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TI! VISTELMÄ  

Rautateiden onnettomuuksien  ja vaaratilanteiden raportoinnin ja tilastoinnin  kehittämi-
seen  on  tarvetta sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla.  EU  on  yhtenäistämässä 
rautatieonnettomuuksien  kansainvälistä tilastointikäytäntöä. Pohjoismaisella tasolla teh-
dään myös yhteistyötä onnettomuuksien  ja vaaratilanteiden tilastoinnin  kehittämiseksi. 

Nykyisin onnettomuuksien  ja vaaratilanteiden tilastointi  kuuluu Suomessa Ratahallinto-
keskuksen (RHK) tehtäviin. Resurssien puutteessa raportoirmista, tietojen keräämisestä 

 ja tilastoinnista  vastaavat Suomessa rautatieyritykset, siis tällä hetkellä VR-Yhtymä Oy. 

Rautatieliikenteen eri tyyppisistä onnettomuuksista  ja vaaratilanteista  kerättävä tieto  on 
 kuvattu onnettomuus-  ja vaaratilannetyypeittäin.  Kuvauksessa  on  otettu huomioon EU:n 

turvallisuusdirektiivin asettamat vaatimukset  ja yhteispohj oismaiset käytännöt.  Onnet-
tomuuksia  on  yhdeksän eri tyyppiä: junakaluston välinen törmäys, törmäys esteeseen  tai 

 alle  jääminen, tasoristeysonnettomuus, suistuminen, tulipalo, kontrolloimaton  VAK- 
vuoto, työtapaturma, junan katkeaminen  ja  muu onnettomuus. Henkilövahinkoihin joh-
taneista onnettomuuksista kerätään lisäksi tarkempia tietoja. Vaaratilanteet  on  jaettu nel-
jään eri tyyppiin: luvaton liikkuminen, tekninen  vika,  melkein onnettomuus  ja  muu vaa-
ratilanne. 

Tilastoinnissa  käytettävät muuttujat  on  määritelty ottaen huomioon kansainväliset mää-
ritelmät. Lisäksi  on  kuvattu Suomessa ormettomuustietojen keruussa käytettävä toimin-
tatapa. 
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Kirsi Pajunen  and Heidi Niemimuukko: Development of compilation of Finnish statistics 
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ABSTRACT 

The compilation of statistics on rail traffic accidents and incidents need to be developed 
both internationally and nationally.  EU  is harmonising the compiling of statistics at in-
ternational level. In the Nordic countries we have also developed the compiling of rail 
traffic accidents and incidents. 

Finnish Rail Administration  (RHK)  is now responsible for rail traffic accident and inci-
dent statistics. Due to the lack of resources the reporting, collection of data and compil-
ing of statistics is done by the railway operator,  VR-Group Ltd. The present way of re-
porting the accidents and incidents needs to be clarified concerning the contents and 
way of action. 

We have described the data collected from different types of rail traffic accidents and 
incidents. The requirements of  EU  rail safety directive and Nordic procedures have been 
taken into account. The accidents have been divided into nine different categories: colli-
sion between rolling stock, other collisions, level crossing accident, derailment, fire, un-
controlled leak of dangerous goods, occupational accident, train braking off and other 
accident. More data is collected on personal injury accidents. The incidents (or hazard-
ous situations) have been divided into four categories: trespassing or breaking-loose of a 
train on line, technical fault, near miss and other incident. 

The terms used in the compilation of statistics have been defined taking into account the 
international definitions. The way of collecting the accident and incident data in Finland 
has been described.  
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ESIPUHE  

Ratahallintokeskuksen  rautatieliikenteen onnettomuuksien  ja vaaratilanteiden  tilastoin-
tia varten tarvittava tietosisältö  on  määrittelemättä. Ratahallintokeskuksen  ja VTT  Ra-
kennus-  ja yhdyskuntatekniikan  yhteistyönä laadittiin onnettomuus-  ja vaaratilannetilas-
toinnille  sisältö  ja  toimintatapa sekä määriteltiin käytettävät  termit.  Työn ovat tehneet 

 Heidi  Niemimuukko RHK:sta  ja  Kirsi Pajunen VTT:ltä. Työtä ohjasi Kari Aippivuori 
RHK:sta  ja  raportin ovat tarkistaneet Harri Lahelma RHK:sta sekä Veli-Pekka  Kallberg 
ja Riikka  Rajamäki VTT:ltä. 

Helsingissä marraskuussa  2003  

Ratahallintokeskus 

Turvallisuusyksikkö 
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1  JOHDANTO  

1.1  Taustaa 

Rautateiden onnettomuuksien  ja vaaratilanteiden raportoinnin ja tilastoinnin  kehittämi-
seen  on  tarvetta sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla.  EU  on yhtenäistämässä 
rautatieonnettomuuksien  kansainvälistä tilastointikäytäntöä,  sillä UIC:n  nykyisin ke-
räämää onnettomuustilastoa pidetään  EU: ssa puutteellisena.  Rautateiden turvallisuusdi-
rektiivin 200210022(COD)  perusteluissa todetaan: 

Rautateiden turvallisuustasosta  on  olemassa niukasti tietoja. Niitä ei yleensä julkaista 
rautatieyritysten vuosikertomuksissa,  ja  vain  joissakin jäsenvaltioissa julkaistaan yksi-
tyiskohtaisia onnettomuustilastoja. UIC kerää onnettomuustietoja jäseninään olevilta 
rautatieyrityksiltä  ja  julkaisee niistä osan. Tietojen antaminen  on  kuitenkin vapaaehtois-
ta  ja  tilastot ovat peräisin  vain UIC:n  jäseniltä, joten näiden onnettomuustilastojen, ku-
ten myös muiden UIC:n tietoihin perustuvien eurooppalaisten rautatietilastojen, luotet-
tavuus  on  heikentynyt  [1].  

Pohjoismaisella tasolla tehdään myös yhteistyötä onnettomuuksien  ja vaaratilanteiden 
tilastoirinin  kehittämiseksi. Pohjoismaisten rautatieviranomaisten yhteenliittymällä, 
NID:illä  (Nordic  Inspektions Direktörer),  on  toimikunta onnettomuuksien määritelmien 
yhtenäistämiseksi pohjoismaisella tasolla. 

Nykyisin onnettomuuksien  ja vaaratilanteiden tilastointi  kuuluu Ratahallintokeskuksen 
(RHK) tehtäviin. Resurssien puutteessa raportoinnista, tietojen keräämisestä  ja tilas-
toinnista  vastaavat Suomessa rautatieyritykset, siis tällä hetkellä VR-Yhtymä Oy. 
RHK:n kannalta onnettomuuksien  ja vaaratilanteiden raportointi  ei kuitenkaan toimi 
tarkoituksenmukaisesti. Koska RHK:lla ei ole omaa onnettomuus-  ja vaaratilannerekis-
teriä,  siellä ei voida tehdä onnettomuustiedoista hakuja  ja taulukoita  omien tarpeiden 
mukaan. Tilastomuotoisia koosteita tapahtuneista onnettomuuksista  ja vaaratilanteista 
RHK  saa VR:ltä kuukausittain taulukkoina  ja  kerran vuodessa monistetun raportin 
muodossa. Sähköisessä muodossa olevaa tietokantaa VR ei mielellään luovuta RHK:n 
käyttöön. 

Onnettomuuden  tai vaaratilanteen  tapanduttua VR:tä tulee suhteellisen nopeasti  Rata-
hallintokeskukseen  tieto onnettomuudesta puheluna  tai tekstiviestinä,  joka sisältää pe-
rustiedot tapahtumasta. 

Tässä työssä  on  kuvattu RHK:n onnettomuus-  ja vaaratilannetilastointia  varten tarvitta- 
va tieto, määritelty  se  ja  esitetty toimintatapa tiedon keräämiseksi. Kukin rautatieyritys 
voi halutessaan kerätä RHK:n tarvitseman tiedon lisäksi itse tarvitsemaansa onnetto- 
muustietoa. 



1.2  Tavoite 

Työn tavoitteena  on  määrittää RHK:n onnettomuus-  ja vaaratilannetilaston tietosisältö 
 ottaen huomioon EU:n direktiivien sisältö  ja  yhteispohjoismaiset sopimukset. 

Määritelmien  mukaisesti kerätty tieto täyttää RHK:n tarpeet esim. onnettomuustyyppi-
luokituksen, seurausten vakavuuden sekä tapahtumapaikan  ja  osallisten kuvausten osal-
ta. 
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2  AINEISTO  JA  MENETELMÄT 

Euroopan yhteisöjen liikenneministerineuvosto teki tammikuussa  2001  luonnoksen  di-
rektiiviksi  yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista an-
netun direktiivin 95/18/EV  ja  rautateiden infrastruktuurikapasiteetin köyttöoikeuden 
myöntämisestäja rautateiden infrastruktuurin k1iyttöniaksujen perimisestä sekä turvalli-
suusiodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta, 
2002/0022(COD)  [1]. Direktiivin  käsittely  on  vielä kesken. Euroopan parlamentti  on 

 hyväksynyt direktiivin tietyin muutoksin  14.1.2003. Turvallisuusdirektiivi  oli maalis-
kuussa  2003  Euroopan yhteisöjen komissiossa käsiteltävänä. Rautateiden turvallisuusdi-
rektiivin perusteluosuudessa rautateiden onnettomuus-  ja vaaratilannetilastoista  todetaan 

 mm:  

Komissio teki helmikuussa  2001  ehdotuksen Euroopan parlamentin  ja  neuvoston ase-
tukseksi rautatieliikenteen tilastoista. Asetuksen mukaan jäsenvaltioiden  on  toimitettava 
onnettomuustietoja, jolloin  on  mandollista saada yleinen arvio turvallisuuden kehityk-
sestä rautateillä  ja  verrata eri liikennemuotoja. Tässä direktiivissä edellytettävät onnet-
tomuuksia koskevat indikaattorit  on  määritelty siten, että ne vastaavat asetusehdotuk

-sessa edellytettäviä  tietoja. Tiedot kerätään asetusehdotuksessa tarkoitettujen menettely-
jen mukaisesti  [1]. 

Direktiivissä  luetellaan joitakin indikaattoreita, joita  j äsenvaltioiden  tiedetään käyttä-
neen turvallisuustason arvioinnissa, kuten seis-asennossa olevien opastimien ohittami-
nen, rikkoutuneet raiteet  ja rikkoutuneet  pyörät. Ne liittyvät sekä infrastruktuurin hal-
linnon että rautatieyritysten toimintaan. Muita indikaattoreita, joita voidaan käyttää rau-
tateiden turvallisuuden seurantaan  ja  valvontaan, ovat verkon tasoa, turvallisuusjohta-
misjärjestelmän toimivuuttaja kustannuksia koskevat indikaattorit  [1]. 

Rautatieyritykset  ja infrastruktuurien hallintoyritykset velvoitetaan  toimittamaan vuosi-
raporttej  a  turvallisuuden kehityksestä kansallisille turvallisuusviranomaisille, joiden  on 

 puolestaan julkaistava vuosittain kertomus  ja  annettava  se  Euroopan rautatieviraston 
käyttöön. Euroopan rautatievirasto antaa tiedot käyttöön yhteisön tasolla  [1]. 

Turvallisuusdirektiivin  liitteessä  1,  Yhteiset turvallisuusindikaattorit, luetellaan erilaisia 
turvallisuusviranomaisten tilastoitavaksi suunniteltuj  a turvallisuusindikaattoreita.  Tur-
vallisuusdirektiivin indikaattoreita  käsittelevä teksti  on  liitteessä  1. Indikaattoreita kerät-
täessä  voidaan käyttää kansallisia määritelmiä. 

Onnettomuuksia koskevat indikaattorit sisältävät tietoja, jotka  jo  nykyisin kerätään  ja 
 ti lastoidaan. Perustietoina  ovat onnettomuuksien kokonaismäärä  ja  j unakilometreihin 

 suhteutettu määrä sekä erilaiset onnet.tomuustyypit. Onnettomuuksien seurauksista kerä-
tään tietoa kuolleista  ja  vakavasti loukkaantuneista. Vaaratilanteita koskevat indikaatto-
nt ovat raide-, laite -ja kalustovikoja  sekä ohitettuja seis-opastimia koskevia  (lute 1). 
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Kolmantena ryhmänä mainitaan onnettomuuksien seurauksia koskevat indikaattorit. 
Näissä indikaattoreissa arvioidaan onnettomuuksista aiheutuneita kustannuksia.  Kustan

-nustietojen  kerääminen  vie  kauemmin kuin muiden onnettomuustietojen. Viimeiset kus-
tannustiedot saattavat olla käytettävissä vasta vuosien päästä onnettomuudesta. Näin 

 ollen  ne eivät ole  kovin  käyttökelpoinen indikaattori. Direktiivissä  on indikaattoreiksi 
 ehdotettu erittäin vaikeasti arvioitavia kustannuksia (esim.  good will'in vahingoittumi-

sesta  aiheutuneet kustannukset). 

Neljännen indikaattoriryhmän muodostavat teknistä turvallisuutta koskevat indikaatto-
nt. Näissä kerätään tietoa junien kulunvalvonnalla (JKV) varustetuista radoista sekä  ta

-soristeysten  lukumäärästä. Tällaista tietoa kerätään  jo  nykyisinkin. 

Viimeisenä ryhmänä ovat turvallisuuden hallinnointia koskevat indikaattorit. Tässä 
ryhmässä kerätään tietoa turvallisuusjohtamisjärjestelmän mukaisten sisäisten tarkastus-
ten  lukumäärästä. 

Indikaattorien  määritelmät ovat eri maissa hyvinkin erilaisia eikä nykyisin ole kansain-
välisiä määritelmiä. Indikaattoritietojen vertailu eri  maiden  välillä  on  siis mandotonta. 
Euroopan yhteisöjen komissio  on  saanut kritiikkiä ehdotetuista indikaattoreista esim. 
UIC:ltä  ja  muilta alan toimijoilta. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että myöhemmin perus-
tettavan Euroopan rautatieviraston  (European Rail Agency, ERA)  tehtävänä  on  tulevai-
suudessa määritellä kerättävät indikaattont. 

Ehdotuksessa Euroopan parlamentin  ja  neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen tilas-
toista  [2]  määritellään onnettomuustilastojen sisältö (taulukko  1).  Ehdotus  on  ollut sekä 
Euroopan komissiossa että parlamentissa käsiteltävänä  24.10.2002.  Taulukon tiedot 
ovat perustietoja, jotka kerätään kaikista onnettomuuksista. Nämä tiedot sisältyvät 
onnettomuuksien  ja  vaaratilanteiden  suomalaiseen raportointiin Suomesta kerätään on-
nettomuus-  ja  vaaratilannetietoa  tarkemmin kuin  EU  edellyttää, jolloin EU:n tarvitsema 
tieto voidaan tuottaa suomalaisista onnettomuus-  ja  vaaratilannetiedoista.  Asetuksen 
viiden ensimmäisen soveltamisvuoden aikana voidaan ilmoittaa kansallisten määritel

-mien  mukaiset tilastotiedot. Taulukkoon  1 on Eurostatissa  ehdotettu muutettavaksi Tau-
lukon  Hl  otsikko muotoon: Merkittävien onnettomuuksien  ja vakavien  henkilövahinko

-onnettomuuksien (valinnainen) määrä onnettomuustyypeittäin. 

Pohjoismaisen yhteistyön tuloksena sovitut onnettomuuksien  ja  niiden tyyppien määri-
telmät  on  otettu huomioon tämän raportin määritelmissä. 
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Taulukko  1.  Onnettomuustilastot  [2].  

Muuttujaluettelo  ja mit- - 	Onnettomuuksien määrä (taulukot  Hl  ja  H2)  
tayksiköt 

- 	Kuolleiden määrä (taulukko  H3)  
- 	Vakavasti loukkaantuneiden määrä (taulukko  H4)  

Viitejakso  Vuosi 
Jaksottaisuus  Vuosittain 
Taulukkoluettelo  ja  kunkin Taulukko  Hl:  onnettomuuksien määrä onnettomuustyypeit- 
taulukon jaottelu täin  

Taulukko  H2:  niiden onnettomuuksien määrä, joihin liittyy 
vaarallisten tavaroiden kuljetus 
Taulukko  H3:  kuolleiden määrä onnettomuustyypeittäin  ja 
henkitöryhmittäin  
Taulukko  H4:  vakavasti loukkaantuneiden määrä onnetto- 

________________________ muustyypeittäin  ja henkilöryhmittäin  
Tietojen toim ittamisen  5  kuukautta viitejakson päättymisestä 
määräaika 
Ensimmäinen viitejakso  2004  
Huomautukset  1. Onnettom uustyyppi jaotellaan  seuraavasti: 

- 	 Törmäykset  (lukuun ottamatta tasoristeysonnetto- 
muuksia) 

- 	Raiteilta suistumiset 
- 	 Tasoristeyksiin  liittyvät onnettom uudet 
- 	Liikkeessä olevan liikkuvan kaluston aiheuttamat 

henkiläonnettomuudet 
- 	Muut 
- 	Yhteensä  

2. Taulukon  H2  jaottelu  on  seuraava: 
- 	Niiden onnettomuuksien kokonaismäärä, joihin liittyy 

vähintään yksi liitteessä  K  annetun tavaraluettelon 
mukaisia vaarallisia tavaroita kuljettava joukkoliiken- 
neväline 

- 	Niiden onnettomuuksien määrä, joissa vapautuu 
vaarallisia tavaroita  

3. Henkilöryhmät jaotellaan  seuraavasti: 
- 	Matkustajat 
- 	Työntekijät (myös alihankkijat) 
- 	Muut 
- 	Yhteensä  

4. Taulukoiden  Hl-H4  tiedot toimitetaan kaikista tämän 
asetuksen piiriin kuuluvista rautateistä  

5. Tämän asetuksen viiden ensimmäisen soveltamisvuoden 
aikana jäsenvaltiot voivat ilmoittaa kansallisten määritel - 
mien  mukaiset tilastotiedot,  jos (il artiklan  2  kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti hyväksyttyjen) yhden- 
mukaisten määritelmien mukaisia tietoja ei ole saatavilla 
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Ruotsissa laadittiin Järnvägsinspektionissa muutama vuosi sitten määräykset rautatielii-
kenteen onnettomuuksista  ja vaaratilanteista kerättävistä  tiedoista  [3].  Tiedot tulee siellä 
toimittaa kaikista rautatieliikenteen onnettomuuksista, joissa joku  on  kuollut  tai  vaka-
vasti loukkaantunut. Toinen ilmoitettava tyyppi ovat onnettomuudet, joissa rautatielii-
kenteen infrastruktuurille  tai kalustolle on  tapahtunut merkittäviä vahinkoja  tai on  ta-
pahtunut merkittäviä ympänstövahinkoja. Lisäksi tiedot toimitetaan,  jos  vaarallisia ai-
neita  on  päässyt maastoon  tai  vaarallisia aineita kuljettanutta rautatieliikennekalustoa  on 
vaurioitunut  vakavasti. Tällaisista onnettomuuksista laaditaan raportti Jämvägsinspek-
tionille. 

Määräyksissä  on  myös määritelty eri onnettomuus-  ja vaaratilannetyypit  sekä muut 
määräyksissä käytetyt  termit.  Itsemurha  tai  itsemurhan yritys määritellään henkilöva-
hinko-onnettomuudeksi  tai työtapatumiaksi. 
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3  TILASTOINNISSA KÄYTETTÄ YlEN TERMIEN 
 MÄÄRITTELY  

3.1  Suomessa käytettävät määritelmät  

Rautatieliikenne 

Rautatieliikenteellä  tarkoitetaan rataverkolla (valtion  tai  yksityinen  rata)  tapahtuvaa lii-
kennettä. Raitiovaunu-  ja  metroliikenne  eivät ole tämän määritelmän mukaan rautatie- 
liikennettä. 

Juna 

Junana  pidetään veturia, vetovaunua, pienkalustoa  ja  työkonetta  yksinään  tai  vaunuja 
siihen liitettynä, kun  se on  asetettu kulkuun junana  [4].  

Onnettomuus 

Onnettomuudella tarkoitetaan tapahtumaa, jossa rautatiekalusto  on  liikkunut  ja  jossa 
joku  on  kuollut  tai  vakavasti loukkaantunut  tai  jonka seurauksena  on  omaisuusvahinko

-ja.  Tasoristeyksessä  tapahtunut törmäys  on  onnettomuus vaikka juna ei liikkuisikaan. 

Tilastoitava  onnettomuus 

Tilastoitava  onnettomuus  on  virallisiin onnettomuuslukuihin sisältyvä onnettomuus, 
jossa joku  on  kuollut  tai  vakavasti loukkaantunut  tai  jossa syntyneiden omaisuusvahin

-kojen  arvo  on  yli  10 000  €. Tasoristeysonnettomuudet  tilastoidaan virallisiin tilastoihin 
riippumatta omaisuus-  ja  henkilövahingoista. (Tasoristeysonnettomuuksissa omaisuus- 
vahingot eivät sisällä siitä mandollisesti aiheutuneita linja-autokuijetusten kustannuksia, 
palokunnan paikalle tulosta aiheutuneita kustannuksia jne.) 

Henkilövahinko-onnettomuus 

Onnettomuus, jossa joku  on  kuollut  tai  vakavasti loukkaantunut. 
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Kuollut 

Henkilö, joka  on  saanut surmansa onnettomuuspaikalla  tai  menehtynyt onnettomuuden 
seurauksena  30  vuorokauden kuluessa onnettomuudesta. 

Poliisin onnettomuustutkinnassa itsemurhiksi toteamat kuolemat jätetään tarkastelun 
ulkopuolelle. 

Vakavasti loukkaantunut 

Henkilö, joka  on  onnettomuuden seurauksena ollut sairaalahoidossa vähintään  24  tuntia. 
Itsemurhan yrityksestä aiheutuneet loukkaantumiset jätetään virallisten tilastojen ulko-
puolelle. 

Junakaluston  välinen törmäys 

Tilanne, jossa liikkeellä oleva junakalusto (henkilö-  tai tavarajuna tai ratatyökone) on 
 törmännyt toiseen junakalustoon. 

Törmäys esteeseen  

Tilanne, jossa liikkeellä oleva junakalusto (henkilö-  tai tavarajuna tai ratatyökone) on 
 törmännyt paikallaan olevaan esteeseen.  

Alle  jääminen 

Tilanne, jossa liikkuva junakalusto (henkilö-  tai tavarajuna tai ratatyökone tai  vaunut) 
 on  törmännyt ihmiseen. 

Tasoristeysoimettomuus 

Junakaluston  (henkilö-  tai tavarajuna tai ratatyökone tai  vaunut)  ja  tieliikenteen osalli-
sen välinen törmäys tasoristeykseksi merkityssä  tai  tarkoitetussa  radan ja  tien risteyk- 
sessä. Risteyksessä  on  oltava tasoristeyslankutus. Tieliikenteen osallisia ovat ajoneuvot 

 ja jalankulkijat. 



Suistuminen  

Tilanne, jossa junakalustoa (henkilö-  tai tavarajuna tai ratatyökone tai  vaunut)  on suis-
tunut  radalta. 

Tulipalo 

Liikkuvassa kalustossa  (henkilö-  tai tavaraj una tai ratatyökone tai  vaunut) tapahtunut 
tulipalo, jossa  on  ollut avoliekki  ja  joka ei ole sammunut itsekseen,  tai  laitteiden  tai 

 maaston palo. 

Kontrolloimaton  VAK-vuoto 

Tilanne, jossa  VAK-aineita  on  vuotanut kontrolloimattomasti. 

Työtapaturma 

Junahenkilökunnalle, ratapihahenkilökunnalle  tai ratatyön  tekijöille tapahtunut henkilö-
vahinko-onnettomuus. 

Junan katkeaminen 

Muu onnettomuus 

Muu rautatieliikenteessä tapahtuva onnettomuus (esim. matkustaja putoaa junasta). 

Vaaratilanne (engl.  incident)  

Vaaraa aiheuttanut tilanne, joka olisi saattanut johtaa oimettomuuteen. 

IC.' 
pr']  

Luvaton liikkuminen 

Junakaluston (henkilöjuna, tavarajuna  tai ratatyökone)  luvaton liikkuminen radalla  tai 
 tieliikenteen edustajan ajo puomia päin tasoristeyksessä. 



Tekninen  vika  

Tekninen  vika  joko radassa, junakalustossa, turvalaitteissa,  tai  muualla, jossa onnetto-
muuden vaara  on  olemassa vian seurauksena. 

Melkein onnettomuus 

"Läheltä piti"-tilanne, jossa onnettomuus väitettiin. Esim.  telin suistuminen,  junan kat-
keaminen vaihtotöissä, liikenteenohjaaj  an  virhe. 

Muu vaaratilanne 

Muu rautatieliikenteessä vaaraa aiheuttanut tilanne. Esim. lasti putoaa,  VAK-vaunu 
vuotaa vuotoaltaalla. 

Matkustaja 

Henkilö, joka  on  junassa  tai  astumassa junaan tarkoituksenaan matkustaa  sillä  tai  henki-
lö, joka  on  poistumassa junasta matkustettuaan  sillä.  

Henkilökunta 

Henkilö, joka työskentelee rautatieyrityksen  tai  rautateille töitä tekevän yrityksen palve-
luksessa, eikä ole matkustaja. 

Muu henkilö 

Henkilö, joka ei ole matkustaja eikä henkilökuntaan kuuluva. 
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3.2 Määritelmien yhteensopivuus EU:n  ja  Pohjoismaiden 
määritelmiin 

EU:n asetusehdotuksessa 200210022(COD)  [2]:  'vakava/ja onnettornuudella'  tarkoite-
taan:  

a) onnettomuuksia, jotka aiheutuvat junien törmäyksestä  tai  raiteilta suistumisesta  ja 
 joissa kuolee vähintään yksi henkilö  tai  loukkaantuu vakavasti vähintään viisi henkilöä,  

b) muita vakavia rautatieonnettomuuksia, joissa ihmisiä kuolee  tai  loukkaantuu vaka-
vasti  tai  joista aiheutuu huomattavaa vahinkoa liikkuvalle kalustolle, infrastruktuurille 

 tai  ympäristölle  ja  joilla  on  selvä vaikutus rautateiden turvallisuuden sääntelyyn  tai  sen 
hallinnointiin  

Samassa ehdotuksessa 2002/0022(COD)  [2]:  'vaaratilanieella'tarkoitetaan  tapahtumaa, 
joka ei ole vakava onnettomuus, mutta joka liittyy junaliikenteeseen  ja  vaarantaa liiken-
teen turvallisuuden. 

Suomessa käytettävät määritelmät eivät ole ristiriidassa näiden EU:n määritelmien 
kanssa. EU:n vakavat onnettomuudet saadaan kerättyä onnettomuustietoja yhdistelemäl-
lä. Samaten vaaratilanteen määritelmä ei ole ristiriidassa Suomen vastaavan määritel-
män kanssa. 

EU:n määritelmiin  nähden ristiriitainen  on  junan määritelmä. EU:ssa rataverkolla kul-
kevaa veturia ilman vaunuja ei pidetä junana, kun taas Suomessa  se on  juna. Tämä ero 
otetaan huomioon virallisia tilastoja laadittaessa. 

Tilastoinnissa käytetyi  stä termeistä  on  lisäksi tehty rautatieturvallisuusviranomaisten 
välillä yhteispohjoismainen työ, jonka termimääritelmät  on  otettu huomioon suomalai-
sia määritelmiä laadittaessa. 
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4  ONNETTOMUUKSIEN  JA  VAARAATILANTEIDEN 
 TYYPIT 

Tilastointia varten kerätään tietoa sekä vaaratilanteista että onnettomuuksista. Perustieto 
saadaan rautatieyritykseltä puhelimitse  tai tekstiviestinä.  Viestin perusteella tieto taulu-
koidaan RHK:ssa onnettomuusrekisteriin. Tarvittaessa RHK voi pyytää lisätietoa onnet-
tomuudesta  tai vaaratilanteesta.  

Kaikista onnettomuuksista  ja vaaratilanteista  kerätään perustiedot, jotka sisältävät tietoa 
 mm. tapahtumapaikasta,  -ajasta  ja  —olosuhteista (taulukko  2).  

Taulukko  2.  Kaikista onnettomuuks7istaja vaaratilanteista kerättävät perustiedot. 

Tapahtuma-aika Päivämäärä  
Kellonaika  

Tapahtumapaikka  Rataosa +  km  +  m  
Kaarre/suora  
Paikkakunta 
Tasoristeyksen nimi  

____________________________________ GPS-koordinaatit  
Olosuhteet Valoisuus (päivänvalo, hämärä, pimeä) 

Keli (kuiva,  vesisade,  lumisade, jäistä,  leh- 
__________________________________________ tikeli) 

Vaihtotyö/junaliikenne ______________________________________  
Seuraukset Kuolleet 

Loukkaantuneet (vakava, lievä) 
Ei  henkilävahinkoja  

Lyhyt kuvaus Syy 
Seuraukset 

Paikalla käyneet Poliisi  
Onnettomuustutkintakeskus 

RHK  
VR:n  tutkintalautakunta 

VALT:in tutkijalautakunta  

4.1  Onnettomuudet 

Onnettomuudet  on  jaettu henkilövahinkoihin johtaneisiin onnettomuuksiin  ja sen  lisäksi 
kandeksaan eri tyyppiin. Kymmenennen tyypin muodostavat muut onnettomuudet. 
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Vahinko 

	

Junan  alle 	I,'  
jääminen__N iirien  

jAllejääminen// 	Junaan 	I  
// Lihminen \\ 	______j  

// 	 - 	Vahinko  

[inki!övahinko  I: 	 Junasta  
- 	onnettomuus  \- 

Vakavasfi 	
\\ 	ljYötaPaftJa 	 linen  

loukkaantunut 

Muu  heva  

Kuva  1.  Kaikista henkilövahinko-onnettomuuksista kerättävät tiedot. 

Kaikista henkilövahinko-onnettomuuksista varsinaisesta onnettomuustyypistä riippu-
matta kerätään tietoa seurauksista (kuollut, vakavasti loukkaantunut) sekä onnettomuus- 
tapahtumasta  (kuva  1).  Onnettomuustapahtumia  ovat rautatiekaluston  alle  jääminen, 
työtapaturma sekä muu henkilövahinkoon johtanut onnettomuus.  Alle jäämiset jaotel-
laan  junan  alle  jääneisiin, junaan kiirehtimisiin  ja  junasta putoamisiin  tai  hyppäämisiin. 

 Sekä vahingoista että tahallisista tapauksista kerätään tiedot. Työtapaturma  on  vaihto- 
tai  ratatöissä työskennelleille  tapahtunut henkilövahinkoon johtanut onnettomuus. Hen-
kilövahinkoon johtanut onnettomuus, joka ei sovi kumpaankaan näistä luokista, luoki-
tellaan muuksi henkilövahjnko-onnettomuudeksi 
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Nokittain 

Kylkeen 

Junakaluston 
 välinen 

rmäys 

Vaihtotyö/ 
 junaliikenne 

/  V L  
Junalaji 

Henkilöjuna 
Tavarajuna 

Ratatyökone 	 Perään 

Junakalusto 	Junakalusto 	 Vastaan tulevan 
junan osiin  tai 

 kuormaan (törrötys) 

Kuva  2. Junakaluston  välinen törmäys. 

Junakaluston  väliset törmäykset jaotellaan vaihtotöissä  ja  junaliikenteessä  tapahtuneisiin 
törrnäyksiin. Tietoa kerätään junalajeittain (henkilöjuna, tavarajuna, ratatyökone) sekä 
törmäyskohdan mukaan. Törmäys jaetaan nokittain, kylkeen  tai  perään tapahtuneisiin 
törmäyksiin sekä törmäyksiin vastaan tulevan junan osiin  tai kuormaan (esim.  irrallinen 
ketju, vaunun ulkopuolelle ulottuva tukki). 

joneu j<  
Muu ajoneuvo  

riörrnäys Junalaji 
Henkiloiuna  esteeseen Vaihtotvö/ 

tai  alle  jääminen 
Vaunut Itsemurha 

Ihminen  

Rata-alueella 
muuten 

Vaarantaa 
 junaIiikennJ  

Eläin 

Ei vaaranna 
 junaliiken  

Kuva  3. Törmäys esteeseen tai  alle  jääminen. 
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Tönnäys esteeseen  tai  alle  jääminen jaotellaan myös vaihtotöissä  tai junaliikenteessä 
 tapahtuneisiin törmäyksiin. Tietoa kerätään junalajeittain. Lisäksi törmäykset jaotellaan 

 sen  mukaan, mihin  on törmätty  (ihminen, ajoneuvo, eläin, muu este). Vaikka onnetto-
muudesta olisi  jo  tallennettu henkilövahinko-onnettomuuksia koskevat tiedot, kerätään 
siitä myös onnettornuustyyppikohtainen tieto. Junan  alle jäämiset  jaetaan itsemurhiin  ja 
vahinkoihin.  Junan  alle  jäämistä pidetään vahinkona, ellei poliisi ole todennut onnetto-
muutta itsemurhaksi. Ajoneuvoihin törmäämiset jaetaan ratatyökalustoon törmäämiseen 

 ja  muihin ajoneuvoihin törmäämiseen. Ratatyökalustoa  on esim.  radan  varressa liian 
lähellä rataa työskennellyt kaivinkone. Eläimet jaetaan kahteen eri luokkaan, isoihin 
eläimiin (esim. hirvi, karhu, lehmä), joihin törmäämisestä voi olla haittaa junaliikenteel

-le,  ja  pieniin eläimiin, joihin törmääminen ei vaikuta junaliikenteeseen. Muuhun estee-
seen  törmääminen jaotellaan ilkivaltaan  ja  muihin tapauksiin. Ilkivallalla tarkoitetaan 
radalle tahallaan asetettua estettä. Muu tapaus voi olla esim.  myrskyn  radalle kaatama 
puu. 

Henkilöjuna 

Valtion  rata 

-Tasodsts- 	Varoislaite  onnettomuus 

Yksityinen 
 rata  

vaun  

Kuva  4.  Tasoristeysonnettornuus. 

Tasoristeysonnettomuuksissa  toisena osallisena  on  aina juna  tai ratatyökone. Esim.  kah-
den auton peräänajoa tasoristeyksen kohdalla ei pidetä tasoristeysonnettomuutena. On-
nettomuudet jaotellaan tasoristeyksessä olevan varoituslaitteen mukaan. Näitä ovat  pa-
ripuomi, puolipuomi,  valo-  ja äänivaroituslaitteet, tasoristeysvalo,  stop-merkki, portaali 

 ja  vain risteysmerkit.  Lisäksi jaottelu tehdään tietyypeittäin yleisten  tai  yksityisten tei-
den tasoristeyksissä tapahtuneisiin onnettomuuksiin. Onnettomuudet jaotellaan myös 
junan tyypin mukaan (henkilöjuna, tavarajuna  tai ratatyökone).  Myös ajoneuvon tyyppi- 
tieto kerätään tilastoon (henkilöauto, pakettiauto, moottoripyörä, linja -auto,  kuorma- 
auto  ilman perävaunua, perävaunullinen kuorma -auto,  traktori, perävaunullinen traktori 

 tai  muu maataloustyökone). Myös kevyelle liikenteelle tasoristeyksissä tapahtuneista 
onnettomuuksista kerätään tiedot (jalankulkija, pyöräilijä, mopoilija). 



	

Este 	I  

Vaihde 	k—H  Vika 

/ 	L  Muut  

	

__________ 	 Junalaji 	 _____________ 

	

Smminen  1 	Tavunaej) 	Raanepa, 
Tyhja  juna  

	

_J 	Ratatyökone 	Juna1ukenn.  Linja  »  
Vaunut  

Kuva  5. Suistuminen. 

Suistumiset jaotellaan suistuneen  kaluston mukaan. Henkilöjunat muodostavat oman 
ryhmänsä. Tavarajunat jaotellaan  VAK-vaunuja kuljettaneisiin  ja  muihin tavarajuniin. 
Tyhjät junat  (vain  kuljettaja)  ja ratatyökoneet  muodostavat oman ryhmänsä. Lisäksi 
vaihtotöissä voi suistua yksistään kulkevia vaunuja. Suistumiset jaotellaan myös rauta-
tiepaikan mukaan joko ratapihalla  tai  linjalla tapahtuneisiin suistumisiin. Edelleen suis-
tumiset jaotellaan  sen  mukaan tapahtuivatko ne vaihteessa, suoralla vai kaarteessa. 
Vaihteessa tapahtuneet suistumiset jaotellaan esteestä  tai  viasta johtuneisiin sekä muihin 
suistumisiin. 
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Kuva  6.  Tulipalo. 

Tulipalot jaotellaan kaluston  ja  infrastruktuurin tulipaloihin. Kaluston tulipalot jaotel-
laan veturin  tai  vaunun paloihin sekä  vain  jommankumman ulkopinnalla tapahtuneisiin 
paloihin. Infrastruktuurin palot jaotellaan laitteiden  ja  maaston paloihin. Tulipaloista 
kerätään myös tietoa siitä, onko ne tahallaan sytytetty. 

Kontrolloimaton 
 VAK-vuoto  VAK-koodi  

Kuva  7. Kontrolloimaton  VAK-vuoto.  

Oman onnettomuustyyppinsä  muodostavat kontrolloimattomat  VAK-vuodot.  Tietoa ke-
rätään myös siitä, mitä ainetta  on  päässyt vuotamaan  (VAK-koodi). 
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Junahenkilökunta 

Työtapatunna  N 	 henkilökunta 

Ratatyön 
 tekijä  

Kuva  8.  Työtapaturma.  

Oman onnettomuustyyppinsä  muodostavat työtapaturmat. Nämä ovat rautateillä työs-
kenteleville tapahtuneita onnettomuuksia. Työtapaturmat jaotellaan junahenkilökunnalle 

 (mm.  veturinkuljettaja  ja  konduktööri) työssä tapahtuneisiin tapaturmiin, ratapihahenki-
lökunnalle tapahtuneisiin tapaturmiin sekä ratatyön tekijöille tapahtuneisiin tapaturmiin. 
Ratapihahenkilökunnan tapaturmat ovat tyypillisesti vaihtotöissä tapahtuneita tapatur-
mia. Ratatyön tekijöiden tapaturmat taas ovat ratatöissä eri urakoitsijoiden henkilökun-
nalle tapahtuneita onnettomuuksia. 

Veturin  ja  vaununljen 
 välistä 

Junan 
katkeaminen 

Vaunujen välistä  

Kuva  9.  Junan katkeaminen. 

Junan katkeaminen muodostaa yhden onnettomuustyypin. Juna voi katketa joko veturin 
 ja  vaunun  tai  vaunujen välistä  tai  sitten vaunujen välistä. 



Kuva  10.  Muu onnettomuus. 

Edellä mainittuihin onnettomuustyyppeihin kuulumattomat onnettomuudet luetaan mui-
hin onnettomuuksiin kuuluviksi. Nämä onnettomuudet jaotellaan kalustolle, infrastruk-
tuunlle  ja  henkilöille tapahtuneisiin onnettomuuksiin. Kaluston onnettomuudet jaotel-
laan veturille, vaunuille  tai ratatyökoneille  tapahtuneisiin onnettomuuksin. Infrastruk-
tuurin oimettomuudet voivat tapahtua joko laitteille  tai maastolle. Henkilöonnettomuu

-det jaotellaan matkustaj ilie,  työntekijöille  ja  muille tapahtuneisiin onnettomuuksiin.  

4.2  Vaaratilanteet  

Onnettomuuksien lisäksi tilastotietoa kerätään vaaratiianteista. Vaaratilanteet ovat tilan-
teita, joissa varsinaista onnettomuutta ei tapahtunut mutta jotka olisivat voineet johtaa 
onnettomuuteen. Ne voivat myös olla 'läheltä piti' —tilanteita  tai  'melkein onnettomuuk-
sia'. Vaaratilanteista kerättävä tieto  on  luonteeltaan turvallisuusdirektiivin indikaattori-
tietoa vastaavaa tietoa. 

Vaaratilanteet luokiteliaan  kolmeen eri tyyppiin. Neljännen tyypin muodostaa muu vaa-
ratilanne. 
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Ei huomannut 

Punaista 	 Vaihtotyö/ 
junahikenne  

Tahallaan 

Syy: 

	

// 	
-  Ylinopeus 

	

Luatonhiirn1nen\\ 	
nau 	

nn 'e] 	 Ysten 

Puomia  pain 
tasoristeyksessä 	Aioneuvon t'pi  

Kuva  11.  Luvaton liikkuminen. 

Ensimmäisenä tyyppinä  on  luvaton liikkuminen. Luvaton liikkuminen voi olla junan 
kulkemista punaista päin. Tällöin juna voi olla vaihtotöissä  tai junaliikenteessä.  Vetu-
rinkuljettaja voi ajaa punaista päin vahingossa  tai  tahallaan. Tahallaan ajaminen voi joh-
tua esim, liian suuresta nopeudesta  tai turvamääräysten  rikkomisesta. Juna voi myös olla 
luvatta radalla. Nämä tiedot kerätään erikseen vaihtotöissä  ja junaliikenteessä  olevista 
junista. Luvatonta liikkumista  on  myös tieliikenteen ajoneuvojen ajo puomia päin taso- 
risteyksissä. Nämä tiedot kerätään mandollisuuksien mukaan ajoneuvotyypeittäin, Lä-
hinnä tieto ajoneuvon tyypistä voidaan saada veturinkuijettajalta, joka mandollisesti nä-
kee puomia päin ajamisen  ja  raportoi siitä.  

Tekni  

Ti  

Kuva  12.  Tekninen  vika.  
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Toisen  vaaratilannetyypin  muodostavat tekniset viat. Vikoja voi olla  turvalaitteissa, ka-
lustossa  tai  muualla.  Turvalaitevika  saattaa johtaa luvattomaan liikkeelle lähtöön.  Osa 
luvattomista  liikkeelle  lähdöistä  tapahtuu tilanteissa, joissa  opastimen  opaste vaihtuu 
punaiseksi (ajon  kieltäväksi)  juuri junan tullessa paikalle.  

Suistuminen  F 	 Teli suistuu  

Hipaisu 
Törmäysf  
alle  jäänti 	

1  

Melkein 
	 Ei osunut 

onnettomuus 

Juna katkeaa 	 Veturin  ja  vaunun!jen 
vaihtotöissä 	 välistä 

Vaunujen välistä 

Liikenteen-  L-_..__ 	Turvattu 
ohjaajan virhe jN 	] väärä kulkutie 

Lupa vaara  

Kuva  13.  Melkein onnettomuus.  

Kolmannen vaaratilannetyypin  muodostavat 'läheltä piti' —tilanteet  tai  'melkein onnet-
tomuudet'. Näistä ensimmäisen tyypin muodostavat  telin suistumiset.  Toisena  on  mel-
kein  törmäys  tai  alle  jääminen. Melkein  törmäys  voi olla hipaisu (ei varsinainen onnet-
tomuus)  tai  minkäänlaista  törmäystä  ei tapahtunut viime tipan  väistön  (ihminen)  tai jar

-rutuksen  seurauksena.  Kolmas  tyyppi melkein onnettomuuksia  on  junan katkeaminen 
 vaihtotöissä.  Katkeaminen ei kuitenkaan johda henkilövahinkoihin eikä kaluston  vahin-

koihin.  Juna voi katketa joko veturin  ja vaununlvaunujen  välistä  tai  vaunujen välistä. 
Melkein onnettomuuden voi myös aiheuttaa  liikenteenohjaajan  virhe  (esim.  on  turvattu 
väärä  kulkutie  tai  lupa  on  annettu väärin).  
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Esim.  lasti putoaa 
Muu vaaratilanne 	 vaunu vuotaa vuotoaltaaseen 

savun hajua 

matkustaja roikkui rappusilla 

Kuva  14.  Muu  vaaratilanne. 

Kolmeen edellä mainittuun tyyppiin kuulumattomat vaaratilanteet luokitellaan muiksi 
vaaratilanteiksi. Näitä voivat olla esim. kuorman putoaminen  tai  matkustajan roikkumi-
nen rappusilla junan liikkuessa. 



5  SUOMESSA KÄYTETTÄVÄ TOIMINTATAPA 

Onnettomuuden  tai vaaratilanteen  tapanduttua valtakunnallinen  j unaohj aus  toimittaa 
välittömästi tiedon tapahtuneesta soittamalla, tekstiviestillä  tai sähköpostitse RHK:n 
turvalli suusyksikköön  ja Onnettomuustutkintakeskukseen.  Viestissä kerrotaan, mitä  on 

 tapahtunut, tapahtumapaikka  ja  -aika, tapahtumasta seuranneet vahingot (henkilö-  ja 
omaisuusvahingot) ja  osalliset. 

Varsinainen onnettomuuksien  ja vaaratilanteiden  luokittelu eri tyyppe ihin tehdään 
RHK:ssa. Tällöin kaikki onriettomuudet  ja vaaratilanteet  tulevat luokitelluiksi samoin 
perustein rautatieyrityksestä riippumatta. RHK:ssa tiedon keruu  on  keskitetty yhdelle 
henkilölle (rekisterikoordinaattori), joka pyytää tarvittaessa onnettomuus-  tai vaaratilan-
netyypistä  riippuvia lisätietoja tapahtumasta. Lisätietojen tarpeesta sovitaan RHK:n  tur-
vallisuusyksikössä.  

Tapahtumassa osallisena ollut rautatieyritys toimittaa tilastointia varten tarvittavat tiedot 
RHK:n turvallisuusyksikköön  14 vrk  kuluessa tapahtumasta. Kaikista tapahtumista ke-
rättävä tieto näkyy taulukosta  2.  Lisäksi tarvittavia tietoja  on  kuvattu yllä onnettomuus- 
ja vaaratilannetyyppien kaavioissa.  Myös tapahtumasta aiheutuneista kustannuksista 
tarvitaan tieto. 

Tiedot toimitetaan joko tekstiviestinä  tai sähköpostitse. Rekisterikoordinaattori  tallen-
taa ne RHK:ssa rautatieliikenteen onnettomuusrekisteriin  ja  täydentää rekisteriä lisätie-
tojen saapuessa (esim. kustannustieto). Rekisterinä voi aluksi toimia  Excel-taulukko, 
jossa yksi onnettomuus  tai vaaratilanne  muodostaa yhden  rivin.  Myöhemmin rekiste-
röintiä varten muodostetaan kunnollinen tietokanta. Tietokantaan tulisi voida yhdistää 
onnettomuus-  ja vaaratilanneriskien  laskemista varten riskistötietoa (esim.  j unaki lomet-
nt, henkilökilometrit, ratakilometrit tai tasoristeysten  lukumäärä). 

Onnettomuus-  ja vaaratilannerekisterin  perusteella RHK voi seurata onnettomuustilan
-teen  kehitystä  ja  poimia tietoa eri tyyppisistä tilanteista erilaisilla hakukriteereillä. Re-

kisteristä tuotetaan vuosittain tarvittavat yhteenvetotilastot (esim.  EU  :n  rautatieliiken-
teen onnettomuustilastot). 
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Lute 1  

Turvallisuusdirektiivin indikaattorit  

ONNETTOMUUKSIA KOSKEVAT INDIKAATTORIT  

1. Onnettomuuksien kokonaismäärä  ja junakilometreihin  suhteutettu määrä sekä 
onnettomuustyypit  j  aoteltuina  seuraavasti: 

-  junien törmäykset, mukaan lukien törmäykset aukean tilan ulottuman sisäpuolella 
oleviin esteisiin 

-  junien raiteilta suistumiset 

- tasoristeysonnettomuudet,  mukaan lukien tasoristeyksissä jalankulkijoihin liitty-
vät onnettomuudet 

-  liikkeessä olevan liikkuvan kaluston aiheuttamat henkilöonnettomuudet 

- liikkuvan kaluston tulipalot. 

Ainoastaan ensisijainen onnettomuus  on  selvitettävä, vaikka toissijainen onnetto-
muus, esimerkiksi raiteilta suistumisen jälkeinen tulipalo, olisi seurauksiltaan ensisi-
jaista onnettomuutta vakavampi  [1]. 

2. Vakavasti loukkaantuneiden  ja  kuolleiden kokonaismäärä  ja junakilometreihin 
 suhteutettu määrä onnettomuustyypeittäin jaoteltuina seuraaviin henkilöryhmiin: 

-  matkustajat (myös suhteessa matkustajakilometrien kokonaismäärään) 

- työntekijät, mukaan lukien alihankkijoiden henkilökunta 

- tasoristeysten  käyttäjät 

-  rautateiden tiloja luvattomasti käyttävät henkilöt 

- muut[1].  

2.  VAARATILANTEITA  JA  "LÄHELTÄ PITI" -TILANTEITA KOSKEVAT INDIKAATTORIT  

1. Rikkoutuneiden  raiteiden, raiteiden nurjandusten  ja raiteenvaihto-opasteiden  vi-
kojen kokonaismäärä  ja junakilometreihin  suhteutettu määrä.  

2. Ohitettujen  seis-asennossa olevien opastimien kokonaismäärä  ja junakilometrei-
hin  suhteutettu määrä.  

3. Käytössä olevan liikkuvan kaluston rikkoutuneiden pyörien  ja akselien koko-
naismäärä ja junakilometreihin  suhteutettu määrä  [1].  



3.  ONNETTOMUUKSIEN SEURAUKSIA KOSKEVAT  INDIKAATTORIT  

1. Kaikkien onnettomuuksien kokonaiskustannukset  ja junakilometreihin suhteutetut 
 kustannukset euroina siten, että tarvittaessa olisi laskettava  ja  otettava mukaan seu-

raavat kustannukset: 

-  kuolleet  ja  loukkaantuneet 

-  korvaukset matkustajien, henkilökunnan  tai  kolmansien osapuolten menetetystä 
omaisuudesta  tai  sille aiheutuneista vahingoista, mukaan lukien ympäristölle aiheu-
tuneista vahingoista 

- vaurioituneen  liikkuvan kaluston  ja  rautateiden laitteistojen vaihtaminen  tai  korjaa-
minen 

-  liikenteen myöhästymiset, häiriöt  ja  ohjaaminen toisille reiteille, mukaan lukien 
ylimääräiset henkilöstökustannukset  ja  good will'in vahingoittuminen.  Kustannuk-
sista  on  vähennettävä kolmansilta osapuolilta, kuten tasoristeysonnettomuuksissa 
osallisina olleiden moottoriajoneuvojen omistajilta, perityt korvaukset. Kustannuk-
sista ei vähennetä rautatieyritysten  tai  infrastruktuurin hallinnon vakuutuksilla  pent-
tyjä  korvauksia  [1]. 

2. Onnettomuuksien johdosta menetettyjen henkilökunnan  ja alihankkijoiden  työtunti-
en kokonaismäärä  ja  työtuntien määrään suhteutettu määrä  [1]. 

4.  INFRASTRUKTUURIN TEKNISTÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVAT  INDIKAATTORIT  

1. Niiden raiteiden prosenttiosuus, joilla  on  käytössä  ATP-järjestelmä  (Automatic 
Train Protection)26,  ja kyseisillä  raiteilla ajettujen junakilometrien prosenttiosuus 
[ij.  

2. Tasoristeysten  lukumäärä (kokonaismäärä  ja ratakilometriä  kohti). Automaattisilla 
 tai käsikäyttöisillä turvalaitteilla  varustettujen tasoristeysten prosenttiosuus.  Jos  käy-

tössä  on  useita erilaisia  ATP-järjestelmiä, niistä olisi ilmoitettava erikseen  [1]. 

5.  TURVALLISUUDEN  HALLINNOINTIA  KOSKEVAT  INDIKAATTORIT  

1. Infrastruktuunin  hallinnon  ja rautatieyritysten  suorittamat sisäiset tarkastukset  turval-
lisuusjohtamisjärjestelmää  koskevien asiakirjojen mukaisesti. Suoritettujen tarkas-
tusten kokonaismäärä  ja  lukumäärä prosenttiosuutena vaadituista (jaltai suunnitel-
luista) tarkastuksista  [1]. 

6.  MÄÄRITELMÄT 

Viranomaiset voivat käyttää kertomuksissa indikaattoreiden  ja  kustannusten laskentata-
pojen kansallisia määritelmiä toimittaessaan tämän liitteen mukaisia tietoja. Kaikki käy -
tettävät määritelmät  ja laskentatavat  on  selvitettävä  17 artikian  mukaisen vuosikerto-
muksen liitteessä  [1]. 
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