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TI! VISTELMA 

Ratahallintokeskus  on  rataverkon  ylläpidosta  ja  kehittämisestä sekä rautatieliikenteen 
turvallisuudesta huolehtiva liikenneministeriön alainen virasto, jonka tutkimus-  ja  ke-
hittämistoiminnan periaatteet  on  koottu nyt ensimmäisen kerran ohjelman muotoon. 
Tässä raportissa esitetään viraston tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan tavoitteet sekä var-
sinainen tutkimus -ja  kehittämisohjelma, joka kattaa vuodet  1997-99.  

Ratahallintokeskuksen  tutkimus-  ja  kehittämistoiminnalle  on  asetettu useita tavoitteita. 
Tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan tulee tukea viraston toimintaa  ja sen  ohjausta. Tutki-
mus-  ja  kehittämistoiminta  kootaan ohjelman muotoon. Muuta kotimaista  ja  kansainvä-
listä  liikennetutkimusta  pyritään seuraamaan  ja  hyödyntämään. Viraston omat tutkimuk-
set julkaistaan julkaisusarjassa. Lisäksi tutkimus-  ja  kehittämistoiminnasta informoidaan 

 viraston  WWW-sivuilla osoitteessa  http ://www.rhk.fi/tutkimus.htm.  

Ratahallintokeskuksen  tutkimus-  ja  kehittämisohjelma vuosille  1997-99  sisältää neljä 
 painopistealuetta.  Nämä ovat  radanpidon  yhteiskuntataloudelliset vaikutukset,  rataver

-kon ja  rautatieliikenteen toiminnallinen  ja  tekninen kehittäminen,  liikenneturvallisuus 
 sekä  ympäristöhallinnan  kehittäminen. Kukin painopistealue sisältää useita yksittäisiä 
 tutkimushankkeita,  joista  osa  on  viraston omia hankkeita  ja osa  muiden osapuolten joh-

dolla tehtäviä hankkeita. Ohjelman alkuvuosina kehitetään lisäksi viraston  laatujärjes-
telmää.  

Suurin  osa  viraston tutkimus-  ja  kehittämishankkeista teetetään  ulkopuolisilla  konsul- 
teilla ja  tutkimuslaitoksilla.  

Tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan vuosittaiset kustannukset ovat noin  10  miljoonaa 
markkaa, joka koostuu lähinnä ulkopuolisista  konsulttikustannuksista  sekä myös viras-
ton  virkatyöstä. 



Research and development activities in the Finnish Rail Administration  (RHK)  in 1997-99. 
Finnish Rail Administration, Strategy Unit. Helsinki 1997. Publications of Finnish Rail Admini-
stration A 4/1998. 28 pages. ISBN 952-445-008-9, ISSN 1455-2604 

SUMMARY 

The Finnish Rail Administration (RHK) is civil service department that is subordinate to 
the Ministry of Transport and Communications. It is in charge of maintaining and de-
veloping the rail network and is responsible for the safety of rail transport. The research 
and development programme of RI-IK is now produced for the first time. The goals for 
the research and development activities are presented in the report as well as the actual 
research and development program which covers the years 1997-99. 

The research and development activities in RHK have several objectives. R&D activi-
ties must support action planning. R&D activities are to be published in a form of the 
programme. Other national and international transport research will be followed and 
utilised. The results of the research projects will be published in the publication series. 
In addition, information on R&D activities will be published in the WWW pages of 
RHK. 

There are four key areas in the R&D programme for the years of 1997-1999. They are 
socio-economic impacts of rail management, operational and technical development of 
rail network and rail traffic, transport safety and environment. Each key area includes 
several research projects. In addition, the quality management system of the Finnish 
Rail Administration is being developed during the first years of the programme. 

Most of the research projects are carried out by consultants and research institutes. 

The yearly costs of the R&D activities are around 10 million Finnish marks. It includes 
the costs for the consultants as well as the duties in the office. 
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ESIPUHE  

Ratahallintokeskus  käynnisti kesällä  1997  tutkimus-  ja  kehittämisohjelman valmistelu-
työn. Tässä raportissa  on  esitetty Ratahallintokeskuksen tutkimus-  ja  kehittämistoimin-
nan lähtökohdat, tavoitteet sekä varsinainen kolmivuotinen t&k-ohjelma. 

Selvitys  on  laadittu Ratahallintokeskuksen kehittämisyksikössä. Laadintaa  on  valvonut 
työryhmä, johon kuuluivat apulaisjohtaja Martti Kerosuo (puheenjohtaja) kehittämis-
yksiköstä, apulaisjohtaja Yrjö Poutiainen turvallisuusyksiköstä, apulaisjohtaja Markku 
Nummelin teknisestä yksiköstä, apulaisjohtaja Timo Välke kiinteistöyksiköstä, talous-
päällikkö Airi Kivelä talousryhmästä  ja  suunnittelija Harri Lahelma (sihteeri) kehittä-
misyksiköstä. 

Tutkimus-  ja  kehittämisohjelma  on  hyväksytty Ratahallintokeskuksen johtoryhmässä 
 9.3.1998.  

Helsingissä, maaliskuussa  1998 

Ratahallintokeskus 
Kehiuämisyksikkö 
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1.  JOHDANTO  

Ratahallintokeskuksessa  on  harjoitettu tutkimus-  ja kehittämistoimintaa  viraston lyhyen 
olemassaolon ajan. Tutkimus-  ja kehittämistoimintaa  ei kuitenkaan ole koottu aikai-
semmin ohjelman muotoon. Tässä raportissa esitetään viraston tutkimus-  ja  kehittämis-
toiminnan lähtökohdat, tavoitteet sekä varsinainen tutkimus-  ja  kehittämisohjelma, joka 
ulottuu vuosille  1997-99.  

Ohjelman lähtökohtia ovat  mm. Ratahallintokeskuksen  toiminta-ajatukset sekä muu 
kotimainen  ja  kansainvälinen liikennetutkimus. Näitä asioita samoin kuin tutkimus-  ja 
kehittämistoimiiman  määritelmiä  on  käsitelty raportin luvussa  2.  Luvussa  3  käsitellään 
Ratahallintokeskuksen tutkimus-  ja kehittämistoiminnalle  asetettuja strategioita  ja  ta-
voitteita, jotka pyritään ohjelman avulla saavuttamaan. Luvussa  4  esitellään ohjelman 
keskeisimmät  osat  eli tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan painopistealueet  ja  yksittäiset 
projektit. 
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2.  OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT  

2.1  RHK:n  toiminta-ajatus,  strategiset toimintalinjat ja  organisaatio 

Ratahallintokeskus (RHK)  on  liikenneministeriön alaisuudessa toimiva itsenäinen vi-
rasto, joka huolehtii rataverkon ylläpitämisestä  ja  kehittämisestä sekä : autatieliikenteen 
turvallisuudesta. Ratahallintokeskus aloitti toimintansa  1.7.1995. 

Ratahallintokeskuksen  perustamisen lähtökohtana  on  ollut radanpidon tilaaja-  ja  viran-
omaistehtävien säilyttäminen valtiolla VR:n muuttuessa osakeyhtiöksi. Uudistuksen 
keskeisenä tavoitteena oli erottaa kuljetustoiminta rataverkon ylläpidosta  ja  kehittämi-
sestä. Kuljetustoiminta.a hoidetaan yhtiömuodossa kuten valtion muutakin kilpailutilan-
teessa harjoittamaa toimintaa  ja  vastuu rataverkosta  on  valtiolla kuten muidenkin liiken-
neväylien osalta. 

Ratahallintokeskuksen  toiminta-ajatuksena  on: 
- Ratahallintokeskus  edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, 

turvallisena  ja ympäristöystävällisenä liikennemuotona  niin kotimaassa kuin osana 
kansainvälistä kuljetusj ärj estelmää 

- Ratahallintokeskus  huolehtii rataverkon ylläpitämisestä  ja  kehittämisestä sekä 
rautatieliikenteen turvallisuudesta  ja  tarjoaa kilpailukykyisen liikenneväylän rauta-
tieyritysten käyttöön 

- Ratahallintokeskus  ottaa huomioon elinkeinoelämän  ja joukkoliikenteen  kuljetus- 
tarpeet  ja  toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kansainvälisessä 
liikenteessä rataverkkoa kehitetään keskeisenä linkkinä idän  ja  lännen välillä. 

- Ratahallintokeskus  pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti Suomen liikennepolitiikkaa  ja 
 1 iikenneinfrastruktuuria  koskeviin asioihin. 

Toiminta-ajatusten tueksi  on Ratahallintokeskuksessa  luotu strategisia toimintalinjo
-ja,  joissa painottuvat radanpidon rahoitukseen, rautatieliikenteen toimintaedellytyksiin 

 ja  turvallisuuteen, kustannusten alentamiseen, ympäristöarvoihin sekä kansainvälisiin 
kuljetusyhteyksiin liittyvät seikat. 

Ratahallintokeskuksen  toimintaa ohjaaja valvoo valtioneuvoston asettama johtokunta. 

Ratahallintokeskusta  johtaa ylijohtaja, jonka alaisuudessa toimivat talousryhmä sekä 
viisi yksikköä: kehittämisyksikkö, rakennuttamisyksikkö, turvallisuusyksikkö, tekninen 
yksikkö  ja kiinteistöyksikkö.  Henkilökunnan määrä varsinaisessa virastossa  on  noin  60. 

 Lisäksi Ratahallintokeskuksen vastuulla olevassa rautatieliikenteen lippujen tarkastus-
maksutoiminnassa  on 35  henkilöä. 

Ratahallintokeskuksen  organisaatio  on  esitetty kuvassa  1. 



LIIKENNEMINISTERIÖ  

RATAHALLINTOKESKUS  
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I  
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kehittämis- hankeohjelmat  teen  turval-  sekä  radan ja  omaisuuden 
strategiatja—  ja  töiden lisuusnormit,  sen  laitteiden hankinta  ja  
suunnitelmat, tilaaminen, toimiluvat, normitja  vuokraus, 
liikennetalou- rataomaisuuden  liikenteen- turvallisuus, kaavoitus-  ja 
dellisetja -  hallinta ohjaus, tarkas- laatuasiat  ympäristöasiat 
poliittiset tusmaksut  
tutkimukset  

Kuva  1. 	Ratahallintokeskuksen  organisaatio  

2.2  Tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan määritelmiä 

Tutkimus-  ja kehittämistoiminta ymmärretäin  yleensä  varsin  laajasti  ja sen  erottami-
nen esimerkiksi normaalista  virkatyöstä  voi olla vaikeaa. Seuraavassa  on  lyhyesti esi-
tetty määritelmiä, joita  on  käytetty tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan  määrittelemises

-sa. 



lo  

Tutkimuksella  ja  siihen verrattavissa olevalla kehittämistyöllä tarkoitetaan systemaat-
tista toimintaa tiedon lisäiniseksi  ja  tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. 
Kriteeri  on,  että toiminnan tavoitteena  on  jotain olennaista uutta. 

Tutkimuksen piirteitä ovat suoritus tieteellisissä laitoksissa, pyrkimys yleistettävyyteen, 
kytkentä muuhun tutkimustoimintaan, rahoitus erillisillä tutkimusmäärärahoilla,  tulos-
ten  olennainen uutuusarvo sekä tulosten laajempi julkistaminen. 

Tutkimus-  ja kehittämistyö  jaetaan usein perustutkimukseen, soveltavaan tutkimukseen 
 ja kehittämistyöhön. 

Perustutkimuksella  tarkoitetaan sellaista toimintaa uuden tiedon saavuttamiseksi, joka ei 
ensisijaisesti tähtäa käytännön sovellutukseen. Perustutkimusta  on  esimerkiksi ominai-
suuksien, rakenteiden  ja riippuvaisuuksien  analyysit, joiden tavoitteena  on  uusien  hy-
poteesien,  teorioiden  ja  lainalaisuuksien muodostaminen  ja  testaaminen. 

Soveltavalla  tutkimuksella tarkoitetaan sellaista toimintaa uuden tiedon saavuttamiseksi, 
joka ensisijaisesti tähtää tiettyyn käytännön sovellutukseen. Soveltavaa tutkimusta  on 

 esimerkiksi sovellusten etsiminen perustutkimuksen tuloksille  tai  uusien menetelmien  ja 
 keinojen luominen tietyn ongelman ratkaisemiseksi. 

Kehittämistyöllä  tarkoitetaan tutkimuksen tuloksena jaltai käytännön kokemuksen 
kautta saadun tiedon käyttämistä uusien aineiden, tuotteiden, tuotantoprosessien, mene-
telmien  ja  järjestelmien aikaansaamiseen  tai  olemassa olevien olennaiseen paranemi-
seen.  

2.3 Liikennesektorin  muu tutkimustoiminta Suomessa  

2.3.1  Yleistä 

Liikennesektorin  tutkimustoimintaa harjoittavat Suomessa  mm.  liikenneministeriö  ja 
sen  alaiset virastot Tielaitos, Merenkulkulaitos, Ilmailulaitos,  Aj oneuvohallintokeskus. 

 Mainitut organisaatiot toimivat yleensä tutkimusten tilaajina  ja  ohjaajina, jolloin varsi-
naisen tutkimustyön suorittavat liikennealan konsultti-  ja insinööritoimistot,  tutkimus-
laitokset sekä korkeakoulut  ja  yliopistot. 

Tutkimuksen  ja  kehittämisen merkitys  on  kasvamassa liikennejärjestelmän kehittämi-
sessä. Tutkimusta tarvitaan tuottamaan perustietoja pitkän aikavälin suunnittelun on-
gelmiin  ja  kunkin liikennemuodon kehittämiseen. Tutkimuksella  ja  kehittämisellä tue-
taan liikenteen hyväksyttyj  en toimintalinj  oj  en  käytännön toteuttamista.  

2.3.2  Liikenneministeriö 

Liikenneministeriö asetti joulukuussa  1994  työryhmän laatimaan alustavan ehdotuksen 
hallinnonalan liikennetutkimuksen strategiaksi. Ehdotuksessa otettiin kantaa sekä koti- 
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maiseen  että kansainväliseen tutkimustoimintaan liittyviin tutkimustavoitteisiin  ja yh-
teistyökysymyksiin. Tutkimusstrategian  tavoitteena oli varmistaa, että tutkimustoiminta 
tukee hallinnonalan yleisiä kehittämistavoitteita. Samoin  sillä  ohjattiin Suomen kantoja 

 EU-tutkimuksen tulevaan sisältöön. Kannanottona todettiin  mm.,  että kansallinen tutki-
mustoiminta integroidaan  EU-tutkimukseen  ja  muuhun kansainväliseen tutkimustoi-
mintaan. 

Keväällä  1996  liikenneministeriö julkaisi hallinnonalan tutkimus-  ja  kehittämistoimin-
nan  strategian,  joka sisälsi t&k-toiminnan periaatteet sekä tutkimuksen  ja  kehittämisen 
kohteet. 

Liikenneministeriön tutkimustoiminnan strategiassa painotetaan pitkäjänteisten, laajem-
pien ohjelmien aikaansaantia. Tällaisia monivuotisiaja hyvin organisoituja ohjelmia oli 
vuoden  1997  aikana lähdössä käyntiin  mm.  seuraavien ohjelmakokonaisuuksien osalta: 

-  liikenne-ennusteet 
- liikenneinfrastruktuuri 
- kulj etusketj  ut 
-  liikenteen telematiikka 
- liikenneturvallisuus 
-  ympäristö-  ja ajoneuvotekniikka 
-  vaaralliset aineet 
- yhdyskuntarakenne  ja liikennejärjestelmä.  

Moni ohjelmakokonaisuuksista liittyy Ratahallintokeskuksen toimintaan  ja tutkimustar-
peisiin.  Niinpä Ratahallintokeskus osallistuu useimpiin edellä mainittujen ohjelmako-
konaisuuksien yksittäisiin hankkeisiin  ja  projekteihin. 

Alkuvuonna  1998 viimeisteltiin  liikenneministeriön johdolla Suomen liikennejärjes-
telmä  2020'  -mietintöä, jonka yhteydessä saataneen lisää tutkimustarpeita liikenteen 
tutkimukseen.  

2.3.3 Rautatieyritykset  

VR-Yhtymä Oy  tytäryhtiöineen harjoittaa rautatiealan tutkimus-  ja kehittämistoimintaa. 
 Sitä ei tällä hetkellä ole koottu ohjelman muotoon. 

VR  on yhteistyöosapuolena  mukana useissa Ratahallintokeskuksen tutkimus-  ja kehit-
tämisproj ekteissa.  

2.3.4  Muu kotimainen liikennetutkimus 

Tielaitos  on  perinteisesti harjoittanut mittavaa tutkimus-  ja kehittämistoimintaa.  Toi-
minta  on  jo  useana vuonna koottu ohjelman muotoon. Ensimmäisen tutkimus-  ja  kehit-
tämisohjelman Tielaitos kokosi vuonna  1994  ja  se  kattoi vuodet  1995-97.  Ohjelman 
painopistealueita olivat  mm. tienpidon  yhteiskuntataloudelliset vaikutukset, liikenne  ja 
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maankäyttö,  liikenteen kysyntä  ja  liikenteen hallinta. Vuoden  1998  aikana valmistellaan 
uutta t&k-strategiaa  ja  -ohjelmaa toteutettavaksi vuodesta  1999  alkaen. 

Myös  Merenkulkuhallituksella  ja Aj oneuvohallintokeskuksella  on  tutkimustoimin-
taa. Merenkulkuhallituksen tämän hetkinen tutkimustoiminta liittyy lähinnä  TEN- 
budjetin kautta tuettuun tutkimusohjelmaan  'Development of Finland's Sea Infrastructu-
re 1995-98',  jonka aihekokonaisuuksia ovat merenkulun talviliikenteen kehittäminen, 
integroitujen vesitiekuijetusten kehittäminen, uusien alustyyppien kehittäminen  ja  Suo-
men merenkulkuyhteyksien turvaaminen. Ajoneuvohallintokeskuksen tutkimustoimin-
taan kuuluvat  mm. ajoneuvokannan  ennustaminen  ja liikenneturvallisuus.  

Pääkaupunkiseudun  yhteistyövaltuuskunta (YTV)  on  harjoittanut monipuolista lii-
kennejärjestelmätason tutkimus-  ja kehittämistoimintaa  mm.  liikenne-ennusteiden, vai-
kutusarvioinnin, liikenneturvallisuuden  ja  liikenteen ympäristövaikutuksien osalta.  Ra-
tahallintokeskus  on  ollut osapuolena mukana useissa tutkimushankkeissa.  

2.3.5  Kansainvälinen  liikennetutkimus  

Kansainvälisen liikennetutkimuksen merkitys  on  viime vuosina korostunut  ja  tämä  on 
 otettu huomioon  mm.  liikenneministeriön hallinnonalan tutkimusstrategiassa. Esimer-

kiksi Euroopan unionin budjeteissa liikennetutkimuksella  on  jo  monen vuoden ajan ollut 
suuri painoarvo. 

Euroopan unionin  komission  tutkimustoiminta  on  koottu ns. puiteohjelmien muo- 
toon. Parhaillaan  on  käynnissä vuosina  1996-1998  toteutettava neljäs puiteohjelma, joka 
koostuu useasta tarjouskierroksesta. Neljännessä puiteohjelmassa liikennetutkimus  on  
jaettu seitsemään  osa-alueeseen:  

1. strateginen liikennetutkimus  
2. rautatieliikenne  
3. yhdistetyt  kuljetukset  
4. ilmaliikenne  
5. kaupunkiliikenne  
6. vesiliikenne  
7. tieliikenne  

Kukin edellä mainittu  osa-alue sisältää kymmenittäin miljoonaluokan tutkimushank-
keita, joissa myös suomalaiset osapuolet ovat olleet näkyvästi esillä. Erityisesti kolme 
ensimmäistä painopistealuetta ovat rautatiesektoria kiinnostavia  ja Ratahallintokeskus 

 onkin mukana joidenkin yksittäisten tutkimushankkeiden ohjausryhmissä. 

Liikenteellä  on  huomattava merkitys myös viidennessä puiteohjelmassa, vaikkakaan 
kulkumuotokohtaisia ohjelmia ei enää ole. Viidennen puiteohjelman  on  määrä alkaa 
vuonna  1999  ja sen  sisältöä  ja  rakennetta suunniteltiin vielä alkuvuonna  1998. 
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Euroopan unionin piirissä harrastetaan tutkimustoimintaa myös ns.  COST-tutkimusoh-
jelman  (Cooperation in the field of Scientific and Technical Research)  yhteydessä. 

 COST on  vuosikymmeniä käynnissä ollut laaja-alainen tutkimusohjelma, joka sisältää 
myös liikennetutkimusta. Rautatieliikenteen kannalta mielenkiintoisia proj ektej  a  ovat 

 mm. 'Interactions Between High Speed Rail and Air Passenger Transport'  ja  'Passen-
gers' Accessibility of Heavy Rail Systems'. 

Ratahallintokeskus  tulee seuraamaan EU:n liikennetutkimusta sekä osallistuu harkinnan 
mukaan asiantuntijana  ja rahoittaj ana  sitä kiinnostaviin projekteihin. 

Myös kansainvälisen rautatiehiton (UIC)  piirissä harrastetaan tutkimustoimintaa, joka 
 on  äskettäin koottu ohjelman muotoon. Tutkimusohjelman yleisinä tavoitteina  on  lisätä 

rautatiesektorin laatua, tuottavuutta, joustavuutta, yhteiskäytettävyyttä  ja  turvallisuutta 
sekä pienentää kustannuksia. Tutkimusohjelma sisältää noin  40 tutkimusteemaa,  joista 
seuraavat teemat  on  nostettu painopistealueiksi: 

-  matka-aikojen pienentäminen perinteisellä rataverkolla 
- kustannustehokkaan 'Eurotrain'  -junan kehittäminen 
- älykkäiden henkilöliikenneasemien  kehittäminen 
- älykkäiden tavarankulj etusj ärj  este lmien kehittäminen 
- tavaravaunujen  kehittäminen 
- yhdistettyj  en kulj etusten  kehittäminen 
- tavarankuormausmenetelmjen  kehittäminen 
- akselipainojen  lisääminen 
- satelliittiteknologian  käyttö liikenteenohjauksessa 
- ETCS/ERTMS  —järjestelmien kehittäminen 
- meluntorjuntamenetelmien  kehittäminen 
-  rautatieliikenteen energiankulutuksen pienentäminen 
-  kaluston  ja ratainfrastruktuurin elinikätarkastelut 
- automaatiotekniikan  kehittäminen. 

Kansainvälisen rautatieliiton määrittelemää tutkimustoimintaa suorittaa  mm.  rautatie- 
alan tutkimuslaitos ERRI  (European Railway Research Institute).  

Monissa ulkomaisissa rautatieyrityksissä harrastetaan laajaa tutkimustoimintaa. Ruotsin 
 Banverket  julkaisi oman tutkimusohjelmansa vuonna  1991  ja  siinä painopistealueina 

olivat  mm. yhteiskuntatalous,  tekniikka  ja  ympäristö. 



14 

3.  TUTKIMUS-  JA  KEHITTÄMISTOIMINNAN TAVOITTEET 

 3.1  Yleistä 

Ratahallintokeskuksen  tutkimus-  ja kehittämistoiminnalle  on  asetettu seuraavat tavoit-
teet:  

1. tutkimus-  ja kehittämistoiminta  tukee toimintaa  ja sen  ohjausta  
2. tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan koordinoimiseksi laaditaan useampivuotinen 

tutkimusohjelma, jossa mäiritel1ään t&k-toiminnan painopistealueet  ja osa  tutki-
mushankkeista  

3. tutkimus-  ja kehittämistoiminnassa  hyödynnetään muuta kansallista  ja  kansainvä-
listä tutkimusta  (mm.  liikenneministeriö, EU:n tutkimusohjelmat, UIC). 

Seuraavissa kappaleissa  on  tarkemmin käyty läpi edellä mainittuja tavoitteita.  

3.2  Tutkimus-  ja kehittämistoiminta  tukee toimintaa  ja sen  ohjausta 

Tutkimus-  ja kehittämistoiminta  on  strateginen resurssi. Liikenneministeriön mukaan 
jokaisella ministeriön alaisella organisaatiolla  on  oltava tutkimusstrategia, jonka toteut-
tamiseen johto sitoutuu. T&k-toiminnan painopistealueet johdetaan toiminnan tavoit-
teista  ja toimintapolitiikoista.  Toisaalta t&k-toiminnan avulla selvitetään  mm.  millaisia 
tavoitteita hallinnonalalle tulisi asettaa. 

Ratahallintokeskuksen  toiminta-ajatuksia  ja  strategisia toimintalinjoja käsiteltiin kap-
paleessa  2.1.  Tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan painopistealueet  on  valittu siten, että ne 
tukevat viraston toimintaa  ja sen  ohjausta.  

3.3  Tutkimus-  ja  kehittämisohjelman laadinta 

Tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan koordinoimiseksi laaditaan useampivuotinen tutki-
musohjelma, jossa määritellään t&k-toiminnan painopistealueet  ja osa tutkimushank-
keista.  Tällainen ohjelma  on  koottu tämän raportin lukuun  4. 

On  huomattava, että tutkimus-  ja kehittämistoiminta  on  jatkuvaa toimintaa, jonka ta-
voitteet  ja  sisältö muuttuvat ajan kuluessa. Siten useampivuotistakin tutkimusohjelmaa 
joudutaan tarkentamaan vuosittain.  

3.4  Muun tutkimustoiminnan hyödyntäminen 

Liikennetutkimuksen  määrä  on  viime vuosina moninkertaistunut. Hyödynnettävää tut-
kimusta  on  sekä rautatiesektorin sisällä että liikennej ärjestelmätasolla. 
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Ulkopuolista liikennetutkimusta seurataan esimerkiksi ammattilehtien, sähköisten  tie-
donvälityskanavien  ja  seminaarien avulla sekä osallistumalla osapuolena muiden joh-
dolla tehtäviin tutkimushankkeisiin, joissa mandollisesti osallistutaan myös tutkimuksen 
tavoitteiden asettamiseen  ja  tulosten analysointiin. 

Useimmat tutkimusta harjoittavat organisaatiot julkaisevat tutkimusraporttejaan omissa 
 j ulkaisusarj oissaan.  Tutkimustoiminnan tuloksista informoidaan erilaisissa liikennealan 

kansainvälisissä seminaareissa. Myös Internetin käyttö  on  yleistynyt tiedonvälittäjänä  ja 
 niinpä useat tahot julkaisevat tutkimistoiminnan tuloksia, esimerkiksi tutkimusraporttien 

tiivistelmiä, WWW-sivuillaan. 

Kansainvälisen liikennetutkimuksen tuloksia  ja  yhteenvetoja  on  koottu erilaisiin tieto-
kantoihin. Eräs keskeinen tietokanta  on TRANSDOC,  johon  on  kerätty tietoja myös 
Suomessa tehdyistä liikennesektorin tutkimuksista. Tietokanta  on  saatavissa  CD-ROM 
levynä. Liikermeministeriö  toimii TRANSDOC-tietokannan yhteysviranomaisena Suo-
messa. 

Kansainvälisiä liikennetutkimuskongressej  a,  joissa rautatieliikenteeseen  ja rataverkkoon 
 liittyvät aihepiirit ovat näkyvästi esillä, ovat  mm. TRB, ETF, WCTR  ja WCRR. TRB 

 (Transport Research Board Annual Meeting) on  maailman suurin yksinäinen liiken-
nealan tutkimuskongressi  ja  se  järjestetään vuosittain tammikuussa Washingtonissa Yh-
dysvalloissa. Merkittäviä eurooppalaisia vuosittaisia liikeimealan kongresseja ovat eng-
lantilainen  ETF  (European Transport Forum)  ja  belgialainen  WCTR  (World Con-
ference on Transport Research).  WCRR  (World Congress on Railway Research) 
on  parin  vuoden välein järjestettävä maailmanlaajuinen rautatiealan oma tutkimuskong-
ressi, jonka yksi pääjärjestäjistä  on  kansainvälinen rautatieliitto UIC. 
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4.  TUTKIMUS-  JA  KEHITTÄMISOHJELMA VUOSILLE  1997-99 

4.1  Periaatteet 

Tutkimus-  ja kehittämistoiminta  tapahtuu pääsääntöisesti yksittäisten tutkimushankkei
-den  kautta. Yksittäiset hankkeet ovat yleensä osana laajempaa tutkimusprojektia  tai pai-

nopistealuetta. 

Ratahallintokeskuksen  tutkimus-  ja kehittämishankkeet  ovat periaatteessa kandentyyp-
pisiä: 

-  hankkeita, joissa Ratahallintokeskus  on  vetäjänä 
-  hankkeita, joissa Ratahallintokeskus  on  mukana yhtenä osapuolena. 

Edellä kuvattu periaate  on  viime vuosina korostunut, kun liikenneministeriön rooli lii-
kennetutkimuksen koordinoij  ana  on  kasvanut. Liikenneministeriön johdolla harjoitetaan 
yhä enemmän sellaista tutkimusta, joka suoraan palvelee myös Ratahallintokeskuksen 
tutkimustarpeita.  

4.2  Painopistealueet  

4.2.1  Yleistä 

Ratahallintokeskuksen  tutkimus-  ja  kehittämisohjelman  1997-99 painopistealueiksi on 
 asetettu seuraavat asiakokonaisuudet: 

- radanpidon  yhteiskuntataloudelliset vaikutukset 
- rataverkon  ja  rautatieliikenteen toiminnallinen  ja  tekninen kehittäminen 
- liikenneturvallisuus 
- ympäristöhallinnan  kehittäminen. 

Lisäksi tutkimus-  ja kehittämistoimintaa  harjoitetaan  mm. Ratahallintokeskuksen  kun-
teistöhallintajärjestelmän  ja laatujärjestelmän  kehittämiseksi. 

Seuraavissa kappaleissa esitetään Ratahallintokeskuksen tutkimus-  ja kehittämishank-
keet jaoteltuna  kolmeen ryhmään: 

-  vuonna  1997  käynnissä olleita tutkimuksia 
-  vuosien  1998-99 aihealueitaja  tutkimuksia 
-  osallistuminen muiden vetämiin tutkimushankkeisiin. 
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4.2.2 Radanpidon  yhteiskuntataloudelliset. vaikutukset 

Painopistealueen tavoitteet: 

Painopistealueessa  tuotetaan tietoa radanpidon yhteiskuntataloudellisista vaikutuksista 
siten, että voidaan määritellä tulevaisuuden rataverkon yhteiskuntataloudellisesti opti-
maalinen taso. Tutkimukset liittyvät  mm.  henkilö-  ja  tavaraliikenteen kysynnän ennus-
tamiseen, kilpailuttamiseen, tavaraliikenteen laatutekijöiden arvottamiseen, päästöjen 
arvottamiseen, jatkosähköistyksen kannattavuuteen  ja YHTALI-laskelmien kehittämi-
seen. Tutkimukset edesauttavat rautatieliikenteen yhteiskuntataloudellisen merkityksen 
julkituomista Kehittämisyksikön toiminta-ajatuksen mukaisesti. Tietoa radanpidon yh-
teiskuntataloudellisista vaikutuksista tuotetaan omilla tutkimuksilla sekä seuraamalla 
muuta kansallista  ja  kansainvälistä tutkimusta. 

Vuonna  1997  käynnissä olleita tutkimuksia:  

Projektin  nimi:  Henkilöliikenteen kysyntämalli 
Tekijät:  RI-IK Kehittämisyksikkö, Viatek  Oy, liikenneministeriö, VR Osakeyhtiö 
Vastuuhenkihi:  Harri LahelmalKehittämisyksikkö 
Kuvaus: Kehitetään rautateiden henkilöliikenteen ennustemalli, jonka avulla voidaan 
ennustaa  j unamatkoj en  määrä, kun matka-aika, junatarj onta  ja  lipun hinta muuttuvat. 
Aikataulu: Valmistunut marraskuussa  1997  

Projektin  nimi:  Rataverkon tavaraliikenne-ennuste 
Tekijät:  RHK Kehittämisyksikkö, Viatek Oy, VR  Cargo,  liikenneministeriö 
Vastuuhenkilö:  Harri LahelmalKehittämisyksikkö 
Kuvaus: Laaditaan ennuste Suomen rataverkko vuosien  2010  ja  2020 tavaraliikenteelle 
tavaralajiryhmittäin.  Ennuste perustuu lähinnä toimialakohtaisiin talousennusteisiin sekä 
havaittuihin riippuvaisuuksiin talouskehityksen  ja  tavaraliikenteen välillä. 
Aikataulu: Valmistunut marraskuussa  1997  

Projektin  nimi: Tavaraliikenteen asiakkaiden arvostukset 
Tekijät:  RHK Kehittämisyksikkö, Teknillinen Korkeakoulu, VR Osakeyhtiö 
Vastuuhenkilö:  Tuomo Suvanto/Kehittämisyksikkö 
Kuvaus: Selvitetään tavaraliikenteen asiakkaiden arvostukset eli kuinka tärkeäksi asiak-
kaat kokevat tavaraliikenteen nopeudet, kuljetusvarmuuden, myöhästymiset jne. Lop-
putuloksena saadaan tekijöiden markkamääräiset arviot, joita voidaan hyödyntää  rata- 
hankkeiden vaikutusarvioinneissa  ja kannattavuuslaskelmissa.  
Aikataulu: Valmistunut maaliskuussa  1998  

Projektin  nimi: Pohjolan kolmion ratahankkeiden kehittäminen 
Tekijät:  RHK Kehittämisyksikkö,  LT-Konsultit Oy 
Vastuuhenkilö:  Tuomo Suvanto/Kehittämisyksikkö 
Kuvaus: Laaditaan selvitys Pohjolan kolmion rataverkon kehittämisen vaikutuksista 
Suomessa  ja  julkaistaan tulokset esitteessä  ja RHK:n WWW-sivuilla. 
Aikataulu: Valmistunut joulukuussa  1997 
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Projektin  nimi:  Rataverkon jatkosähköisiyksen yhteiskuntataloudellinen vaikutusselvi-
'ys 
Tekijät:  RHK Kehittämisyksikkö, VR Osakeyhtiö, VR  Cargo,  VR-Rata  Oy, Jyrki  Pus-
sinen 
Vastuuhenkilö:  Tuomo Suvanto/Kehittämisyksikkö 
Kuvaus: Selvitetään yhteiskuntataloudellisen vaikutusselvityksen perusteella, kannat-
taako rataverkon sähköistystä jatkaa  ja  missä järjestyksessä mandollinen jatkosähköistys 
tulisi toteuttaa. 
Aikataulu: Valmistunut helmikuussa  1998  

Projektin  nimi: Kilpailun avaaminen Suomen rataverkolla 
Tekijät:  RHK Kehittämisyksikkö, Timo Järvelä 
Vastuuhenkilö:  Tuomo Suvanto/Kehittämisyksikkö 
Kuvaus: Selvitetään Suomen rataverkon kilpailun avaamisen taloudellisia perusteita. 
Aikataulu: Valmistunut joulukuussa  1997  

Projektin  nimi:  Tasoristeysten poiston tarveselvitys 
Tekijät:  RHK Kehittämisyksikkö, RHK Turvallisuusyksikkö, RHK Kiinteistöyksikkö 
Vastuuhenkilö:  Tuomo Suvanto/Kehittämisyksikkö 
Kuvaus: Laaditaan kriteerit, joiden perusteella tasoristeyksiä tulisi poistaa Suomen  ra-
taverkolta  sekä esitetään suositus poistamisjärjestyksestä. 
Aikataulu: Valmistunut maaliskuussa  1998  

Projektin  nimi: Junaliikenteen simulointiohjelmien kartoitus 
Tekijät:  RHK Kehittämisyksikkö, VR-Rata  Oy 
Vastuuhenkilö:  Markku Pyy/Kehittämisyksikkö 
Kuvaus: Selvitetään markkinoilla olevat junaliikenteen simulointiohjelmat  ja  niiden 
soveltuvuus Suomen olosuhteisiin. 
Aikataulu: Valmistunut joulukuussa  1997  

Vuosien  1998-99 aihealueita  ja  tutkimuksia: 

-  Pitkän aikavälin hankeohjelman laatiminen 
- Rataverkon  kehittämisen aluerakenteelliset vaikutukset 
- Radanpidon  toimenpiteiden kuljetustaloudelliset vaikutukset 
- Junaliikenteen päästöjen arvottaminen 
- Vaikutusarvioinnin ohjeopas 
- Ratamaksun  ja  kapasiteetin jakoperusteet 
-  Junaliikenteen simulointiohjelman jatkoselvitykset 
- Akselipainojen  korotuksen  ja  junien levennyksen taloudelliset vaikutukset 

Osallistuminen muiden vetämiin tutkimushankkeisiin: 

-  LM: YHTALI:n kehittämistarpeiden  analyysi eri liikennemuodoissa 
-  LM: Liikenneväylänpidon  yhteiskuntataloudellisten vaikutusten tutkiminen (Ohj  el- 

ma-YHTALI) 
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-  LM: Väylänpidon  ja  -investointien yhteiskuntataloudellinen optimointi 
-  LM:  Valtakunnallisen, verkollisen  ja  kansainvälisen liikenteen esiselvitys 
-  LM:  Hanke-ennusteohjeet 
-  LM: Liikennehankkeiden sosioekonomiset  vaikutukset  (EU-ECOPAC) 
-  LM:  Liikennemuotojen ulkoiset kustannukset  ja kustannusvastaavuus 
-  LM:  Ajan arvottaminen eri liikennemuotojen hankkeissa 
-  EU:  Liberalized and interoperable railways (LIBERAIL) 
-  EU:  A European Network of Monitoring Centers for Transport Infrastructures 

(ASSEMBLING) 
-  LM:  Selvitys rautatieliikenteen kilpailun avaamisen vaihtoehdoista 
- UIC:  Economic Assessment of I-ugh Speed Projects 
- YTV:  Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän  ja  maankäytön vuorovaikutus 
-  LM:  Sivu-  ja  välillisten vaikutusten arviointi 
-  LM:  Polttoaineiden hintamuutosten pitkäaikaisvaikutukset  ja työmatkojen verovä-

hennysoikeuden poiston  vaikutukset 
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4.2.3 Rataverkon  ja  rautatieliikenteen toiminnallinen  ja  tekninen kehittäminen 

Painopistealueen tavoitteet: 

Toiminnallisen  ja  teknisen kehitystyön tavoitteena  on: 
-  rautatieliikenteen turvallisuuden parantaminen entisestään 
- rautatieliikenteen kilpailukyvyn kasvattaminen 
-  rautateiden asiakkaiden informaatiopalveluiden parantaminen 
- radanpidon tuotteiden yksikkökustannusten pienentäminen 
-  komponenttien elinikäiskustannusten pienentäminen. 

Vuonna  1997  käynnissä olleita tutkimuksia:  

Projektin  nimi:  Vähäliikenteisten ratojen liikenteenohjausjärjestelmä 
Tekijät:  RHK Tekninen yksikkö, RHK Turvallisuusyksikkö, RIIK Rakennuttamisyk-
sikkö, konsultit 
Vastuuhenkilö:  Jarmo Tuomi/Tekninen yksikkö 
Kuvaus: Järjestelmällä pienennetään vähäliikenteisten ratojen liikenteenhoidon yksik-
kökustatmuksia. 
Aikataulu:  Pilottirataosa valmistuu vuoden  1998  aikana  

Projektin  nimi:  Radan  al usrakenne  ja ratapenkereet  
Tekijät:  RHK Tekninen yksikkö,  Tampereen  teknillinen korkeakoulu, Oulun yliopisto 
Vastuuhenkilö:  Pasi Leimi/Tekninen yksikkö 
Kuvaus:  Ajantasaistetaan  radan poikkileikkausnormit ja  uusitaan  radan rakennenormit.  
Aikataulu:  Konsulttityöt saatu, jatkuu virkatyönä, valmistuu vuoden  1998  aikana  

Projektin  nimi:  Rautatietunnelit 
Tekijät:  RHK Tekninen yksikkö, Suoraplan Oy 
Vastuuhenkilö:  Pasi Leimi/Tekninen yksikkö 
Kuvaus: Määritellään rautatietunnelinormit Suomen rataverkolle. 
Aikataulu: Valmistunut helmikuussa  1998  

Projektin  nimi:  Rautatiesiltojen tekniset ohjeet 
Tekijät:  RHK Tekninen yksikkö, VR -Rata  Oy 
Vastuuhenkilö:  Pasi Leimi/Tekninen yksikkö 
Kuvaus: Kehitetään rautatiesiltoj  en ohj eistusta.  
Aikataulu: Valmistunut vuonna  1997  

Projektin  nimi: Siltojen betonipintojen ulkonäön parantaminen 
Tekijät:  RHK Tekninen yksikkö, Tielaitos, VTT 
Vastuuhenkilö:  Pasi Leimi/Tekninen yksikkö 
Kuvaus: Kehitetään siltojen ulkonäkövaihtoehtoja  miljöön  parantamiseksi. 
Aikataulu: Valmistunut vuonna  1997 
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Projektin  nimi: Junien kokonaisuuden valvonta/pitkän junarungon käyttäytyminen  jar-
rutuksessa  
Tekijät:  RHK Tekninen yksikkö, RHK Turvallisuusyksikkö, Hämeen ammattikorkea-
koulu, VR Osakeyhtiö/VR  Engineering, Ansaldo Transporti 
Vastuuhenkilö:  Markku NummelinlTekninen yksikkö 
Kuvaus: Selvitetään junien kokonaisuuden valvontaa  ja  pitkän junarungon käyttäyty-
mistä  j arrutuksessa.  
Aikataulu: Valmistuu vuonna  1998  

Projektin  nimi:  Melun vähentäminen kiskojen hionnalla 
Tekijät:  RHK Tekninen yksikkö, RHK Kiinteistöyksikkö, VTT, VR Osakeyhtiö/VR 

 Engineering 
Vastuuhenkilö:  Jussi Loukkola/Kiinteistöyksikkö 
Kuvaus: Selvitetään mittauksin kiskojen hionnan melua vähentävä vaikutus. 
Aikataulu: Valmistuu vuonna  1998  

Projektin  nimi: Infrastruktuurin rakennuttajan hanki ntastrategian kehittä,ninen 
Tekijät:  RHK Rakennuttamisyksikkö,  Marjo SabelströmlflKKK 
Vastuuhenkilö:  Juha-Heikki Pasanen/Rakennuttamisyksikkö  
Kuvaus:  Pro-Gradu -tutkielmana laadittavassa työssä muodostetaan infrastruktuurin 
rakennuttajan hankintastrategia sekä kehitetään malli, jonka avulla voidaan arvioida 
markkinoiden rakenteen vaikutuksia lopputuotteen kokonaishintaan. 
Aikataulu: Valmistunut lokakuussa  1997  

Vuosien  1998-99  aihealuelta  ja  tutkimuksia:  

Projektin  nimi:  Lediopastimet 
Tekijät:  RHK Tekninen yksikkö, VR -Rata  Oy, laitevalmistajat 
Vastuuhenkilö:  Jarmo Tuomi/Tekninen yksikkö 
Kuvaus: Kehitetään entistä vähemmän kunnossapitoa vaativia opastimia. 
Aikataulu:  Testivaihe alkaa  1998  

Projektin  nimi:  Ratapihakarttojen kehittäminen 
Tekijät:  RHK Tekninen yksikkö, RHK Kiinteistöyksikkö, Viatek Oy 
Vastuuhenkilö:  Kari  Oj anperälTekninen  yksikkö 
Kuvaus: Uudistetaan ratapihakartat niin, että ne voidaan liittää paikkatietojärjestelmään 
Aikataulu:  Pilottialue valmis vuoden  1998  lopussa  

Projektin  nimi:  Lämpökäsitelty puuratapölkky 
Tekijät:  RI-IK  Tekninen yksikkö, VTT 
Vastuuhenkilö:  Kari Pulli/Tekninen yksikkö 
Kuvaus: Kehitetään puinen ratapölkky, joka ei vaadi kyllästysta. 
Aikataulu: Käynnistetään vuonna  1998  

Projektin  nimi:  Rautatiesiltojen ikäk4yttäytymisen ennustemallin kehittäminen 
Tekijät:  RHK Tekninen yksikkö, Teknillinen korkeakoulu 
Vastuuhenkilö:  Pasi Leimi/Tekninen yksikkö 
Kuvaus: Kehitetään malli, jolla ennustetaan rautatiesillan korjaus-  ja uusimistarpeet.  
Aikataulu: Valmistuu vuonna  1998 
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Projektin  nimi:  Kääntyväkärkisten risteysten käyttö lyhyissä vaihteissa 
Tekijät:  RHK Tekninen yksikkö, konsuitti 
Vastuuhenkilö:  Markku NummelinlTekninen yksikkö 
Kuvaus: Selvitetään mandollisuudet käyttää kunnossapitoa  ja  melua vähentäviä risteys- 
ratkaisuja rautatievaihteissa. 
Aikataulu: Valmistuu vuonna  1998  

Projektin  nimi:  Säätietopalvelujen käytön hyödyntäminen radanpidossa 
Tekijät:  RI-IK  Tekninen yksikkö, Ilmatieteen laitos 
Vastuuhenkilö:  Markku NummelinlTekninen yksikkö 
Kuvaus: Kehitetään radanpitoa palveleva reaaliaikainen säätietojärjestelmä. 
Aikataulu:  Pilottivaihe valmistuu vuonna  1999  

Projektin  nimi: Rautateiden pohjarakennustöiden kehittäminen 
Tekijät:  RFIK Tekninen yksikkö, konsultti 
Vastuuhenkilö:  Pasi Leimi/Tekninen yksikkö 
Kuvaus: Kehitetään rautateiden pohj arakennustöiden ohj eistusta. 
Aikataulu: Valmistuu vuonna  1999  

Projektin  nimi: Rautateiden kuivatustöiden kehittäminen 
Tekijät:  RI-IK  Tekninen yksikkö, konsultti 
Vastuuhenkilö:  Pasi Leimi/Tekninen yksikkö 
Kuvaus: Kehitetään rautateiden kuivatustöiden ohj eistusta. 
Aikataulu: Valmistuu vuonna  1999  

Projektin  nimi: Rautateiden kalliorakennustöiden kehittäminen 
Tekijät:  RHK Tekninen yksikkö, konsultti 
Vastuuhenkilö:  Pasi Leimi/Tekninen yksikkö 
Kuvaus: Kehitetään rautateiden pohjarakennustöiden ohjeistusta, 
Aikataulu: Valmistuu vuonna  1999  

Projektin  nimi: Kilpailu radanpidon töissä 
Tekijät:  RI-IK Rakennuttamisyksikkö,  konsultit 
Vastuuhenkilö:  Juha-Heikki Pasanen!Rakennuttamisyksikkö  
Kuvaus: Selvitetään radanpidon töiden kilpailuttamisen mandollisuudet  ja  vaikutukset. 
Aikataulu: Valmistuu vuonna  1999  

Osallistuminen muiden vetämiin tutkimushankkeisiin: 

-  LM: Liikennetelematiikan  vaikutusten seuranta 
-  LM: Liikennetelematiikan  palveluiden edellytysten kehittäminen 
-  LM: Liikennetelematiikan  arkkitehtuurin  ja standardoinnin  kehittämisen hallinta 
- VTT: Betonitekniset tutkimukset 
- VTT: Kaariruiskutettujen  pinnoitteiden käyttö ympäristön korroosion ehkäisyyn 
- Pohjoismaiden rautatielaitokset: Rautatieliikennetärinä 
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4.2.4  Liikenneturvallisuus 

Painopistealueen  tavoitteet: 

Painopistealueen  tavoitteena  on: 
-  rautatieliikenteen turvallisuuden parantaminen 
-  rautatieliikenteen ohjaamiseen käytettävien välineiden  ja  järjestelmien parantami-

nen 
- perustiedon  hankkiminen turvallisuudesta  ja  riskien hallinnasta. 

Vuonna  1997  käynnissä olleita tutkimuksia:  

Projektin  nimi: Rautatieliikenteen turvallisuustutkimus, vaihe  2  
Tekijät:  RHK Turvallisuusyksikkö, VTT Yhdyskuntatekniikka, VR-Yhtymä Oy 
Vastuuhenkilö:  Yrjö PoutiainenlTurvallisuusyksikkö 
Kuvaus: Tutkimus  on  jatkoa vuonna  1996 aloitettuun kolmiosaiseenrautatietoiminnan 
turvallisuusselvitykseen.  Tutkimuksen toisen osan tarkoituksena  on  tarkastella rautatie- 
turvallisuuden hallintaa. Selvityksen kohteena ovat vaihtotyöonnettomuudet  ja  junalii-
kenne. Molempia rautatietoiminnan  osa-alueita tarkastellaan prosesseina  ja  huomio 
kiinnitetään rautatiehenkilöstön toimintaan eri vaiheissa  ja  siihen, miten eri vaiheet liit-
tyvät toisiinsa. Valitut kohteet ovat alueita, joilla  on  olemassa vakavan onnettomuuden 
mandollisuudet. Tarkoituksena  on  esittää keinoja turvallisuuden lisäämiseksi. 
Aikataulu: Valmistunut syyskuussa  1997  

Projektin  nimi:  Viikkovaroitushankkeen vaihe  1  
Tekijät:  RFJK Turvallisuusyksikkö,  Cap Gemini,  VR Osakeyhtiö, VR-Rata  Oy, 
VR-Yhtymä Oy 
Vastuuhenkilö:  Yrjö PoutiainenlTurvallisuusyksikkö 
Kuvaus:  Viikkovaroitusjärjestelmää uusitaan. Uusittu järjestelmä  on  tarkoitus ottaa 
käyttöön osittain syksyllä  1997  ja  loput  1998  aikana. Hankkeen ensimmäisen vaiheen 
tarkoituksena  on viikkovaroitustoiminnan  kehittämisen suunnittelu, ratkaisumallien kar-
toitus sekä sovellus-, tietoliikenne-  ja laitteistoratkaisujen  valinta. 
Aikataulu: Valmistunut huhtikuussa  1997  

Projektin  nimi:  Viikkovaroitushankkeen vaihe  2  
Tekijät:  RHK Turvallisuusyksikkö,  Cap Gemini,  VR Osakeyhtiö, VR-Rata  Oy, 
VR-Yhtymä Oy 
Vastuuhenkilö:  Yrjö PoutiainenlTurvallisuusyksikkö 
Kuvaus: Tehdään järjestelmän käyttöönottamisen edellyttämät tietojärjestelmäsovel-
lukset  ja verkkoratkaisut  sekä huolehditaan tarvittavien laitteiden hankinnasta. Tärkeä 

 osa  on  henkilöstön kouluttaminen. 
Aikataulu: Aloitettu kesäkuussa  1997,  käyttöönotto syys-lokakuussa  1998 
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Projektin  nimi:  Rataverkon ris/dalueiden kartoitus 
Tekijät: RHK Turvallisuusyksikkö, RFIK Kehittämisyksikkö, RHK Tekninen yksikkö, 
VR-Rata  Oy 
Vastuuhenkilö:  Yrjö PoutiainenlTurvallisuusyksikkö 
Kuvaus: Selvitetään ratapenkereen  ja alusrakenteen  kestävyyttä kriittisillä alueilla  ja 

 laaditaan suunnitelmat pahimpien kohteiden korjaamiseksi. 
Aikataulu: Valmistunut vuonna  1997  

Projektin  nimi: Vaarallisten aineiden kuljetusvirrat 
Tekijät:  RI-IK Turvallisuusyksikkö, RHK Kehittämisyksikkö,  VR Osakeyhtiö 
Vastuuhenkilö:  Harri Lahelma!Kehittämisyksikkö 
Kuvaus:  Sijoitellaan rataverkolle vaarallisten aineiden kuljetukset  (tonnit.  vaunut) tava-
raryhmittäin. 
Aikataulu: Valmistunut kesäkuussa  1997  

Vuosien  1998-99 aihealueita  ja  tutkimuksia:  

Projektin  nimi: Rautatieliikenteen turvallisuustutkimus, vaihe  3  
Tekijät:  RHK Turvallisuusyksikkö, VTT Yhdyskuntatekniikka, VR-Yhtymä Oy 
Vastuuhenkilö:  Yrjö PoutiainenlTurvallisuusyksikkö 
Kuvaus: Tutkimuksen sisällöstä päätetään myöhemmin. 
Aikataulu: Tutkimuksen käynnistämisestä päätetään keväällä  1998 
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4.2.5 Ympäristöhallinnan  kehittäminen  

Painopistealueen  tavoitteet:  

Painopistealueen  tavoitteena  on: 
-  rautatieliikenteen kuljetusosuuden lisääminen sekä eri liikennemuotojen sellainen 

yhteistyö, joka tukee kestävää alue-  ja yhdyskuntarakennetta 
-  uusien ympäristöhaittojen ehkäiseminen 
-  nykyisen ympäristökuormituksen vähentäminen. 

Vuonna  1997  käynnissä olleita tutkimuksia:  

Projektin  nimi: Rautatieliikenteen energiankulutusja päästöt Suomessa 
Tekijät:  RFIK Kiinteistöyksikkö, RHK Kehittämisyksikkö,  Tampereen  Teknillinen 
korkeakoulu (dipiomityö) 
Vastuuhenkilö:  Tuomo Suvanto/Kehittämisyksikkö 
Kuvaus: Selvitetään rautatieliikenteen energiankulutus  ja  päästöt sähköntuotaimosta. 
Aikataulu: Valmistunut toukokuussa  1997  

Projektin  nimi: Rautatieliikenteen melualueet 
Tekijät:  RHK Tekninen yksikkö, RHK Kehittämisyksikkö, RHK Rakennuttamisyksik

-kö, konsuitti 
Vastuuhenkilö:  Jussi LoukkolalKiinteistöyksikkö 
Kuvaus: Tuotetaan tietoa rautatiemelun levinneisyydestä  ja melulle altistuvien  henki-
löiden määrästä  koko rataverkolla.  Tietoa tarvitaan esimerkiksi vaikutusarviointjen 
pohjaksi  ja meluvaikutusten  vähentämisen toimintaohjeita laadittaessa. 
Aikataulu: Valmistuu vuoden  1998  aikana  

Projektin  nimi: Rautatieliikenteen tärinämittausohje 
Tekijät:  RHK Kiinteistöyksikkö, RHK Tekninen yksikkö, RHK Rakennuttamisyksik

-kö, konsuitti 
Vastuuhenkilö:  Pasi Leimi/Tekninen yksikkö 
Kuvaus: Laaditaan ohje rautatieliikenteen tärinämittausta varten. 
Aikataulu: Valmistuu vuoden  1998  aikana  

Projektin  nimi: Rautatieliikenteen paästOjen laskentajärjestelmän (RAILI) laatiminen 
Tekijät:  RI-IK Kiinteistöyksikkö, RHK  Tekninen yksikkö, RHK Kehittämisyksikkö, 
VTT 
Vastuuhenkilö:  Kari Pulli/Tekninen yksikkö 
Kuvaus: Laaditaan rautatieliikenteen päästölaskentamalli, joka laskee rautatieliikenteen 
aiheuttamien päästöjen  ja energiankulutuksen  määrän valtakunnallisesti sekä rataosa-  ja 
ratapihakohtaisesti.  
Aikataulu: Valmistunut helmikuussa  1998 
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Projektin  nimi:  Junameluopas  
Tekijät:  RHK Kiinteistöyksikkö, VTT 
Vastuuhenkilö:  Jussi Loukkola/Kiinteistöyksikkö 
Kuvaus: Laaditaan junamelua koskeva opas radanpitäjän käyttöön. 
Aikataulu: Valmistuu keväällä  1998  

Vuosien  1998-99 aihealueita  ja  tutkimuksia: 

- Dieselkaluston  päästöjen mittaus 
-  Rautatieliikenteen päästöj  en  arvottaminen 

Osallistuminen muiden vetämiin tutkimushankkeisiin: 

-  Liikenneministeriö: Ympäristövaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne  ja lii-
kenriejärjestelmä  (LYYLI-ohjelma) 
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4.3  Rahoitus 

Tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan vuosittaiset kustannukset ovat noin  10  miljoonaa 
markkaa, joka koostuu lähinnä ulkopuolisista konsuittikustannuksista sekä myös viras-
ton oman virkatyön kustannuksista.  

4.4 Informointi 

Ratahallintokeskuksen tutkimusraportteja  varten  on  perustettu syksyllä  1997  julkaisu-
sarja. Tässä sarjassa julkaistaan sellaisia tutkimus-  ja  kehittämistoiminnan raportteja, 
joilla  on  laajempaa mielenkiintoa Ratahallintokeskuksen sidosrybmissä. 

Tutkimus-  ja  kehittämistoiminnasta informoidaan  myös viraston WWW-sivuilla 
(http://www.rhk.fi/tutkimus.htm),  jonne kerätään  mm. tutkimusraporttien tiivistelmät. 
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