettu. Sähköinen liikenne Tampereelta 

Raumalle käynnistyi kertomusvuoden 

lopulla rataverkon kehittämisohjelman 

tekeminen otsikolla Rataverkko  2020.  Sen  

alussa,  ja sähköistystyöt  jatkuivat muilla tarkoituksena  on  antaa perusteet  ja koko  Ossi Niemimuukko 

Lounais-Suomen rataosilla. Vuoden aika- verkon kannalta realistiset tavoitteet laa- 

na  valmistui myös selvitys siitä, miten  ra-

taverkon sähköistämistä  tulisi jatkaa. 

Ratahallintokeskus pitää tärkeänä, että 

sähköistetyistä rataosista muodostuu 

vetokaluston järkevimmän käytön mah-

dollistava verkko. 

Toinen kehittämisen merkkipaalu ajoittuu 

 sekin kertomusvuoden  alkupuolelle.  Hel- 

sinki—Huopalahti—Leppävaara-kaupunki - 

radan  rakentaminen käynnistyi keväällä lii-

kenneministerin sekä Helsingin  ja  Espoon 

kaupunginjohtajien myötävaikutuksella. 

Kaupunkiratahanke  on  monessakin mie-

lessä ehkä vaativin käynnissä oleva työ. 

 Sen  aikataulu  on  tiukka, rahoitus kireä, 

yhteistyökumppaneita useita, toteutus- 

menetelmä uusi  ja  mielenkiinto hanketta  
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RADANPIDON TULOSTAVOITTEET  1998  

Liikenneministeriön  Ratahallintokeskuk-

selle  asettamat  tulostavoitteet  toteutuivat 

vuonna  1998  seuraavasti (asetettu tavoite 
 kursiivil  la).  

RATAVER  KO N 

 PALVELUTASO 

Palvelutasoluokat 

Palvelutasoluokasta  3  siirtyy  50 km  luok-

kaan  2.  

Palvelutasoluokkatavoite  ylitettiin. Luo-
kasta  3  siirtyi  65  ratakilometriä  luokkaan 

 2.  Palvelutasoluokka  nousi  rataosuuksilla 

 Toijala-Tampere  ja  Luumäki-Vainikkala. 

Liikenteen sujuvuus 

Radanpidosta  aiheutuu myöhästymisiä (yli 
 5 min)  henkilökaukoliikenteessä  enintään  

1 300  tuntia.  

Radanpidosta  aiheutui yli viiden minuutin 
myöhästymisiä  henkilökaukoliikenteessä 

 huomattavasti asetettua tavoitetta enem-
män,  sillä  myöhästymisiä oli kaikkiaan  
2 245  tuntia. Ylitystä tavoitteeseen oli 

 72,7  %.  Ylitystä oli  16,8  %  myös  edelli- 

sestä  vuodesta, jolloin myöhästymisiä oli 
 1 922  tuntia. 

Tavoite oli haastava. Myöskään edellise-
nä vuonna ei pysytty tavoitteessa, vaikka 
rakentamisen määrä oli  kertomusvuotta 

 pienempi. Pääasialliset  myöhästymissyyt 

 olivat  rakentamistöiden  ennätysmäärä  ja 

turvalaitehäiriöt.  

Ratatyöt  käynnistyivät heti vuoden vaih-
teen jälkeen vilkkaasti  liikennöidyiltä  rata

-osilla  Riihimäki-Lahti, Helsinki-Tampere  ja 

 Tampere-Seinäjoki. Myös  turvalaite

-häiriöistä aiheutui  viivästymisiä. Pääasialli

-sina syinä  olivat  työmaiden  aiheuttamat 
 kaapelikatkot, asennustöissä  esiin tulleet 

ongelmat sekä uusien  asetinlaitteiden 

käynnistyksessä  todetut häiriöt. Viimeisek-
si mainituissa häiriöt jäivät pienemmiksi 
kuin edellisenä vuonna. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että  rata- 
työt aiheuttivat suurimman osan  myöhäs-

tymisistä.  Töitä tehtiin erityisesti  vilkas-

liikenteisillä rataosuuksilla,  joten  myö-

hästymiset kasautuivat  ja  niiden merkitys 
korostui. 

Syyskuussa toteutettiin useiden junien 
suurimman sallitun nopeuden lasku  140 

 km:stä  135  km:iin  tunnissa, eikä aikatau-
luja kaikilta osin korjattu. Tämä vähensi 

eräissä tapauksissa mandollisuuksia saa-
da kiinni  rakentamistyön viivästyttämiä 

 aikatauluja. 

Liikenne  ra  j o  itu  kset 

Palvelu  tasoluokan  edellyttämiä akseli- 

pain  ola  ei rajoiteta. Nopeusrajoitusten 

määrä vähenee ainakin  100 km.  Vuoden 

 1998  lopulla nopeusrajoituksia  on  enintään 

 710 km.  

Akselipainorajoituksia  ei asetettu. No-
peusrajoituksia voitiin vähentää  jo  alku-

vuonna. Kesäkuun lopussa nopeusra-
joituksia oli  720  raidekilometrillä.  Koko 

 vuoden tavoite saavutettiin hyvin  ja  rajoi-
tusten määrää voitiin vähentää jopa tavoi-
tetta enemmän. Vuoden lopussa rajoituk-

sia oli  619  raidekilometrillä. 

Rataverkon 
kuntoindeksi  

Rata  verkon  kuntoindeksi  lasketaan 
geometrisen kunnon  palvelutasosta  kun- 



nossapito taso/lie luokiteltujen ratakilo-
metrimäärien  suhteessa. Kuntoindeksin 
maksimiatvo  on 100.  Indeksi lasketaan nel-
jän vuoden keskiarvona. Tavoite vuosien 

 1995-1998  kesk/arvoksi  on 75  %.  

Mitä enemmän kullekin kunnossapito- 
tasolle  on  luokiteltu ratakilometrejä, sitä 
suurempi painoarvo  sillä  osuudella  on 
rataverkon kuntoi ndeksiä  laskettaessa. 
Kuntoindeksin arvon ollessa  100  %  rata- 
verkko  on  täyttänyt täydellisesti sille ase-
tetut geometrisen kunnon vaatimukset. 
Tavoitteena oleva rataverkon kuntoindeksi 
lasketaan kevätmittauksien arvoista nel-
jän vuoden liukuvana keskiarvona. Vuo-
den  1998 kuntoindeksin liukuva  keskiar-
vo oli  79 %,  joten tavoite ylitettiin neljällä 
prosenttiyksiköllä.  

TU  RVA  L L I S U U D E N 
 PARANTAMINEN  

Onnettomu  u ksissa 
 kuolleet  

Junaliikenneonnettomuuksissa  ei kuole 
matkustajia. 

Rautatieliikenteessä  sattui ihmishenkiä 
vaatinut vakava suistumisonnettomuus 
Jyväskylän asemalla. Onnettomuudessa 
kuoli veturinkuljettaja  ja  yhdeksän mat-
kustajaa. Tutkintalautakunnan lausunnon 
mukaan  turman  syynä oli  se,  että vetu-
rinkuljettaja erehtyi asemalle tultaessa ju-
nan tuloraiteesta, minkä vuoksi juna saa-
pui liian suurella nopeudella poikkeavaan 
vaihteeseen. 

Tasoristeysvah  ingot 

Tasoristeysonnettomuuksien  määrä  on 

 enintään  40.  

Tasoristeysvahinkoja  sattui vuoden 
aikana  39. 

Radasta  aiheutuneet 
 vau  riot 

Radasta aTheutuneiden  vahinkojen määrä 
 on  enintään viisi.  

Radanpidosta aiheutuvien vauriolden 
 määrä oli yksi, joten tavoite saavutettiin 

erinomaisesti.  

RADAN  PIDON  
TA LO U D E L L I S U U S 

Radanpidon  tuotteiden yksikkökustannuk
-set  pienenevät vähintään  3  %. 

Radanpidon  töiden tuotteisto  on  pääosin 
rakennettu. Vuoden  1998 tuotekustannuk

-sia  selvitetään. Näiden perustietojen mu-
kaan voidaan laskea tärkeimpien tuottei-
den yksikkökustannuksia  ja  verrata nii-
den vuosittaista muutosta. Vuoden  1997 

 tietoja pyritään vertamaan vuoden  1998 
 tiedoista muodostettuun tuotehinnastoon. 

YMPÄRISTÖ 

Laaditaan ympäristöohjelman toimenpide- 
suunnitelma vuosille  1998-200 1  ja  käyn-
nistetään  sen  toteutus. 

RHK:n ympäristöohjelman  toimenpide- 
suunnitelma valmistui. RHK  on  mukana 
myös  koko hallinnonalan  ohjelman tarkis-
tamisessa. Vuonna  1997 aloitettuja 
ympäristöohjelman  toimenpiteitä jatkettiin. 
Tämän lisäksi aloitettiin eräitä uusia 
selvityshankkeita, kuten RHK:n melun-
hallintajärjestelmä sekä selvitys Suomen 
rautatieliikenteeri polttoaineperäisten 
päästöjen aiheuttamista ympäristökus-
tannuksista. 

MUUT TAVOITTEET 

Ministeriö kiinnitti RHK:n huomiota siihen, 
että  radan  pidon rahoitus tulee käyttää 
taloudellisesti  ja  tehokkaasti hyväksi  rata- 
verkon palvelutason parantamiseen  mm. 

 sopimus-  ja tilaustoimintaa  kehittämällä. 

Vuoden  1998 työohjelmien  toteuttaminen 
eteni suunnitelmien mukaisesti. Työt käyn-
nistyivät hyvin vuoden alkupuoliskolla  ja 

 rakentaminen eteni kesän hyvien raken-
tamisolosuhteiden vuoksi jopa odotettua 
paremmin. Aikaisesta  talven  tulosta huo-
limatta hankkeiden valmiusaste vastasi 

 koko  vuodelle asetettua tavoitetta. Vuo-
den alussa tiedossa olleella rahoituksella 
suunniteltu työmäärä vastasi täsmälleen 
tehtyä työkantaa. Sopimus-  ja  tilaus- 
toiminta  on  saatu toimimaan hyvin. 

Nopeus  ra  j 0  itu  ks  et 
31.12.1998 

- Nopeusraioituksen  alainen  rataosa 
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ  UUDISTUU 

Rataverkon  ylläpidon  ja  kehittämi-
sen lähtökohtana ovat niin kotimai-
set kuin kansainväliset liikenne- 
tarpeet.  Radan  pito luo edellytykset 
teho kkaalle, turvalliselle  ja  kilpailu-
kykyiselle rautatieliikenteelle. Toi-
mintaympäristön muutokset tuovat 
radanpidolle uusia tehtäviä. 

Suomen rataverkko  on  laajuudeltaan  5 867 
 kilometriä.  Radat  ovat pääosin ns. seka-

liikenneratoja eli henkilö-  ja tavaraliikenne 
 kulkevat samoilla raiteilla. Liikennöitsijänä 

toimii  VA  Osakeyhtiö. 

Liikenne 
jatkoi kasvuaan 

Rautatiekuljetusten  osuus Suomen tava-
raliikenteestä  on  noin neljännes. Vuonna 

 1998  tavaraa kulki rautateitse  40,7  miljoo-
naa  tonnia.  Kasvua edelliseen vuoteen ver-
rattuna oli prosentin verran. 

Kotimaassa tavaraliikenteen kuljetusmää- 
rät säilyivät ennallaan  23,6  milj. tonnissa. 

Idänliikenteen kuljetusmäärä  oli  13,0  milj. 

tonnia.  Liikenne kasvoi lähes  10 %  johtuen 
lähinnä suuresta raakapuun tuontimää-
rästä. Transitokuljetuksia oli  2,9  milj.  ton-

niaja  läntisen liikenteen kuljetuksia  1,2  milj. 

tonnia.  

Henkilöliikenteessä tehtiin kaikkiaan  51,4 
 miljoonaa junamatkaa, mikä merkitsi noin 

kolmen prosentin kasvua. Kaukoliiken-
teessä tehtiin  12,0  miljoonaa junamatkaa 

 ja  pääkaupunkiseudun lähiliikentees
-sä 39,4  miljoonaa matkaa. Lähillikenteen 

 matkojen  määrä kasvoi lähes  6  prosent-

tia. Suomen  ja  Venäjän välisessä liiken-
teessä matkat vähenivät runsaat kaksi 
prosenttia.  

Ta  v a  ra  lii  k e n t e e s e e n  
lisää kilpailukykyä 

Tavaraliikenteessä rautateillä  on  teollisuu-
den peruskuljettajan rooli. Aautateitse kul-
jetetaan pääasiassa metsä-, metalli-  ja  ke-
mianteollisuuden raaka-aineita  ja  tuottei-
ta. Tavaraliikenteen kilpailukykyä kehi-
tetään  mm.  parantamalla rataverkon 
kuljetusominaisuuksia. Esimerkiksi ratojen 

suurin sallittu akselipaino nostetaan  pää- 
radoilla nykyisestä  22,5  tonnista  25  ton-

niin vuoteen  2010  mennessä.  VA Cargo 

 uusii vaunukalustoaan asiakkaidensa tar-

peisiin. Yhtenä tärkeänä kehittämiskoh-
teena ovat lisäksi yhdistetyt kuljetukset. 

Tavaraliikenteen kokonaismäärän ennus-
tetaan kasvavan lähivuosina keskimäärin 

 1-3  prosenttia vuodessa.  

Hen  kilöliikenteen 
 palvelut paranevat 

Rautateiden kaukoliikenteen matkat (yli  75 

km)  ovat vuosikymmenen  alun notkanduk-

sen  jälkeen kasvaneet vuodesta  1994  läh-
tien. Kaukoliikenteen kasvun oletetaan lä-
hivuosina jatkuvan positiivisen talouske-
hityksen  ja  junaliikenteen palvelutason pa-
ranemisen myötä. Junaliikenteen nopeu-
det kasvavat keskeisillä yhteysväleillä  ja 

 nopea Pendolino-liikenne laajenee vaiheit
-tam.  Lisäksi kalustoa uusitaan. Kauko- 

liikenteen keskimääräiseksi vuosikasvuksi 
arvioidaan  1-3 %  seuraavan viiden vuo-

den aikana. 



- Junalauttayhteys 

•  Suomen rautatieraja-asema 

Suomen kansainvahnen rataverkko 	Barentsin euroarktinen liikennealue 

Kansainvähnen rataverkko,  jolla  on 
 sama raideleveys kuin Suomessa  
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EU:n  komissio julkaisi kesällä  1998 ns. 
infrastruktuuripaketin,  joka sisältää kolme 
direktiiviehdotusta rautatieliikenteen kehit-
tämiseksi. Direktiivit koskevat toimintojen 
eriyttämistä, toimilupaa sekä ratakapasi-
teetinjakamistaja ratamaksua. Näistä kak-
si  ensin  mainittua eivät juurikaan aiheuta 
muutoksia suomalaisessa käytännössä. 

 Komission  tavoitteena  on  yhdenmukais-
taa asteittain rataverkon käytön hinnoit-
telua eri jäsenmaissa. Tämän vuoksi  rata- 
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Myös rautateiden lähiliikenteen matkat 
ovat kasvaneet viime vuosina. Eniten kas-
vuun  on  vaikuttanut vuonna  1996  valmis-
tunut  Helsinki-Tikkurila-kaupunkirata, joka 
mandollisti pääradan junatarjonnan voi-
makkaan lisäyksen  ja  asemien liityntä-
liikenteen kehittämisen. 

Lähiliikenteen  kasvun ennustetaan jatku-
van. Kasvuun vaikuttavat  mm.  pääkaupun-
kiseudun  ja radanvarsien  voimakas väes-
tönkasvu sekä vuonna  2001  valmistuva 

 Helsinki-Huopalahti-Leppävaara-kaupun-
kirata. Kaupunkiradan myötä junatarjontaa 
lisätään  ja liityntäliikennettä  kehitetään. 
Lähiliikenteen vuosikasvuksi oletetaan 

 2-6 %  seuraavan viiden vuoden aikana. 

Euroopan unionin 
 rautatiepolitiikka  

EU  on  vauhdittanut rautatiesektorin raken-
teellista uudistumista edellyttämällä jäsen-
mailtaan radanpidon  ja kuijetustoiminnan 

 selkeää erottamista  ja  kaupallisten periaat-
teiden omaksumista. Keinoina  on  esitetty 

 mm. kuljetusyrityksen liiketaloudellista 
toimintavapautta, ratamaksujärjestelmän 

 käyttöä  ja  uusien liikennöitsijöiden pääs-
tämistä radoille. Suomessa radanpito 

 ja liikennöinti  erotettiin organisatorisesti 
 jo  vuonna  1995,  kun Ratahallintokeskus 

perustettiin. 

maksua  ja ratakapasiteetin  jakoa koske-
va direktiiviehdotus merkitsee toteutues-
saan muutoksia nykyiseen ratamaksu-
käytäntöön. 

Kilpailun avaamista 
valmistellaan 

Kilpailun avaamista Suomen rataverkolla 
selvittänyt liikenneministeriön asettama 
työiyhmä sai mietintönsä valmiiksi keväällä 

 1998.  Mietinnössä esitettiin henkilö-  ja  ta-
varaliikenteen osalta kilpailun avaamisen 
edellytykset sekä vaikutukset. 

Selvityksen perusteella työryhmä teki eh-
dotuksen, että tavaral iikenteessä sallittai

-sun  vapaa pääsy rataverkolle  ja  henkilölii-
kenteessä toteutettaisiin rajoitettu kilpai-
lu. HenkilökaukoiHkennettä ei avattaisi 
kilpailulle, mutta Helsingin lähiliikenteessä 

 ja  muun maan paikallisliikenteessä sallit-
taisiin ostoliikenteen kilpailuttaminen. 
Lainsäädännöllinen työ  on  käynnistynyt 
mietinnön pohjalta. 

Henkilöliikenteen  matkat,  
rnij.  matkaa 

IF 

1994 	1995 	1996 	1997 	igg;s 

Tavaralilkenteen 
 k  uljetusmäärät, 

 milj, tonnia  

Kansainvälinen 

Kotimainen  

50  

:.  i1  
'ui-,  
1994 	1995 	1996 	1997 	199  

Lähiliikenne 

Kaukoliikenne  

50 

40 

30 

20 

Suomen kansa  invaliset rautatieyhteydet  
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Euroopan 
rataverkko 

EU:n  tavoitteena  on  lisätä rautatieliiken-

teen kansainvälistä kilpailukykyä  mm. 

nopeuttamalla henkilöliikennettä  ja  tehos-
tamalla tavaraliikennettä. Yhtenäinen 
yleiseurooppalainen  TEN-verkosto  (Trans- 
European Networks) on  tarkoitus toteut-
taa vuoteen  2010  mennessä. Tämä mer-

kitsee rautatietiikenteessä  mm. rajalii-

kenteen  sujuvuuden parantamista  ja  tek-

nisten järjestelmien yhteensopivuuden 
kehittämistä. 

Suomen  TEN-verkot hyväksyttiin Euroo-
pan parlamentissa vuonna  1996.  Suun-

nitelmissa  on  saada mukaan  TEN-
rataverkkoon  seuraavan EU:n tarkis-
tuskierroksen yhteydessä nopeaa juna- 
liikennettä palvelevat  radat  Helsingistä 
Turkuun, Seinäjoelle  ja  Vainikkalaan.  Suomi 

on  valinnut tavoitenopeudeksi  200 km/h 
 ja kalustoksi kallistuvakoriset  junat, jotka 

eivät edellytä erillisiä nopean liikenteen 

ratoja.  

EU-alueella  on  käynnissä neljätoista liiken-
teen kärkihanketta  ja  yhteyksiä kolmansiln 
maihin kehitetään  12 paneurooppalaisen 
liikennekäytävän  ja  kolmen liikennealueen 
puitteissa.  Suomi  ajaa lisäksi EU:ssa Poh-
joisen ulottuvuuden käsitettä. 

Pohjoinen 
ulottuvuus 

Pohjoisten liikenneyhteyksien kehittämi-
nen  on  osa ns.  pohjoista ulottuvuutta, jon-
ka avulla pyritään kehittämään  EU-politiik-

kaa Suomen tavoitteita edistävällä taval-
la. Suomen kannalta tärkeitä rautatieliiken-
teen hankkeita ovat Pohjolan kolmio  ja 
liikennekäytävä  Helsinki-Pietari-Moskova 
sekä Barentsin euroarktinen liikennealue. 

Pohjolan kolmio  on EU:n priorisoima  han-

ke, johon sisältyvät ratayhteys  Turku-HeI-

sinki-Vainikkala sekä satamiin johtavat 

 radat  Hyvinkää-Hanko  ja  Kouvola-Kotka! 

 Ham ma.  Tehtävät investoinnit koostuvat 
ratojen perusparantamisesta  ja  kehittämi-
sestä. Erityisen tärkeää  on ratakapasiteetin 

 lisääminen kasvavan liikenteen tarpeisiin. 
Pohjolan kolmion ratahankkeiden  koko-

naisinvestoinnit  ovat vuosina  1998-2010 

 yhteensä  6,4 mrd  mk.  

Suomi on  saanut  TEN -verkon hankkeiden 

suunnitteluun  ja  rakentamiseen tukea EU:n 
 TEN-budjetista sekä lainaa Euroopan 

investointipankilta. 

Barentsin euroarktinen 
liikennealue  

Barentsin euroarktinen liikennealue hyväk- 
syttiin yleiseurooppalaiseen liikenteen 
kehittämisohielmaan vuonna  1997. Poh- 

joisten  alueiden liikenneyhteyksien kehit-
täminen koskee kaikkia liikennemuotoja  ja 

 mukana yhteistyössä ovat  Suomi. Ruots. 

 Norja, Venäjä  ja EU -komissio. 

Rautatieli ikenteen  kannalta tärkeimmät 
kehittämiskohteet ovat rajanylityksen 
tehostaminen Tornion  ja  Haaparannan 
välillä sekä Venäjän puolella olevan 
Lietmajärvi-Kotskoma -radan rakentam 

nen  valmiiksi. Pohjois-Suomen ratojen 
sähköistys luo edellytyksiä kehittää myös 
kansainvälistä liikennettä. 

Suomen  ja  Ruotsin  välisen  rautatieyhtey-

den kehittämiseksi  on  etsitty arktisHn olo-

suhteisiin sopivaa automaattista raide-
leveyden vaihtolaitteistoa, jotta rajanyl itys 
sujuisi joustavasti ilman siirtokuormauksia. 
Haaparannassa kokeillaan espanjalaista 

laitteistoa  ja  Torniossa saksalaiseen tek-
niikkaan perustuvaa järjestelmää.  

Radan  p  itäj  len 
 yhteistyö lisääntyi 

Kertomusvuonna  sovittiin Pohjoismaiden 
radanpitäj ien kesken yhteistyömuodoista. 
Tavoitteena  on mm.  EU-asioiden yhteinen 
valmistelu  ja  työn  jakaminen  eurooppalai-
sessa yhteistyössä. Hyvänä esimerkkinä 

 on  yhteistyö suurnopeusjunadirektiivin 
teknisten spesifikaatioiden laadinnassa. 

vw  
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Myös yhteistyö Euroopan radanpitäjien 
väliHä  on  saanut säännöllisiä muotoja, mikä 
näkyy radanpitäjien yhteisinä  kannan-
ottoina EU -asioissa.  

Mini ste rityö  ryhmän  
linjaukset 

Liikenneinfrastruktuurin  ministerityöryh-
män mietintö valmistui joulukuussa. Työ-
ryhmä ehdotti, että liikenteen väylänpidon 
vuotuista rahoitusta  1999-2003  nostetaan 

 600  miljoonalla markalla, josta  150  miljoo-
naa markkaa osoitettaisiin radanpitoon. 
Lisäksi VR-Yhtymä Oy:n osin kotuotto käy-
tettäisiin radanpitoon. Tällöin radanpidon 
rahoitus olisi vuosittain  2 350  milj.  mk . 

Lisärahoituksella  voitaisiin pysäyttää uh-
kaava rataverkon heikkeneminen. Määrä-
rahan lisäys tekisi mandolliseksi aloittaa 
vuoteen  2003  mennessä  mm.  Tikkurila-
Kerava-kaupunkiradan rakentaminen sekä 
nopeuttaa ratojen perusparannustyötä. 
Vuosaaren IHkenneväylien  ja  Kerava—Lahti

-oikoradan  toteuttamisesta tarvitaan eril-
linen päätös. 

Tutkimustoiminta 
laajaa  

Ratahallintokeskuksen  tutkimus-  ja  kehit-
tämisohjelman (T&K-ohjelma) painopiste- 
alueita ovat radanpidon yhteiskuntatalou-
delliset vaikutukset, rataverkon  ja  rauta-
tieliikenteen toiminnallinen  ja  tekninen 
kehittäminen, liikenneturvallisuus sekä 
ympäristöhallinnan kehittäminen. Tutki-
mus-  ja  kehittämistoiminnan tarkoitukse-
na  on  tukea viraston toimintaa  ja sen  oh-
jausta sekä lisätä tietoa rautatieliikenteen 
toimintaympäristöstä. 

RHK  alkoi julkaista vuonna  1997  tutki-
mussarjaa, jonka rinnalle perustettiin 
kertomusvuonna neljä uutta eri aihealuetta 
käsittelevää julkaisusarjaa liittyen  rata- 
tekniikkaan, junaturvallisuuteen, ratatöiden 
tekemiseen sekä Ilikkuvaan kalustoon. 

Laatu järjestelmää 
rakennetaan  

Ratahallintokeskuksen laatukäsikirja  saa - 
tim  valmiiksi kertomusvuoden lopulla. 
RHK:n  on  toiminnassaan tärkeätä tuntea 

 ja  ottaa huomioon sekä asiakkaiden 
tarpeet että yhteiskunnan  ja  ympäristön 
vaatimukset. Viraston pääasiakkaita ovat 
rautatielilkenteen harjoittajat, joille laa-
dun ominaisuuksia ovat turvallisuus, toi-
mintavarmuus, tehokkuus  ja  ympäristö- 
ystävällisyys. 

Rautatielilkenteen  turvallisuus varmiste-
taan valvomalla liikennesääntöjen  ja  turval-
lisuutta koskevien teknisten normien nou-
dattamista sekä liikennehenkilöstön päte-
vyysvaatimuksia. 

Rautatieliikenteen toim intavarmuuteen  ja 
 tehokkuuteen vaikuttavat sekä RHK:n että 

radanpidon palveluja tuottavien yritysten 
työskentely. Työn suorittajilta edellytetään 
asiantuntemusta, vastuullisuutta  ja  laadun- 
hallintaa. 

Laatujärjestelmän  kehittäminen jatkuu 
RHK:ssa. Työ painottuu jatkossa tärkeim-
pien toimintaprosessien kuvaamiseen  ja 

 toimintojen laadun parantamiseen. 

Rataverkon liikennöinti 

-  Henkilö-  ja  tavaraliikenne 

Tavaraliikenne 

ROVAN3EM/ 

/  
TORNIO  

KEMI  

RPAHE?ULU 	VARTIUS  

KOKKOLA  __ \ 	 KONTIOMAKI 

VMSA 	 - - - - RISAL 
UoPt 

SEINAJOKI 	 JOENSUU 

PORI 	 N  NIIRALA 

RAUMA 	'LAHTI 	RvIATR. 

\ \ / - 
AI dL. '  HAMINA 

 TURKU 	 KOTKA  
HELSINKI  HANKO  

Rata hallintokeskuksen 
I a a  tu  jä rj  este  lm a  

Laatukäsikirja  

II  
Prosessikuvaukset  

III  
Määräyksiä  ja  ohjeita  

Kukin painopistealue sisältää kymmeniä 
tutkimushankkeita joko RHK:n johdolla  tai 

 yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. 
Tämän lisäksi RHK  on  mukana monissa 
kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa. 
Uudet tutkimustarpeet liittyvät  mm.  ra-
taverkon paikkatietojärjestelmiln ja tele-
matiikan  soveltamiseen. 
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PERUSPARAN  N  USTÖITÄ  ENNÄTYSMÄÄRÄ 

Perusparannustöitä  tehtiin vuonna 
 1998  enemmän kuin kymmeniln 

vuosiin. Tämän ansiosta liikenne  t- 
ta  haittaa vien nopeusrajoitusten 
määrä saatiin vähenemään lähes 
neljänneksellä eli  790  kilometristä 

 619  kilometriin. 

Ratojen päällysrakennetta uusittiin kerto-
musvuonna useilla tärkeillä rataosilla. 
Betonisia ratapölkkyjä vaihdettiin lähes 

 400  kilometrin matkalla yli  600 000  kap-
paletta  ja  uusia kiskoja asennettiin lähes 

 350  kilometrille. Lisäksi uusittiin  140  vaih-
detta. 

Ratatöitä  tehdään 
liikenteen  lomassa  

Ratojen perusparannus  on  välttämätöntä, 
 sillä rataverkon  laajamittainen päällys- 

rakenteen uusiminen tehtiin edellisen ker-
ran  1960-luvulla. RHK:n ensisijaisena ta-
voitteena onkin nykyisten ratojen kunnos-
tammen vastaamaan henkilö-  ja  tavaralii-
kenteen tarpeita. 

Kaikki perusparannustyöt tehdään liiken-
teen alaisilla radoilla, mikä vaatii huolellis-
ta töiden suunnittelua  ja rytmitystä lii- 

kennehaittojen minimoimiseksi.  Rata- 

töiden  ja  liikenteen yhteensovittamisen 
suunnitteluun  on  panostettu paljon, mut-
ta vilkkaimpana rakennuskautena  rata- 
töiden aiheuttamilta junien myöhäs-
tymisiltä ei kuitenkaan ole voitu välttyä. 

Työn  alla  useita 
rataosia  ja ratapihoja 

Perusparannus  jatkui  mm. Helsinki-
Tampere-radalla, joka  on  Suomen vilkkain 

rataosa. Rataosan kunnostus  on  suurin 
meneillään olevista perusparannushank-
keista,  ja  siihen liittyy myös mittavia kehit-
tämisinvestointeja. 

Merkittäviä päällysrakenteen uusimistöitä 
tehtiin myös rataosilla Riihimäki—Kouvola, 
Laurila—Rovaniemi,  Kouvola—Pieksämäki, 
Tuomioja—Raahe  ja  Karjaa—Hanko. Uusi-
na kohteina päällysrakennetyöt alkoivat 
kertomusvuonna väleillä Säkäniemi—Joen-
suu  ja  Joensuu—Uimaharju. 

Ratapihan uusimistyöt  valmistuivat Jär-
venpäässä  ja uusimistöitä  jatkettiin  mm. 

 Hämeenlinnassa, Toijalassa, Kouvolassa 
sekä  Tampereen Viinikassa.  Uutena työ- 
kohteena aloitettiin  Tampereen  henkilö- 

ratapihan  uusiminen. Ratapiha perus-
parannetaan lähivuosien aikana kokonai-
suudessaan, mikä luo edellytykset asema- 
alueen paranevalle palvelutasolle  ja  kas-
vavalle junatarjonnalle. 

Ratojen perusparannuksen yhteydessä 
uusitaan myös turvalaitteita. Kertomus- 
vuonna tehtiin merkittävä sopimus turva-
laitejärjestetmän uusimisesta Kouvolan  ja 

 Pieksämäen välillä. 

Lisää tehokkuutta 
kilpailun avulla 

Ratahall  i ntokeskus  on  tehnyt valtaosan 
urakointisopimuksista Oy VR -Rata Ab:n 

 kanssa, joka puolestaan  on kilpailuttanut 

aliurakkansa. RHK:n  tavoitteena  on  kuiten-
kin edetä asteittain urakoitsijoiden kilpai-
luttamiseen. Tällä pyritään liikenneminis-
teriön RHK:lle asettamien tulostavoitteiden 
mukaisesti toiminnan tehostamiseen, tuot-
tavuuden nostamiseen  ja  entistä tehok-
kaampaan rahankäyttöön. Myös  EU-sää-
dökset edellyttävät ki Ipailuttamista. 

Radanpidon materiaalihankinnoissa ku-
pailuttaminen  on  edennyt  jo  huomattavasti 
pidemmälle kuin urakoinnissa. RHK  on 
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hankkinut itse tarjouskilpailun perusteella 
kilpailuttamisen kannalta keskeiset  rata- 

materiaalit, kuten kiskot, vaihteet sekä 
betonisetja puiset ratapölkyt. Lisäksi RHK 
kilpailuttaaturvalaitehankinnatja sähköis-
tystyöt. Omilla materiaalihankinnoilla täh-
dätään siihen, että varsinaiset ratatyöt 
voidaan vastaisuudessa kilpailuttaa tasa-
puolisesti. 

Rakentamistöissä  on  siirrytty laskutus-
urakoinnista tilauspohjaiseen toimintaan, 
jossa työkohteet  on  tarkoin määritelty  ja 

 maksut  on  sidottu aikataulutettuihin työn 
tuloksiin. Rataverkon peruskunnossapito 

 on  puolestaan tilattu kiinteähintaisella 
sopimuksella,  ja  samalla  on  saavutettu 
jatkuva huomattava kustannusten ale-
neminen. 

Kiskoja hiottiin 
ennätysmäärä 

Ratojen kunnossapidossa yhtenä tärkeä-
nä tehtävänä  on  kiskojen hionta. Hionta 
pienentää  radan kunnossapitokustan-
nuksia,  parantaa junien kulkuominaisuuk

-sia ja  vähentää melua. 

Kertomusvuoden  aikana hiottiin ennätys-
määrä eli lähes  350  kilometriä pääraiteita. 
Käytössä oli uusi, aiempaa tehokkaampi 
hiontajuna. RHK  on  tilannut hiontatyön 
kansainvälisen tarjouskilpailun perusteel-
la sveitsiläiseltä yhtiöltä. 

Ratatyöntekijöille 
pätevyysva  at  im  U  ks  et 

RHK  laati kertomusvuonna ratatyönteki-
jöiden pätevyysvaatimukset, joista tehtiin 
erillinen julkaisu. Ratatyöntekijöiden kou-
lutusohjelmat laaditaan näiden vaatimus-
ten pohjalta. Tämä tehdään kiinteässä yh-
teistyössä VR-Koulutuskeskuksen kanssa. 
RHK valvoo koulutuksen toteutumista  ja 
urakoitsijoilta edellytettävien  pätevyys- 
korttien käyttöönottoa. 

Kiinteistöjen hallintaan 
panostetaan laajasti 

Kiinteistöjen hallinnassa panostettiin  mm. 

 rakennusten kunnostamiseen  ja  saatiin 
valmiiksi RHK:n merkittävien rakennusten 
kuntoarviot. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ase-
ma-alueiden suojelusta tehtiin yhteistyö-
sopimus ympäristöministeriön, Museo-
viraston, RHK:n, VR-Yhtymä Oy:n  ja  Val-
tion kiinteistölaitoksen kesken. Sopimus 

 on  laatuaan Suomen ensimmäinen. 

Sopimuksen mukaan kunkin kohteen 
suojelukysymys ratkaistaan siinä yhtey-
dessä, kun alueen  tai  sen  rakennusten ke-
hittäminen, käytön suunnitteleminen  tai 

 luovuttaminen  on  ajankohtaista. Näin voi-
daan parhaiten ottaa huomioon kunkin 
kohteen yksilölliset ominaisuudet. Lähtö-
kohtana sopimuksessa  on  uuskäytön  löy-
täminen  tai  nykykäytön  jatkaminen kehit-
tämällä asema-aluetta siten, että alueen 
kulttuurihistoriallinen luonne säilyy myös 
täydennysrakentamisen yhteydessä. 

Kiinteistöpalvelujen kilpailuttaminen  jatkui 
henkilöliikennelaitureiden kunnossa-  ja 

 puhtaanapidon kilpailuttamisella  koko 
 maassa. 

Myös matkakeskushankkeet etenivät ker-
tomusvuonna. RHK oli omalta osaltaan 
sopimassa Seinäjoen matkakeskuksen to-
teuttamisesta. Oulun matkakeskussuunni-
telma valmistui joulukuussa. Vireillä ovat 

 mm.  Tampereen,  Landen, Hämeenlinnan 
 ja  Kouvolan matkakeskushankkeet. 
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KEHITTÄMISHANKKEET  LISÄÄVÄT 
KILPAILUKYKYÄ 

Rautatieliikenteen kilpailukykyä pa-
rannetaan myös useilla merkittävillä 
kehittämishankkeilla. Kehittämisen 
painopiste  on ratakapasiteetin Ii-
säämisessä, sähköistyksen  laajen-
tamisessa sekä turvallisuuden  pa-
ran tamisessa.  

Lisää ratakapasiteettia tarvitaan erityisesti 
pääkaupunkiseudulla, niin pääradalla kuin 
rantaradallakin. 

Uuden  kaupunkiradan 
 työt alkoivat 

Pääkaupunkiseudun merkittävin kehit-
tämishanke  on Helsinki-Huopalahti-Lep-
pävaara-kaupunkiradan rakentaminen, 
joka alkoi kertomusvuoden huhtikuussa. 
Hanke käsittää kaksi lisäraidetta sekä 
liityntäliikennettä varten tehtävät asema- 
ja katujärjestelyt. Lisäraiteiden  ansiosta 
lähi-  ja  kaukoliikenne voidaan erottaa omil-
le raiteilleen, mikä mandollistaa junavuo-
rojen tuntuvan lisäämisen. 

Uusi kaupunkirata  on  Ratahallintokes-
kuksen,  Helsingin kaupungin  ja  Espoon 
kaupungin yhteishanke  ja osa  pääkau-
punkiseudun joukkoliikennejärjestelmän 
kehittämistä. RHK vastaa varsinaisen  ra-
dan  rakentamisesta, kun taas kaupungit 
huolehtivat asema-, katu-  ja raittijärjes-

telyistä  omilla alueillaan. Kaupunkirata 
valmistuu syksyksi  2001.  

Kaupunkirata  myös 
Tikkurilasta  Keravalle 

Kertomusvuoden  aikana valmistui yleis- 
suunnitelma kaupunkiradan jatkamisesta 
Tikkurilasta Keravalle. Myös tämä kau-
punkiratahanke kuuluu pääkaupunkiseu-
dun joukkoliikennejärjestelmän kehittämi-
seen. Rakennettavan lisäraiteen ansiosta 
lähi-  ja  kaukoliikenne voidaan erottaa omil-
le raiteilleen  ja  parantaa näin junatarjontaa 
sekä liikenteen sujuvuutta. 

Kaupunkiradan  jatkaminen tapahtuu vai-
heittain. Ensimmäinen vaihe  on  Rekolan 

 ja Korson  välille rakennettava kohtaamis-
raide, jonka työt alkavat vuoden  1999 al- 

kupuolella  osana  Helsinki-Tampere-radan 
perusparannusta.  

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

Käynnissä oleva  Helsinki-Tampere -radan 
perusparannus  antaa samalla mandolli-

suuden nostaa  radan palvelutasoa.  Esi-

merkiksi  radan geometria  rakennetaan 

nopeudelle  160 km/h,  jolloin kallistuva-
korisilla junilla saavutetaan nopeus  200 

km/h.  Tavaraliikenteen suurin sallittu ak-
selipaino nousee  25  tonniin. Liikennetur-

vallisuutta parannetaan poistamalla taso-
risteykset  ja liikenteenvälityskykyä  lisätään 
rakentamalla  kolmas raide  välille Sääks-
järvi-Tampere. 

Helsinki-Tampere-radan  asemien palve-
lutasoa nostetaan  mm.  korottamalla laitu-
reitaja rakentamalla laiturikatoksia, paran-
tamalla matkustajainformaatiota sekä ke-
hittämällä jalankulku-  ja  muita liityntä-

yhteyksiä.  
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Ratojen  jatkosähköistys 
 alkaa Pohjois-Suomessa  

Kertomusvuoden  alussa alkoi sähkävetoi-
nen liikenne rataosalla  Tampere-Rauma. 
Sähköistyksen lisäksi Rauman rataa  on 
perusparannettu  ja ratapihoja  jatkettu. 
Nämä hankkeet sekä lähivuosina tehtävät 
turvalaite-  ja liikenteenohjausinvestoinnit  

edellytykset IHkennemäärien tuntuvalle 
kasvulle. 

2 197  kilometriä eli  37  prosenttia  koko 
ratapituudesta. Junaliikenteestä  noin 

 70  prosenttia hoidetaan sähkövedolla. 
Sähköistys  on  käynnissä rataosilla Koke-
mäki-Pori  ja  Toijala-Turku - Sähkövetoinen 

 liikenne Porin radalla alkaa suunnitelmien 
mukaan kesällä  1999  sekä Toijalan  ja 

 Turun välillä kesällä  2000.  

Sähköistyksen  jatkamisesta valmistui 
kertomusvuonna RHK:n tekemä selvitys. 

 Sen  mukaan jatkosähköistys  on yhteis-
kuntataloudellisesti  kannattavaa  ja  paran-
taa rautateiden tavara-  ja  hen kilöliikenteen 

 toimintaedellytyksiä. 

Ratojen jatkosähköistys aloitetaan Poh- 
jois-Suomen rataosilla Tuomioja-Raahe  ja 

 Oulu-Rovaniemi  vuonna  1999.  Seuraa- 

rataosat  Oulu-Iisalmi sekä Kontiomäki-
Vartius. 

Landen  oikoradasta 
yleissuunnitelma  

Kerava-Lahti-oikoradan yleissuunnitelma 
 valmistui kertomusvuoden alussa. Suun-

nitelmasta saatujen lausuntojen perusteel-
la tarkistetaan vielä hankkeen tarve-  ja ym-
päristöselvitystä. 

Oikoradan  linjaus noudattelee Landen 
moottoritieväylää. Oikorata tuo itäiselle 
liikenteelle lisäkapasiteettia  ja  lyhentää 

matkaa Helsingistä Lahteen  26  kilometriä. 
Samalla  rata  keventää Helsingistä pohjoi-
seen johtavan pääradan liikennekuormi-
tusta  ja  antaa näin mandollisuuden kehit-
tää tämän suunnan junaliikennettä.  

Tu  rva Iiis  uutta 
 pa  ra  n fl  etaa  n  

turvallisuusinvestoinnit,  kuten junien au- 
tomaattisen kulunvalvontajärjestelmän 
laajentaminen sekä tasoristeysten pois- 

Kulunvalvonta laajenee vuoteen  2005 
 mennessä käytännöllisesti katsoen  koko 

rataverkolle. Tasoristeysten  poistamista  ja 
 turvaamista jatketaan järjestelmällisesti 

 mm. transitoliikenteen  ja  nopean liikenteen 
rataosilla. Kertomusvuonna poistettiin yli 

 100 tasoristeystä. 

Rataverkkostrategia 
 kehitystyön pohjaksi  

Kertomusvuoden  syksyllä RHK käynnisti 
työn oman rataverkkostrategiansa laatimi-
seksi. Tämän Rataverkko  2020  -projektin 

 tarkoituksena  on yhteiskuntataloudellisiin 
 laskelmiin perustuen hahmotella pitkän 

aikavälin strateginen rataverkkosuun-
nitelma, joka sisältää toimenpiteet sekä 
niiden toteuttamisjärjestyksen, vaikutukset  

Strategiatyötä  tehdään yhdessä eri sidos- 
ryhmien kanssa. Työn lähtökohtana ovat 
liikenneministeriön esittämät yleiset lii-
kennepoliittiset tavoitteet. Suunnitelmaa 
tehtäessä otetaan huomioon liikenne- 
tarpeet  ja liikennöitsijän  tavoitteet.  Rata-
verkkosuunnitelman on  määrä valmistua 
vuonna  1999. 

Rataverkon sähköistys 

- Sähköistetty  
Rakenteilla 

Päätös  sähkäistyksestä  tehty 

 - Jatkosähköistys  tutkittu 

TORNIO 	KEMI  

RAAHE 	OULU 	
VHRTIUS  

KOKKOLA 	\ 1OMÄKI  

VAASA 	 IISAL  

N  SEINÄJOKI 

PORI 	 IKKE )NIIRA1A  

RAUMA 	 LAHTI,  IMATR  

\-r_"---  ' VAINIKKALA  L 
 HAMINA  

TURKU 	 KOTKA  
HELSINKI  

HANKO 

Kulu  nya  Ivon nan 
ratalaitteiden 

 rakentaminen  

-  Valmis 

Tilattu  

- Rakentamispäätös  tehty  

, Pistemäinen  junan  ratapihalle 
 tulon  valvonta  

IONNIO  'KEMI  

RAAHE 	OULU 	
- 	VARTIUS  

	

KOKKO 	\ ICMAKI  

VAASA 	IrIISAL.. 

\\\ SEINÄJOKIJ4 	
•. 	I JO  I'VJ  

PORI 	
I ALA  

	

RAUMA  - 	LAHTI,KJVO 	IMATRA  

	

\ 	 VAINIKKALA  
I. 	HAMINA  

	

TURKU 	/ 	KOTKA  
HELSINKI  

HANKO  

nostavat  radan  kapasiteettia  ja  luovat 	Kehittämishankkeisiin kuuluvat myös 

Sähköistettyä  rataa  on  nyt kaikkiaan 	tammen.  

vassa  vaiheessa  on  tarkoitus sähköistää 	ja  kustannukset. 

15 



TURVALLISUUSTYÖLLE  SELKEÄT 
TAVOITTEET 

Rautatieliikenteessä  tapahtui ker-
tomusvuonna kaksi poikkeukselli-
sen vakavaa onnettomuutta, joiden 
seurauksena juna turvallisuuden 
kehittämiseen  on  kiinnitetty entis-
tä enemmän huomiota. 

Jyväskylässä  6.  maaliskuuta  1998  pika-
junan suistumisonnettomuudessa kuoli  10 

 henkilöä. Lisäksi kandeksan matkustajaa 
loukkaantui vakavasti  ja  86  lievästi. Val-

tioneuvosto asetti junaturman vuoksi suur-
onnettomuuden tutkintalautakunnan. Suo-
nenjoella  12.  elokuuta InterCity-junan  ja 
tavarajunan  törmäyksessä loukkaantui  26 

 henkilöä lievästi. 

Onnettomuuksien johdosta Ratahallinto-
keskus ryhtyi omalta osaltaan tehos-
tettuihin toimenpiteisiin rautatieliikenteen 
turvallisuuden parantamiseksi. RHK aset-
ti tavoitteekseen Suomen junaturvalli-
suuden nostamisen eurooppalaiselta 
keskitasolta  EU-maiden huipputasolle  vii-

meistään vuonna  2002.  Tärkeimmät kei-
not tavoitteen saavuttamiseksi ovat  tur-

vallisuusasioiden  johtamisen  ja  valvonnan 

kehittäminen sekä turvatekniikan paranta-
minen. Turvallisuusohjelmatte tehdään sel-
keät vuositavoitteet  ja  ohjelma toteutetaan 
yhteistyössä RHK:n  ja  VR:n kesken. 

Turvallisuuden 
halli  ntajä rjestelmä 

Kertomusvuoden  lopulla Ratahallinto-
keskus sai valmiiksi laatujärjestelmän pe-
riaatteelle pohjautuvan turvallisuuden 
hallintajärjestelmän. Järjestelmän avulla 
ryhdytään aiempaa tehokkaammin valvo-
maan rautatieliikennöitsijän toimintoja ku-
ten junaliikennettä, vaihtotyötä  ja  liikkuvan 
kaluston kunnossapitoa. Lisäksi järjestel-
män soveltamisalueeseen kuuluvat liiken-
teenohjaus sekä ratojen rakentamiseen  ja 

 kunnossapitoon liittyvä ratatyökoneiden 
liikkuminen. 

Rautatieliikenteen turvallisuuteen vaikutta-
vat oleellisesti myös normit, joiden anta-
minen, kehittäminen  ja  valvonta  on  Suo-
messa RHK:n vastuulla. RHK  on  aktiivi-
sesti mukana myös kansainvälisessä 
normityössä,  sillä  eurooppalaiset normit 

muodostavat pohjan kansallisille  mää-

räyksille  ja ohjeille. Kertomusvuonna  tär-
keimmät normien uudistustyön kohteet 
olivat  radan  rakenne, liikennepaikat, pääl-
lysrakennehitsaus, vaihteiden tarkastus  ja 

 kunnossapito, moottorivaunut sekä  rata-

työkoneet.  Tavoitteena  on  saada pääosa 
normeista uudistetuksi vuoden  1999  lop-
puun mennessä. 

Kulu  nvalvonnan  
rakentaminen nopeutuu  

Ratahallintokeskuksen nopeutetun  tavoi-
teohjelman mukaan keskeinen päärata-
verkko varustetaan junien automaattisel  la 
kulunvalvontajärjestelmällä  vuoden  2001 

 loppuun mennessä.  Koko liikennöity rata - 

verkko  on kulunvalvonnan  piirissä vuonna 
 2005  joitakin erikseen päätettäviä vähä-

liikenteisiä rataosia lukuun ottamatta.  

hyr  
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I fl to r m a at  joj  ä  rj  este  I m ä t 
 keh jttyvät 

Liikenteenohjauksen  ja  junien kuljettajien 
välille ollaan kehittämässä uutta euroop-
palaisen  standardin  mukaista viestijärjes-
telmää nyt käytössä olevan linjaradio-
järjestelmän tilalle. Kertomusvuonna laa-
dittiin järjestelmän käyttäjämääritykset 
sekä yleissuunnitelma. 

Rautatieliikenteessä  junien kulkuun poik-
keuksellisesti vaikuttavista seikoista, ku-
ten ratatöistä, ilmoitetaan  mm.  veturin- 
kuljettajalle. Ilmoitettavat  asiat  kootaan 
yhteen tiedotteeseen. Vuoden aikana jat-
kettiin näiden tiedotteiden tuottamiseen 
tarvittavan informaatiojärjestel  män  uudis-
tamista. Nykyinen järjestelmä toimii viik-
korytmillä, kun taas uusi ennakkoilmoitus-
järjestelmä toimii vuorokauden aika- 
jänteellä. 

Tyyppi hyvä ksynnät 
 osa  turvallisuutta 

Turvallisuuden varmistamiseen  ja  paran-
tamiseen liittyvät myös tekniset tyyppi-
hyväksynnät, joita RHK tekee  rata-,  säli

-kö- ja turvalaitteille  sekä liikkuvalle kalLis-
tolle. Kertomusvuonna tyyppihyväksyttiin 

 mm.  VR:n kaksikerroksinen matkustaja- 
vaunu, uusi betoniratapölkky  ja kiskon-
kUnnitysjärjestelmä. 

Ta  s o r  i st  e y k s I a  
poistetaan 

Tasoristeysten  poistamisen  ja  turvaamisen 
ansiosta tasoristeysonnettomuuksien 
määrä  on  edelleen vähentynyt. 

Kertomusvuonna  jatkettiin RHK:n, VR:n, 
poliisin  ja  Liikenneturvan yhteistä tiedotus- 
kampanjaa, jossa koululaisille  on  kerrottu 
rautatiealueella liikkumisen pelisäännöis-
tä.  Kampanjan  alueellinen painopiste 
oli Pohjanmaalla, Pohjois-Suomessa  ja 

 Savossa. 

Taso  r Is  te  y  sten 
 kokonaismäärä 

vuosina  1960-1998 
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YMPÄRISTÖASIOI LLE 
TOIMINTASUUNNITELMA 

Ratahallintokeskuksen  ympäristö- 
ohjelman toteuttamiseksi laadittiin 
kertomusvuoden lopulla toimin-
tasuunnitelma, joka käsittää vuo-
det  1999-200 1.  Suunnitelmassa 

 on  määritelty ympäristön eri  osa- 
alueilla tehtävät keskeiset toimen-
piteet. 

Ympäristöohjelman toimintasuunnitelman 

 tarkoituksena  on  uusien ympäristöhait-

tojen ehkäiseminen, nykyisen ympäristö- 
kuormituksen vähentäminen sekä aikai-
semmista toiminnoista aiheutuneiden 
ympäristöhaittojen poistaminen. 

Ympäristöasiat kiinteä 
 osa  RHK:n  toimintaa 

Ympäristöasiat ovat  osa RHK:n  kaikkea 

toimintaa  ja ympäristötoimenpiteet  toteu- 
tetaan normaalin toiminnan yhteydessä. 

Radanpitäjänä RHK  vastaa radanpidon 

ympäristövaikutuksista. Rautatiekaluston 
 ja  laitteiden tyyppihyväksyjänä sekä nor-

mien antajana RHK vastaa osaltaan myös 
rautatieliikenteen ympäristövaikutuksista. 
Toimintasuunnitelmassa esitetään kes-
keisten ympäristönäkökohtien nykyinen ti-
lanne, kolmivuotiskauden tavoite sekä 
vuosittaiset toimenpiteet asiaryhmittäin. 
Näitä asiaryhmiä ovat  mm.  lilkennejär-

jestelmä  ja maankäyttä,  ohjelmien  ja  hank-

keiden ympäristövaikutusten arviointi, 
liikenneturvallisuus  ja pohjavedet,  materi-

aali-  ja paiveluhankinnat  sekä  energian 

 käyttö  ja  päästöt. Vuosina  1999-2001  toi-
minnan painopiste  on  usealla alalla 
perusselvitysten tekemisessä. 

Kartoituksia päästöistä, 
 melusta  ja  tärinästä  

Rautatieliikenteen päästöjä  ja  niistä 

aiheutuneita ulkoisia kustannuksia tarkas- 
teltiin kertomusvuonna tutkimusprojek- 

tissa  "Suomen polttoaineperäisten pääs-
töjen aiheuttamat ympäristökustannuk

-set".  Raportti julkaistaan keväällä  1999.  

Kertomusvuonna  tehtiin  koko rataverkon 

meluselvitystä.  Tämän rataosakohtaisiin 

liikennemääriin  ja nopeusrajoituksiln  pe-

rustuvan laskennan tarkoituksena  on  saa-

da  kuva koko  maassa rautatieliikenne-

melulle altistuvien asukkaiden määrästä 
sekä tuoda esiin ne kohteet, joissa  on  tar-

peen yksityiskohtaisempi, tarkkaa maasto- 
mallia hyväksi käyttävä laskenta. 

Rataverkon meluselvitys  on  samalla  osa 
RHK:lle laadittavaa melunhallintajärjestel

-mää.  Melunhallintajärjestelmän  seuraava-

na vaiheena  on  atk-sovellus, jonka avulla 
ympäristön meluarvoja voidaan tarkastel-
la karttapohjalla. 

lii 



Vuoden  1998  aikana laadittiin  ja  otettiin 
käyttöön sekä tärinän mittausohje että 
tärinäalueiden kartoittamismenetelmä. 

Vanhat ratapölkyt 

energiantuotantoon 

Ratojen perusparannuksen yhteydessä 
vanhoja puisia ratapölkkyjä korvataan 
betonisilla pölkyillä. RHK otti kertomus- 
vuonna käyttöön kehittämänsä puisten 
ratapölkkyjen kierrätysjärjestelmän. Noin 

 10  prosenttia pölkyistä käytetään uudel-
leen. Uuskäyttöön kelpaamattomat pölkyt 
hyödynnetään energiantuotannossa. 

Radoista poistettujen kreosootilla  kylläs-
tettyjen puupölkkyjen  käsittely  ja poltto  on 

 keskitetty Raumalle  ja  Kajaaniin. Käsittely- 
alueilla pölkyistä irrotetaan metalliosat, 
minkä jälkeen pölkyt murskataan  ja  käy-
tetään voimalaitoksen polttoaineena.  

Vuosittain ratojen perusparanriuksen yh-
teydessä vapautuu eri puolilta rataverkkoa 
kaikkiaan  500 000-700 000  vanhaa puu-
pölkkyä, jotka korvataan pääosin uusilla 
betonisilla ratapölkyillä. 

Ympäristöselvityksia 
kehittämishanklcejsta  

Osana rataverkon kehittämistä  ja  ratojen 
suunnittelua  on  tehty selvityksiä  mm. 

 Kerava-Lahti-ojkoradan  Natura-alueista 
sekä  Helsinki -Huopalahti-Leppävaara-
kaupunkiradan  ja  Rekola-Korso-kohtaa-
misraiteen meluntorjunnasta. 

RHK  on  ollut mukana liikenneministeriön 
 ja  ympäristöministeriön hallinnoimassa 

LYYLI-hankkeessa ("Ympäristövaikutuksil-
taan edullisen yhdyskuntarakenteen  ja 
liikennejärjestelmän  tutkimushanke")  ja 

 etenkin siihen liittyvässä  Helsinki-Hämeen-
linna-Tampere -vyöhykkeen tutkimus- 
projektissa. 

Lisäksi RHK  on  osallistunut liikenteen 
ympäristöhaittojen vähentämiseen täh-
täävän liikenneministeriön toimenpide- 
ohjelman päivitykseen. 

Suomen junaliikenteen 
 energian  kulutuksen 

kehitys, petajoulea 

-  Sähkö  -  Diesel  =  Yhteensä  

0 
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1997 1998  

Ympäristötoiminnan 
asiaryhmät 

Liikennejärjestelmä  ja 
maankäyttö  

Ohjelmien  ja  hankkeiden 
ympäristövaikutusten arviointi 

Liikenneturvallisuus  ja 
pohjavedet 

-  Materiaali-  ja palveluhankinnat 

Energian  käyttö  ja  päästöt 

4- 

Jätteet 

Melu 

Tärinä 

•  Maa-alueet  ja  rakennukset  
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JOHTOKUNNAN  TOIMINTAKATSAUS 

Ratahallintokeskuksen  toimintaa ohjaa  ja 
 valvoo johtokunta. Järjestyksessä toinen 

johtokunta asetettiin kolmevuotiskaudeksi 
vuoden  1998  alusta lukien. Johtokunta ko-
koontui kertomusvuonna kymmenen ker -

taa. Näistä yksi oli Tampereelle  ja  Toijala-

Turku -radalle suuntautunut vierailu, jonka 
yhteydessä tutustuttiin Länsi-Suomen 
ajankohtaisiin rautatiehankkeisiin. 

Johtokunta päättää RHK:n yleisistä toi-

mintalinjoista, palvelu-  ja toimintatavoit-

teista,  toiminta-  ja  taloussuunnitelmasta, 
talousarviosta, teknisen tarkastuksen 
yleisestä järjestämisestä, palvelujen 
hinnoitteluperiaatteista, virkojen perusta-
misesta  ja  lakkauttamisesta sekä hyväk-
syy virkaehtosopimukset. Lisäksi johto-
kunta vahvistaa rataverkon rakentamista 

 ja  ylläpitoa sekä liikenteenohjausta koske-
vat merkittävät suunnitelmat  ja  tekee rau-
tatieliikennettä koskevia liikennepoliittisia 
esityksiä. 

Johtokunta käsitteli kertomusvuonna 
laajakantoisina erilliskysymyksinä  mm. 

 seuraavia asioita: jatkosähköistyksen laa-

juutta  ja  aikataulua,  radan rakentamis
-toiminnan resurssien riittävyyttä, rautatie- 

liikenteeseen liittyvien atk-järjestelmien 
vuosi  2000  -valmiutta, toimenpiteitä rau-
tatieliikenteen turvallisuuden parantam  i - 

seksi, RHK:  n laatujärjestelmän  laatimista, 

toimintastrategioiden täsmentämistä, 
ympäristöohjelman toimintasuunnitelmaa 

 ja RHK:n  roolia kiinteistöjen haltijana val-
tion kiinteistötoimen uudistuksessa. 

RHK:n  resurssit  ja  
toiminta  

RHK:n henkilötyövuosien  määrä oli kerto-

musvuonna  95 henkilötyövuotta,  josta oli 

varsinaisessa toiminnassa  60 henkilötyö

-vuotta  ja matkalippujen tarkastusmaksu
-toiminnassa  35 henkilötyövuotta.  Lisäys-

tä edellisestä vuodesta oli yksi henkilötyö-
vuosi. RHK:n varsinaisen toiminnan  hen- 

kilöstö  hoitaa radanpidon  ja  kiinteistö- 
toimen palvelujen suunnittelu-, ylläpito-  ja 

rakennuttamistehtävien  sekä liikenteen-
ohjaustehtävien tilaamisen, turvallisuuteen 
sekä teknisiin normeihin  ja lupHn  liittyvät 

viranomaistehtävät  ja  viraston talous- 

ja  hallintotehtävät. Tarkastusmaksutoi-
minnan henkilöstön tehtävät ovat julkis-
oikeudellista palvelutoimintaa. 

RHK:n  palkat  ja  palkkiot sivukuluineen oli-

vat  24  milj,  mk. RHK:n henkilöstömenojen 

osuus  on  noin yksi prosentti toimintaan 
käytettyjen varojen määrästä. 

Henkilöstö osallistui laajasti kertomus- 
vuoden aikana työtyytyväisyyskartoi-
tuksen perusteella käynnistettyyn kehit-
tämistyöhön, jossa selkiytetään RHK:n si-
säisiä työnkulkuja, yksiköiden välisiä 
työnjakoja  ja vastuita.  

Viraston toiminnassa painottuivat raken
-tamis- ja ylläpitotöiden  suunnittelu  ja 

tilaustoiminta. Kertomusvuoden  tilaus-

kanta  oli ennätyksellisen suuri. RHK:n 
bruttomenot olivat lähes  2,5  miljardia 

markkaa. Hankkeet etenivät suunnitellun 
aikataulun mukaisesti. Alkuvuoden etu- 
painoinen rakentamisaikataulu tasoittui 
loppuvuonna aikaisen lumentulon takia. 
Budjettivarojen käyttö oli täsmälleen suun-
nitelman mukainen. 

Perusparannuspainotteinen  investointien 

toteuttaminen  jo  toisena perättäisenä 

vuonna näkyy  radan  kunnon kohentumi

-sena. Tulostavoitteiden  mittareista no-

peusrajoitusten määrä  ja radan  kunto-
indeksin arvo kuvaavat työn tulosta. No-
peusrajoituksia oli vuoden alussa  790 

raidekilometrillä  ja  vuoden lopussa  619 

raidekilometrillä. Rataverkon kuntoindeksi 
 nousi edellisen vuoden  76  %:sta  79 %:iin 

kertomusvuonna.  

Käytettävissä olevat  
va  rat  

Talousarvion varoja oli käytettävissä kerto-
musvuonna RHK:n bruttomenoihin  2 642 

 milj,  mk. Tässä summassa ovat mukana 
edellisiltä vuosilta siirtyneet  varat  (428  milj. 

 mk), varsinaisen talousarvion  varat  (2 059 

 milj.  mk)  ja  syksyn lisätalousarvion  varat 

 (153  milj,  mk) sekä sisäministeriön  mo-

mentilta  saatu EU:n rakennerahaston ra-

hoitus  (2  milj.  mk). Tämän lisäksi RHK sai 

joulukuussa EU:lta suoraa rakenta-
mistukea perusradanpidon hankkeisiin 

 26,4  milj.  mk, joten varoja olisi voitu käyt-

tää  2 668  milj.  mk. Varojen määrä oli  55 

 milj.  mk  pienempi kuin edellisenä vuonna. 
Vuodelle  1999  varoja siirtyi  176  milj.  mk  

eli likipitäen syksyn lisätalousarvion  ja EU:n 
 suoran tuen yhteismäärä. 

Varojen käyttö  

Kertomusvuonna käytettiin varoja kaikki-

aan  2 492  milj.  mk. Kasvua oli edellisestä 

vuodesta  178  milj.  mk  eli  8 %. Kehit-

tämishankkeisiin  käytettiin  386  milj,  mk, 

maa-alueiden hankintaan  3  milj.  mk , 

perusradanpidon investointeihin  1164  milj. 

 mk  ja  toiminnan kuluihin  939  milj,  mk. 
Varojen käyttö oli edellisvuotista suurem-

paa  Helsinki—Leppävaara- kaupunkiradan 

rakentamisessa,  Helsinki—Tampere-rata
-osan tason nostossa, kulunvalvontalait-

teiden rakentamisessa, tasoristeysjär-
jestelyissä, korvausinvestoinneissa  ja  kiin-

teistöjen peruskorjauksessa.  Radan  kun-

nossapito  ja käyttötoiminta  kuluttivat va-

roja edellisvuotista vähemmän. 



Radanpidon  menojen 
jakauma  1998  

Perusradanpidon  suurimmat yksittäiset 
käyttökohteet  ja  niihin käytetyt  varat  oli-
vat perusparannukset rataosilla  Helsinki- 
Tampere 227  milj,  mk, Riihimäki-Kouvola 

 131  milj,  mk, Kouvola-Pieksämäki  83  milj. 

 mk,  Tampere-Seinäjoki  65  milj.  mk, Lauri-
la-Rovaniemi  54  milj.  mkja  Karjaa-Hanko 

 46  milj.  mk. 

osalla  Helsinki-Tampere  tason nostoon 
 109  milj,  mk sekä sähköistystöihin  rata-

osilla Tampere-Pori/Rauma 36  milj.  mk  ja 

 Turku-Toijala  44  milj.  mk. Kulunvalvonnan 
ratalaitteisiin käytettiin  57  milj.  mk  ja 

 tasoristeysjärjestelyihin  41  milj,  mk.  Hel-
sinki-Leppävaara-kaupunkiradan raken-
taminen edistyi ripeästi. Hankkeeseen käy-
tettiin siihen varattu rahoitus  83  milj.  mk . 

Kulujäämä  ennen rahoitus-  ja  satunnais-
eriä  oli  1 669  milj.  mk. Satunnaisissa tuo- 
toissa  ja  kuluissa  ovat pääasiassa radalle 
aiheutuneista vaurioista  ja  ratatöistä  joh-
tuvista ennakoimattomista viivästymisis-
tä syntyneet kulut  ja  perityt vahingonkor-
vaukset. Kulujäämä rahoitus-  ja  satun-
naiserien jälkeen  on 1 678  milj.  mk. Tuot-
to-  ja  kululaskelman  mukaan tuotoilla 

milj,  mk. Kulujäämä arvonlisäverot mukaan 
luettuna oli  2 190  milj.  mk . 

Ta  se  

Valtioneuvosto vahvisti virastojen aloitta-
vat taseet  1 .1.1998  niiden esitysten poh-
jalta, jotka oli valmisteltu kolmen edellisen 

Kehittämisinvestointeihin  käytettiin  rata- 	katettiin  21 %  kuluista. 

Kunnossapitotyöt 	Muut toiminta  
26,0% 	 12,3%  

Rataverkon  menot 
vuosina  1990-1998, 

 milj,  mk 

RHK  tilitti arvonlisäverotuloja  28  milj,  mk - -  Kehittäminen 	 Korvaus- 
ja  maksoi arvonlisäveroa kuluistaan  540 	14,9% 	 investoinnit  46,8%  

Tuotto  -  ja  k u I u  las  k e I ma 	vuoden aikana. Lähtökohtana oli vuoden 	
' Perusradanpito 	Kehittàminen 

Liikekirjanpitoon  kirjataan tuotoiksi mak-
sullisen toiminnan tuotot, vuokratuotot  ja 

 muut tuotot. Kertomusvuoden tuotot oli-
vat  443  milj,  mk, josta suurimman erän 
muodostavat julkisoikeudellisina tuottoi-
na perityt ratamaksu,  319  milj,  mk  ja 

 tarkastusmaksutoiminnan  tuotot,  8  milj. 

 mk. Loppuosa maksullisen toiminnan tuo-
toista  on  erilaisia lupamaksuja. Kiinteistö-
jen vuokrat  ja  käyttökorvaukset  olivat  67 

 milj,  mk. Muita tuottoja oli  48  milj.  mk, josta 
EU:lta saatu suora rakentamistuki oli  30 

 milj.  mkja  käytöstä poistetun omaisuuden 
myyntituotto  18  milj.  mk . 

Kuluiksi  kirjataan RHK:n kirjanpidossa 
kaikki muut menot paitsi investointihank-
keiden menot, jotka kirjataan taseen 
käyttöomaisuuteen. Varsinaisen toiminnan 
kulut olivat  2 112  milj.  mk. Suurin kuluerä 
oli poistot  1165  milj,  mk.  Radan  kunnos-
sapito  ja  liikenteenohjauspalvelut  ostetaan 
ulkopuolisina palveluina samoin kuin kiin-
teistöjen ylläpitopalvelut sekä asiantunti-
ja-  ja  tutkimuspalvelut.  Nämä ovat suurim-
mat erät kohdassa palvelujen ostot, joka 
oli kaikkiaan  913  milj.  mk. Henkilöstökulut 
olivat  24  milj,  mk. Vuokrat  ja  muut kulut 
olivat yhteensä  10  milj,  mk, josta suurim-
mat erät ovat kiinteistöverot, muut  verot, 

 toimitilavuokrat  ja  muut vuokrat.  

1995  lopun tilanteen mukainen käyttö-
omaisuuden inventointi käypään arvoon. 
Käyttöomaisuuden lisäykset  ja  poistot  on 

 laskettu vuosilta  1996  ja  1997.  Tästä muo-
dostui uuden valtion kirjanpidon virallinen 
aloittava tase. Valtion kirjanpidossa käy-
tetään tasapoistomenetelmää. 

Käyttöomaisuuden pääoma-arvo oli vuo-
den lopussa  14 879  milj,  mk.  Se on  kas-
vanut kertomusvuonna  366  milj.  mk. In-
vestoinnit olivat vuoden aikana  1 548  milj. 

 mk, josta rataverkon korvausinvestointien 
määrä oli  1 161  milj,  mk. Omaisuuden 
myynnistä  ja  ennakkomaksujen  muutok-
sesta johtuvat vähennykset olivat  17  milj. 

 mk. Suunnitelman mukaisten poistojen 
määrä oli  1165  milj.  mk. Käyttöomaisuu-
den pääoma-arvo lisääntyy siis kehittämis-
investointien määrällä. Vuotuisten  kor-

vausinvestointien  määrän tulisikin olla vä-
hintään  1 600  milj, markan  tasolla, jotta 
käyttöomaisuuden arvo saataisiin nouse-
maan tasoon, joka vastaa taloudellisen 
pitoajan keskiarvon suuruista omaisuuden 
määrää. Käyttöomaisuuden arvon tulisi 
olla noin  19 000  milj,  mk, jolloin rataverkko 
olisi liikenteen vaatimassa kunnossa. 

Kustannusvastaavuus 

RHK:n  maksullista toimintaa ovat maksu- 
perustelain mukaisesti erilaisten käyttö- 
lupien, päätösten  ja  teknisten määräysten  
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antaminen. Tämän lisäksi liikenneministe-
riö  on  määritellyt maksulliseksi toiminnaksi 
klinteistötoimen  ja tarkastusmaksutoi-
minnan  palvelujen myynnin. Erillislakiln 
perustuen RHK perii liikennöitsijältä  rata- 
maksua, jonka perusteet määritellään erik-
seen vastaamaan muiden liikennemuoto-
jen kustannusvastaavuutta. 

Maksuperustelain  ja rataverkkolain  mukai-
sen maksullisen toiminnan tuottoja kertyi 

 328,4  milj.  mk. Tästä oli ratamaksua  319,2 
 milj.  mk. Julkisoikeudellisia tuottoja olivat 

tarkastusmaksutoiminnan tuotot,  7,9  milj. 

 mk  ja  erilaiset luvat  ja  päätökset  0,3  milj. 

 mk. Liiketaloudellisin perustein määriteltyjä 
lupia  ja  päätöksiä oli  0,5  milj,  mk  ja  puun 
sekä maa-ainesten myyntituottoja oli  0,5 

 milj.  mk. Julkisoikeudellisten suoritteiden 
kustannukset katettiin tuotoilla. Liike- 
taloudellisista suoritteista jäi katetta  0,2 

 milj,  mk. 

Vuokratuottoja  oli  67,3  milj.  mk , josta 
kiinteistötoimen vuokria oli  65,1  milj.  mk . 
Muita kiinteistötoimen tuottoja oli  0,8  milj. 

 mk. Kiinteistötoimen tuotot olivat yhteen-
sä  65,9  milj,  mk. Tuotot ovat vähentyneet 
edellisestä vuodesta  6 %.  Tämä johtuu 
paikoitusalueiden supistumisesta, mistä 
johtuen maanvuokratuotot vähenivät  16 %. 

Valtion laskentaohjeen mukaan  kustan-
nusvastaavuuslaskelman  nimellinen  kor-

kovaatimus  on 6,7 %  sijoitetulle pääomal-
le. RHK:n kiinteistökanta ei tuottanut vaa-
dittua katetta. 

Kiinteistötoimen tuottojen  lisääminen  on 

 vaikeaa rakennuskannan iän, kunnon  ja 
 sijainnin johdosta. Pääosa vuokrista saa-

daan rautatiel  ii kenteeseen  liittyvistä toi-
mitilarakennuksista, joiden vuokrataso 

 on  määritelty liiketaloudellisin perustein 
ottaen huomioon varustetaso  ja  käyttö-

tarkoitus. 

Alkaneen vuoden 
näkymät 

Rataverkon  kunnostaminen jatkuu Iliken-
teellisesti tärkeillä rataosilla. Kuluvan vuo-

den rahoitus  on  lähes kertomusvuoden 
tasoa. Varoja  on  noin  50  milj.  mk  vähem-
män. Kehittämishankkeisiin  on  käytettävis-

sä  500  milj.  mk  ja perusradanpitoon  1 950 
 milj.  mk, josta korvausinvestointeihin voi-

daan käyttää lähes  1 000  milj,  mk.  

Hen  kilötyövuodet 
toiminnoittain  1998  

Radan  rakentaminen 	Ylijohtaja  ja 
ja  ylläpito  25 % 	 esikunta  7 % 

-. 	Rautatieliikenteen Talous  ja  
turvallisuusasiat  8  %  hallinto  13  %  

Tekniset normit, Rataverkon  
radan ja  kaluston kehittämis- 
turvallisuus  16  %  strategist  ja  

suunnitelmat 

Kiinteistötoimi  19  %  12% 

Rataverkon  investoinnit 
vuosina  1963-98  
(Kiintein  vuoden  1998  hinnoin) 

 2000 

1500 

Kiinteistötoimen  erilliskustannukset olivat 
 49,4  milj.  mk. Kustannukset ovat lisäänty-

neet edellisestä vuodesta  9 %.  Tämä joh-
tuu siitä, että vuosien  1995  ja  1996  aikana 
kartoitettiin rakennusten korjaustarvetta  ja 

 siirrettiin työt seuraaville vuosille. Korjaus- 
ja kunnossapitokustannuksia  oli kerto-
musvuonna  15,6  milj,  mk. 

1000 

500 

 

Tuloa tuottavien kiinteistöjen pääoma-arvo 

oli  516  milj,  mk. Käyttöylijäämä erillis-  ja 
yhteiskustannusten  jälkeen oli  15,2  milj. 

 mk, jolloin sijoitetulle pääomalle saatiin ka-
tetta  2,9 %. Käyttöalijäämä  poistojen jäl-
keen oli  0,2  milj,  mk, joten kate oli -  0,0 %.  
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TUOTTO-  JA  KULULASKELMA  

1 000 MK 1.1-31.12.1998  

TOIMINNAN  lUOTOT  
Maksullisen toiminnan tuotot  328 446  
Vuokrat  ja  käyttökorvaukset  67 278  
Muut toiminnan tuotot  47 671 443 395  

TOIMINNASTA AIHEUTUNEET KULUT 
Aineet, tarvikkeet  ja  tavarat 

Ostot tilikauden aikana  -  802  
Henkilöstökulut -  23 813  
Vuokrat  -3 104  
Palvelujen ostot  -  912 751  
Muut kulut  -7 162  
Valmistus omaan käyttöön  294  
Poistot  -1164907 -2112245  

JAAMA  I  -  1 668 850  

RAHOITUSTUOTOT  JA  KULUT  
Rahoitustuotot  139  
Rahoituskulut -  220  -  81  

SATUNNAISET TUOTOT  JA  KULUT 
Satunnaiset tuotot  2 223  
Satunnaiset kulut  -  11 210 -8987  

JÄÄMÄ  II -1 677 918  

TUOTOT VEROISTA  JA  MUISTA 
PAKOLLISISTA MAKSUISTA 

Perityt arvon  lisäverot  28 019  
Suoritetut  arvonlisäverot -  539 636  -  511 617  

TILIKAUDEN  KULUJAAMÄ  -  2189535 
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TASE  31.12.1998 

1 000 MK 

 VASTAAVAA 

KÄYTrÖOMAISUUS 
Aineettomat  hyödykkeet 

Aineettomat oikeudet 
Aineelliset hyödykkeet 

Maa-  ja vesialueet 
Rakennusmaa-  ja vesialueet 

 Rakennukset 
Rakenteet 
Koneet  ja  laitteet 
Kalusteet 
Ennakkomaksut  ja keskeneräiset  

VAIHTO-  JA RAHOITUSOMAISUUS  
Lyhytaikaiset saamiset 

Myyntisaamiset 
Muut lyhytaikaiset saamiset 
Ennakkomaksut 

VASTAAVAA YHTEENSÄ  

	

1003 	 1003 

29 650 
563 510 
271 162 

13121 219 
8 364 

817 

	

883710 	14878432 	14879435 

24 489 
1 253 

3 	 25 745 	 25 745 

14905180  

VASTATTAVM  

OMA PÄÄOMA 
Valtion pääoma 

Valtion pääoma  1.1.1998  
Pääoman siirrot 
Tilikauden kulujäämä 

VIERAS PÄÄOMA 
Lyhytaikainen 

Saadut ennakot 
Ostovelat 
Tilivirastojen  väliset tilitykset 
Edelleen tilitettävät erät 
Siirtove  lat  
Muut lyhytaikaiset  velat 

VASTATrAVAA  YHTEENSÄ  

14097454 
2657170 

-2189535 14565089 14565089 

194 
334 488 

558 
725 

3 520 
606 	340 091 	 340 091 

14 905 180  



RATAHALLINTO KFS  KU KS EN 
KÄYTTÖOMAISUUS  31.121998 

1 000 MK  Pääoma- Vähen-  Lisäykset Poistot Pääoma- 
arvo nykset  arvo 

OMAISUUSLAJI  1.1.1998 31.12.1998 

AINEETTOMAT  HYÖDYKKEET 
Ostetut atk-ohjelmistot  1 313 78 388 1 003 
Aineettomat  yhteensä  1 313 0 78 388 1 003  

AINEELLISET HYÖDYKKEET 
Soran ym. maa-ainesten alueet  30 000 350 29 650 
Rakennusmaa  363 231 5449 147 357 929 
Rautatiepohjat  202 558 547 3 570 205 581 
Asuinrakennukset  42582 189 520 2368 40545  
Muut rakennukset  232182 549 11982 12997 230618 
Keskeneräiset  rakennukset  0 4 255 4 255 

Kiinteistät  yhteensä  870 553 7 084 20 474 15 365 868 578  

Radan atusrakenne  5 336 883 24 965 284 094 5 077 754  
Radan päällysrakenne,  sillat  5 444 472 88 1 086 246 688 683 5 841 947  
Ohjaus-  ja turvalaitteet  1 008 272 124 239 92 854 1 039 657 
Sähköistyksen  kiinteät laitteet  1 054 028 25634 69422 1 010 240 
Vahvavirtalaitteet  152 471 10773 11 623 151 621 
Ennakkomaksut  15669 10214 13186 18641 
Keskeneräiset rautatierakenteet  622 092 238 722 860 814 

Rautatierakenteet  yhteensä  13 633 887 10 302 1 523 765 1146 676 14 000 674  

Atk-laitteet  209 301 280 230 
Toimistokoneet  87 12 38 61  
Liikenteen ohjauksen viestilaitteet 	6 166 3 684 1 777 8 073  
Kalusteet  1149 51 383 817  

Koneet, laitteet  ja  kalusteet 
yhteensä  7611 0 4048 2478 9181  

KAIKKIAAN  

KÄYTTÖOMAISUUS  14 513 364 17 386 1 548 365 1164 907 14 879 436  

SUUNNITELMAN 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 KÄYTTÖ  

RATAHALLINTOKESKUKSEN  TULOJEN  JA 

 MENOJEN ERITTELY VUOSINA  1996-1 998  

MMK  1996 1997 1998  

Käyttö Käyttö Käyttö  

PERUSRADANPITO  1 424 1 688 1 659  

Tulot  302 402 441  

Ratamaksu  200 300 319  

Kiinteistötoimen  tulot  70 70 66  

Muut tulot  32 32 56  

Menot  1 726 2 090 2 100  

Hallinto  28 31 33  

LUkenteenohjaus  194 200 210  

Kiinteistöjen ylläpito  ja  perusparannus  40 45 49  

Radan  kunnossapito  ja  käyttö  660 671 630  

Suunnittelu  ja  tutkimukset  19 27 17  

Korvausinvestoinnit  785 1116 1161  

RATAVERKON  KEHITTÄMINEN  340 207 304 

HELSINKI-LEPPÄVAARA -RATA 2 83  

RATAVERKON  MAA-ALUEET  2 1 3  

RHK:N BRUTTOMENOT  2 068 2 300 2 490  

RHK:N NETTOMENOT  1 766 1 898 2 049 
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TIETOJA RATAVERKOSTA YHTEYSTIETOJA  

1.11999 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:  5 867 ratakm Sähköposti: info@rhk.fi  

Raidepituus sivuraiteineen:  8 864 raidekm  
Ylijohtaja 

Kaksi-  tai useampiraiteista  rataa:  507 ratakm  
Ossi  Niemimuukko 

Betonipälkkyraiteita:  2 204 raidekm  Puh.  (09) 5840 5101 
Ratapölkkyjälkm:  1 640 kpl  Sähköposti: ossi.niemimuukko@rhk.fi  
Jatkuvakiskoraiteita:  4 086 raidekm  
Uusien kiskolen tyyppi pääradoilla:  60E1  (paino  60 kg/m)  

Ylijohtajan sihteeri 

Sähköistettyä  rataa:  2 197 ratakm  
Annukka Heinonen 
Puh.  (09) 5840 5102 

Sähköistysjärjestelmä:  25 kV 50 Hz  
Sähköposti:  anna-leena. heinonen@rhk.fi  

Suojastettua  rataa:  1 900 ratakm 
Kauko-ohjattua rataa:  1 854 ratakm Kehittämisyksikkö 

Tunneleita:  42 kpl  Apulaisjohtaja Martti Kerosuo 

Tunneleiden yhteispituus:  25 284 m  Puh.  (09) 5840 5120 

Rautatiesiltoja:  2 065 kpl 
Sähkäposti: martti. kerosuo@rhk.fi  

Radan  ylittäviä siltoja:  797 kpl Rakennuttamisyksikkö 

Tasoristeyksiä:  4 303 kpl,  joista pääradoilla  3 610 kpl  Apulaisjohtaja Juha  -Heikki  Pasanen 

RHK:n  omistamia maa-alueita:  28 800 ha,  joista raidekäytössä  21 200 ha  Puh.  (09) 5840 5131 

RHK:n  omistamia rakennuksia:  4 106,  joiden tilavuus  1 ,9  milj.  m3 Sähkäposti: juha-heikki.pasanen@rhk.fi  

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

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

Kiinteistöyksikkä  
Apulaisjohtaja  limo  Välke  
Puh.  (09) 5840 5160 
Sähkäposti: timo.valke@rhk.fi  

Talousryhmä  
Talouspäällikkö Airi Kivelä  
Puh.  (09)58405110 
Sähköposti: airi.kivela@rhk.fi  

Kansainvälisten asioiden päällikkö 
Kari Konsin  
Puh.  (09) 5840 5104 
Sähköposti: kari.konsin@rhk.fi  

Tiedotuspäällikkö 
Timo  Saarinen 

Puh.  (09) 5840 5103 

Originaalivalokuvat: 	 Sähköposti: timosaarinen@rhk.fi  

Simo Kariluoma, Risto Laine, Markku Nummelin, Kari Ojanperä 
Ulkoasu  ja  DTP-tuotanto: Inclus  Communications  Oy 
Paino: Kirjapaino Libris Oy,  Helsinki 1999 
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