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« 	Hntokeskuksen 
tomnta  

Toiminta-ajatus  ja  tehtävät  

Ratahallintokeskus (RHK)  edistää rautatieliikenteen toiminta-

edellytyksiä tehokkaana,  turval lisena ja ympäristöystävällisenä 
liikennemuotona  niin kotimaassa kuin osana kansainvälistä 
kuljetusjärjestelmää. RHK huolehtii rataverkon ylläpidosta  ja 

 kehittämisestä sekä rautatieliikenteen turvallisuudesta  ja  tarjoaa 
kilpailukykyisen liikenneväylän rautatieyritysten käyttöön. 

RHK  ottaa huomioon elinkeinoelämän  ja joukkoliikenteen  kulje-
tustarpeet  ja  toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 
Kansainvälisessä liikenteessä rataverkkoa kehitetään keskeisenä 
linkkinä lännen  ja  idän välillä. Ratahallintokeskus hallinnoi valtion 
omistamaa rataverkkoa siihen kuuluvine laitteineen, rakenteineen 

 ja  maa-alueineen. AHK ostaa ratojen suunnittelu-, kunnossapito - 
ja  rakennustyöt sekä kiinteistönhoidon  ja liikenteenohjauksen 

 palvelut ulkopuolisilta yrityksiltä. 

Toimintaympäristö  

Suomen rataverkko yhdistää maan eri osia  ja  palvelee myös 
kansainvälisiä henkilö-  ja  tavaraliikenteen yhteyksiä.  RH K:n 
rataverkon  pituus  on  yhteensä  5 850 ratakilometriä,  josta  507 
ratakilometriä on  kaksi-  tai useampiraiteista  rataa. Rataverkon 

raidepituus sivuraiteineen  on 8 734 raidekilometriä. Rataverkon 
 ylläpidon  ja  kehittämisen lähtökohtana ovat rautatieliikennöit-

sijöiden sekä tavara-  ja henkilöliikenteen  palveluja käyttävien 
asiakkaiden tarpeet. Toistaiseksi valtion rataverkolla  on vain  yksi 
rautatieliikennöitsijä,  VA  Osakeyhtiö. Aadanpito luo edellytykset 
tehokkaalle, ympäristöystävälliselle, turvalliselle  ja kilpailukykyi-
selle rautatieliikenteelle. Aataverkon  hyvä toimivuus  on  liikenne- 
järjestelmän perusedellytys. 

LVM:n tulosohjaus 
 ja  ympäristöasioiden 

kehittäminen  

Ratahallintokeskus  toimii läheisessä yhteistyössä liikenne-  ja 
viestintäministeriön (LVM)  kanssa. AHK  on  osallistunut ministe-
riön kanssa  mm.  ympäristöasioita koskevien lakien valmisteluun 
sekä LVM:n koordinoimiin yhteistyöhankkeisiin. Lisäksi RHK  on 

 tehnyt yhteistyötä ministeriön  ja  muiden väylälaitosten kanssa 
 mm.  ympäristöasioiden  hallinnan  kehittämisessä. 

Liikenne-  ja viestintäministeriö  käynnisti hallinnonalansa laitos-
ten ympäristöjärjestelmien arvioinnin valmistelun syksyllä 

 2003.  Elokuussa  2004 valmistuneella arvioinnilla LVM  keräsi 
tietoa oman ympäristöjärjestelmänsä kehittämiseen  ja  uuden, 

RHK:n  organisaatio  2004  

Johtokunta 

Ylijohtaja 

Esikunta 
Kansainväliset  asiat •  Laki-  ja sopimusasiat 
Tietohallinto •  Viestintä • Ympäristöasiat 

Liikennejärjestelmä- 	Investointi- 	 Kunnossapito- 	Turvallisuus- 
yksikkö 	 yksikkö 	 yksikkö 	 yksikkö 

Hallinto-
yksikkö 



Ratanatintokeskuksen  toiminta )) 

Rataverkon liikennöinti  vuonna  2003  

-  Henkilö-  ja  tavaraliikenne 

- Tavaraliikenne  

—  

I ROVAN/  

TORNIO  
KEMI  I  

1 OULU  VART!  US  RAAHE  

KONTlOMÄKl  KOKKOLA 	

\ 	

JOENSUU 

VAASA 	

SEINÄJOKI 
 IKU0P1  

PORI 	rc___\  ;i  NIIRALA 

RAUMA 	
LAHTI1 tUVOLAATRA  4  \ 	 VAIN  IKKALA  ,.__#L  

TURKU 	• 	KOTKA  
HELSINKI  

HANKO 

vuosille  2005-2008  ajoittuvan ympäristöohjelmansa valmiste-
luun. Arvioinnin tuloksia voidaan käyttää hyväksi  mm.  RHK:n 

 sisäisen arvioinnin suunnittelussa  ja ympäristöjärjestelmän  ke-
hittämisessä. 

Ympäristötyö 
sidosryhmien  kanssa  

RHK:n  ja  VR:n ympäristöasiantuntijat kokoontuvat säännölli-
sesti käsittelemään ajankohtaisia rautateiden ympäristöasioita. 
Ympäristöministeriön, YTV:n  ja  kuntien kanssa käsitellään  mm. 

 meluun  liittyviä kysymyksiä. Alueellisten ympäristökeskusten  ja 
 paikallisten ympäristöviranomaisten kanssa tehdään yhteistyötä 
 mm.  pilaantuneiden  maa-alueiden puhdistamisessa. 

Ratahallintokeskus  on  ollut mukana eri toimijoiden kanssa liiken-
nejärjestelmäsuunnittelussa  ja matkakeskushankkeissa. Yhteis-
työtahoina  ovat  mm.  maakuntaliitot,  kunnat,  muut väylälaitokset 

 ja  usein alueelliset ympäristöviranomaiset. 

RHK  on  järjestänyt asukastapaamisia  ja  tiedotustilaisuuksia 
merkittävien ympäristöön vaikuttavien hankkeiden, esim. kau- 
punkiratojen  ja  Kerava—Lahti -oikoradan  suunnittelun  ja toteutuk- 

sen  yhteydessä. Ratahallintokeskus ostaa radanpitoon liittyvän 
suunnittelun, rakentamisen  ja kunnossapidon alihankkijoilta. 

 Näiden edellytetään ottavan huomioon RHK:n ympäristöohjel
-massa  asetetut tavoitteet. 

RH  K  osallistuu aktiivisesti kansainväliseen ympäristöyhteistyö

-hön.  Tärkeimpiä foorumeita ovat Kansainvälisen rautatieliiton 
UIC:n ympäristökoordinaattorien kokoukset  ja  melu-  ja tärinä

-asioita selvittävät työryhmät sekä EU:n  komission melutyöryh-
mät.  Pohjoismainen ympäristöyhteistyö muiden radanpitäjien 
kanssa tapahtuu osana NIM:n  (Nordic Infrastructure Managers) 

 yhteistoimintaa. 



• Maapinta-alan käyttäminen  

•  Maisema  

•  Materiaalien käyttö  

•  Veden  käyttö  

•  Jätteet  

•  Energian  käyttö  

•  Päästöt ilmaan  

•  Päästöt maaperään 	L  
•  Päästöt veteen  

•  Maaperän kuivattaminen  

•  Melu  

• Tärinä 

. --- .... 

YmpäHstäjohtamnen 

RHK:n ympäristönäkökohdat 
 ja -painopisteet  

Rautatieliikenteen  ja  radanpidon ympäristönäkökohdat  ja  -vai-

kutukset ovat hyvin tiiviisti yhteen  kietoutuneita. RHK:n  toiminta 
vaikuttaa merkittävästi rautatieliikenteen  toimintaedellytyksiin, 
ympäristönäkökohtiin  ja  -vaikutuksiln.  Vuonna  2003  tehtiin sel-

vitys ympäristöasioiden nykytilasta  RHK:ssa  ja  siinä määriteltiin 

myös toiminnan keskeiset  ympäristönäkökohdat.  Ympäristö- 

näkökohdista  on  johdettu  RHK:n ympäristötoiminnan  painopiste- 

alueet tuleville vuosille.  

RHK:n ympäristötoiminnan painopisteet  

Luonnonvarat  ja 	 Ilmastonmuutos  
energia  

kunnossapidolle 
Pohjavesien  suo  rrätys  ja 	

Ympäristövaatimukset 

loppukäsittely 	 hallinta  

Ympäristövaatimukset _______________ 	_______________ 	Ympäris 
linta hankinnoille 	

[ 

 Materiaalit  j 	[ 
Pohiavedetj 	

hal  

Sähköistys 	
Ympäristöviestintä  ja  

-tietoisuus  

Energiankäytön  
optimointi 	L  

Ympäristövaati muks 
liikennöitsijälle 

Maaperän suojelu  

Eli  ja  -kunnostus  

Ympäristövaati mukset 
 suunnittelulle 

Yhteistyö kuntien 
kanssa  Tärinäselvity 

torjuntamenetelmät 

Ympäristönäkökohtien 
huomioiminen T&K - 

hankkeissa  

Ekosysteemin 
kantokyky 

Meluntorjunta 	Ympäristövaatimukset  
rakentamiselle 

Yhteistyö  väylälaitosten  
kanssa 

[ 	
Melu  Kulttuuriympäristön  ja 

 maiseman hoito  

Luonnon 
monimuotoisuus  



Yrnpänstöjohtaminen  )I  

Ympäristöstrategian 
 uudistus  

Ratahall intokeskuksessa  vuonna  2002  käynn istetty toimintajär-
jestelmätyö  luo perustan myös ympäristöasioiden hoidon kehit-
tämiselle. Tavoitteena  on  yhdistää RHK:n laatu-, turvallisuus-  ja 

 ympäristöasiat toimintajärjestelmäkokonaisuudeksi vuoden 
 2004  loppuun mennessä. RHK:n prosesseihin integroitu ym-

päristöasioiden hoito varmistaa eri yksiköiden ympäristövastui
-den  määrittelyn osaksi jokapäiväistä työtä. Johtamisprosessien 

osana myös ympäristöasioiden hoidon periaatteet  ja käytännöt 
 muotoutuvat uudelleen. 

della  maaperän  ja pohjavesien  suojelun sekä tärinän  ja melun 
osastrategioilla,  joita valmistellaan yhteistyössä LVM:n, YM:n  ja 

 muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. 

RHK:n  toiminnan suorien  ja epäsuorien ympäristövaikutusten 
 mittaamista kehitetään edelleen. Ympäristölaskennan käyttöön-

otto nähdään välttämättömäksi tulevalla ympäristöohjelmakau-
della. Käytössä olevien ympäristötoiminnan vaikuttavuutta 
kuvaavien mittareiden  ja indikaattoreiden  uudelleenarviointi  ja 

 kehittäminen ovat edellytys ympäristöasiat huomioon ottavien 
toimintaprosessien kehittämiselle.  

Ympäristöasioiden valmisteluun  ja  toteuttamiseen  on  kehitetty 
uusi toimintamalli. Oleellista tässä ympäristöstrategiatyössä  on 

 toimintaympäristössä  tapahtuvien muutosten entistä parempi 
ennakoivuus - tulevaisuuteen suuntautuva ajattelu. Tämä 
edellyttää aiempaa syvällisempää nykytilan arviointia  ja  tulevan 
toimintaympäristön ennakointia. LVM:n hallinnonalan ympäris-
töasioiden tulosohjauksen  ja RHK:n ympäristötoiminnan  ke-
hittäminen osana toiminnan  ja  talouden suunnittelua nähdään 
keskeisenä tehtävänä. 

Uusi ympäristöstrategia toimii RHK:n tulevan ympäristöohjelman 
lähtökohtana. Ympäristöstrategiaa täydennetään ohjelmakau- 

Ympäristöjohtamisen  prosessi  

Ympäristövisio  ja 	Päämäärät  ja 
	

Strategisten 	 Ympäristö- 
-politiikka 	 strategiat 

	
hankkeiden 	 näkökulma 
määrittely 	- 	TTS:ssa 

Ympäristöohjelma  2005-2008  

[__Materiaalit 	[__Pohjavedet_] 
Tavoitteet, toimenpiteet  ja  vastuut 

 sekä mittarit  ja  indikaattorit 

painopistealueittain  

Vuosittaiset toimenpiteet  

I>  
Seuranta 
-  aineiston keruu 
-  prosessien 	

Painopiste- arviointi 	
-, 	alueittain  

[ 	Energia ] 
	

Maaperä ] 

[ 	Tärinä 	 [Rataymparistöj  

Melu 	J  

Ohjaus 	 Johto- 	 Ympäristö - 

I 	 päätökset 	 raportti 
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Ympäristöjoitaminen 

Ympäristövisio  ja  -politiikka  
Ratahallintokeskuksen ympäristövisio  ja  -politiikka  on  päivitet

-ty  ympäristöasioiden kehitystyön yhteydessä.  RHK:n  toiminnan 
taustalla vaikuttavia laajoja  ympäristökysymyksiä  ovat erityisesti 

 energian ja  luonnonvarojen säästävä käyttö,  ilmastonmuutok
-sen  hidastaminen, ekosysteemin kantokyvyn  säilyttäminen sekä 

luonnon monimuotoisuuden tukeminen.  RHK:n  tavoitteena  on 
 kehittää toimintaansa niin, että nämä ympäristönsuojelun  perus

-elementit voidaan huomioida  radanpidossa  ja  siihen liittyvissä 
 toimintaprosesseissa.  

Ympäristöpolitiikan keskeisenä ajatuksena  on  kestävän kehi-
tyksen periaatteiden mukainen toiminta. Omalla toiminnallaan 

 RH  K  edistää kestävän kehityksen mukaisen  liikennejärjestelmän 
 rakentamista kehittämällä  rataverkkoa  ja  parantamalla rautatie-

liikenteen toimintaedellytyksiä.  RHK:n  tavoitteena  on  myös lisätä 
rautatieliikenteen kilpailukykyä sekä edistää eri liikennemuotojen 
yhteistyötä, mikä osaltaan tukee kestävää alue-  ja  yhdyskunta- 
rakennetta. Sekä  parannettavat  että uudet  radat  rakennetaan 

 ympäristöarvot  huomioiden  ja  radanpidon  töissä suositaan 
ympäristöä mandollisimman vähän  kuormittavaa  tekniikkaa. 

Ympäristöpolitiikassa  on  nostettu esille lainsäädännön noudat-
tamisen lisäksi  ympäristölainsäädännön  aktiivinen kehittäminen 
sekä osallistuminen  radanpitoon  liittyvään ympäristöasioiden tut-
kimus-  ja  kehitystoimintaan.  Myös ympäristöasioiden hoitaminen 

 suunnitelmallisesti  ja  tavoitteellisesti  osana  toimintajärjestelmää 
 on  eräs politiikan keskeisimmistä uudistuksista.  

Ympäristövisio 

• Radanpito  osana ympäristöä  säästävää  liikenne- 
järjestelmää sekä kuljetus-  ja  matkaketjua. 

Ympäristöpolitlikka 

Ratahallintokeskus  
lisää toiminnallaan rautatieliikenteen kilpailukykyä osana 

 ympäristöystävällistä,  kestävän kehityksen mukaista 
kuljetus-  ja  matkaketjua, 

•  toimii  radanpidon  ympäristöhaittoja  vähentävästi, 

•  toimii vastuullisesti  ja  noudattaa lainsäädäntöä  -  tätä 
edellytetään myös  yhteistyökumppaneilta, 

•  osallistuu aktiivisesti  ympäristölainsäädännön  kehittä-
miseen sekä  radanpitoon  liittyvään tutkimus-  ja  kehitys- 
toimintaan,  

•  hoitaa ympäristöasiat  suunnitelmallisesti  ja  tavoitteellisesti 
 osana  toimintajärjestelmäänsä, 

•  kehittää  henkilöstönsä ympäristötietoisuutta  ja 

 •  tiedottaa avoimesti  ympäristöasioista. 

—y 	 44s  

-,  

I  



'r  rTIpanstojohtanunen  

Y  rn  p ä  ri stö  strategian 	 sessa Ratahallintokeskuksen  edellytetään 

keskeiset päämäärät 	 laativan meluselvityksen  ja meluntorjunnan 
Enr 	 • 	 Mpe,a 	toimintasuunnitelmat  rautateistä, joilla liiken- 

1.  Ympäristövaikutusten  hallinta 	__________ 	nöi yli  30000  junaa vuodessa. Määräys koskee 
Tärinä 	 Aataympédtö 

RHK:n ympäristöstrategian  perustana  on  tu- 	 käytännössä pääkaupunkiseudun ratoja sekä 

kea  rautateiden kuljetusosuuden lisäämistä 	 yhteysväliä  Helsinki—Tampere.  

tavara-  ja  henkilöliikenteessä osana kestävän 
kehityksen mukaista, ympäristöystävällistä kuljetus-  ja  matka- 
ketjua. Jotta tähän päästään,  on  RHK:n ympäristöjohtaminen 
integroitava  toimivaksi  ja luonnolliseksi  osaksi muuta toimin-
tajärjestelmää. Radanpidon ympäristövaikutusten  hallinnan 

 edellytyksenä  on  toiminnan ympäristönäkökohtien  ja  -riskien 

tunnistaminen  ja  analysointi. Vuosittaisessa ympäristöohjelman 
seurannassa johtoryhmä arvioi ympäristöpainopisteiden muu-
tostarpeet, jolloin resursointia voidaan tarvittaessa suunnata 

 ja  tarkentaa uudelleen. Toiminnan  ja  talouden suunnittelussa 
 (ITS)  otetaan huomioon myös LVM:n tulevan ympäristöohjelman 

 2005-2008  tavoitteet.  

2. Rataympäristö  

Ratojen kunnossapidon  ja junaliikenteestä aiheutuvien ympäris-
töhaittojen  hallinnassa korostuu yhteistyö kuntien, alueellisten 

viranomaisten  ja  asukkaiden kanssa. Tämä edellyttää RHK:n 

toimintaprosessien  ja  eri osapuolten  välisen  vuorovaikutuksen, 
paremman ohjeistuksen  ja sopimuskäytäntöjen  kehittämistä 
alkavalla ympäristökaudella.  Tampereen ja  Landen seudun ko-
kemusten pohjalta käynnistetään uusia rataympäristöhankkeita, 
jotka pitkällä tähtäimellä suuntaavat rataympäristön eri osapuol-
ten toimintaa ympäristöasiat paremmin huomioon ottavaksi. 
Tavoitteena  on,  että vuoteen  2008  mennessä  on  suurimpien 
kaupunkien kanssa tehty rataympäristöprojektit.  Radan  suun-
nittelu-, rakentamis-  ja perusparannushankkeiden  prosessit  on 

 ympäristöohjeistettu.  Tämä edellyttää henkilökunnan koulutta-
mista ottamaan huomioon  mm.  luonnon monimuotoisuus  ja  muut 
ympäristöasioiden hallintaan liittyvät ympäristönäkökohdat.  

3. Melu  

Ympäristöstrategian  mukaisesti vuonna  2020  yli  55  dB(A):n  suu-
ruiselle rautatieliikenteen melulle altistuisi valtakunnallisesti enää 

 25 000  asukasta  (30 %:n  vähennys). Rautatieliikenteen melulle 
altistuvien asukkaiden määrä  on  tällä hetkellä noin  35 000  asu-
kasta. Vuoteen  2008  mennessä tämä tarkoittaa sitä, että nykyiset 
suunnitellut pääkaupunkiseudun meluntorjuntainvestoinnit  ja  me-
neillään olevien rataverkon investointi-  ja kunnossapitohankkei

-den  meluntorjuntatoimet  toteutuvat. Tavoitteiden toteutumisen 
mittaamiseksi  on  rautateille kehitettävä asianmukainen melun 
mittaus-  ja hallintajärjestelmä  yhteistyössä liikennöitsijöiden  ja 
LVM :  n  alaisten väylävirastojen kanssa. 

Vuonna  2002  hyväksytyssä EU:n meludirektiivissä  ja  vuonna 
 2004  voimaan astuneessa ympäristönsuojelulain uudistuk - 

4. Tärinä 

Rataverkon  pahimmat tärinäkohteet poistetaan  tai  kohteiden  tä
-rinähaittojen  hallintaan kehitetään toimivia ratkaisuja. Keskeistä 

 on  riskianalyysien  kehittäminen  ja tärinäasioiden huomioiminen 
 pitkän tähtäimen ohjelmissa  ja strategioissa.  Näin voidaan en-

nakoida tärinähaittojen vaikutuksia  jo  riittävän aikaisessa vai-
heessa. Tavoitteena  on,  että ympäristöohjelmaan liitettävässä 
tärinästrategiassa erikseen määriteltävien kohteiden haitat ovat 
hallinnassa vuoteen  2020  mennessä. Tulevassa ympäristöoh-
jelmassa tämä tarkoittaa, että vuoteen  2008  mennessä tavara-
liikenteen tärinäkohteet  on  tutkittu  ja priorisoitu. Tärinäilmiöstä 

ja sen  vaikutuksista  on  lisäksi saatu riittävästi tutkimustietoa 
vaihtoehtoisten ratkaisumallien tueksi. 

5. Materiaalit  

RHK:n hankintatoimintaa  kehitetään ottamaan huomioon ma-
teriaalien ympäristövaikutukset niiden  koko  elinkaaren aikana. 

Vuoteen  2008  mennessä RHK:n materiaalivirtojen hallintajär -
jestelmä saatetaan ympäristöasiat huomioivaksi  ja  materiaalien 
hyötykäyttöä tehostavaksi; myös henkilöstön tietämys materi-
aalien elinkaarivaikutuksista  on  hallintajärjestelmän  vaatimalla 

tasolla.  

6. Maaperä 

Vuoteen  2012  mennessä RHK:n hallinnassa olevat tunnetut  pi

-laantuneet  maa-alueet  on  pääosin puhdistettu. Rataympäristön 
rakentamisessa  ja kunnossapidossa  otetaan ennaltaehkäisevästi 

huomioon maaperän suojelu. Edellytyksenä tälle  on,  että vuoteen 
 2006  mennessä RHK valmistelee yhteistyössä LVM:n kanssa 

maaperän  ja pohjavesien suojelustrategian radanpidolle.  

7. Pohjavedet  

Vuoteen  2008  mennessä rataverkolla sijaitsevien tärkeimpien 
pohjavesialueiden pilaantumisriskit  on  arvioitu. Alueiden suojaa-
mistarve  ja -menettelyt  on  määritelty suunnittelu-, rakentamis

-ja kunnossapitoprosessien  tarpeisiin maaperän  ja pohjavesien 

suojelustrategian  mukaisesti.  

8. Energia 

Vuoteen  2010  mennessä radanpidon energiatehokkuutta  on 

 lisätty  1 0  % nykytasosta  erityisesti valaistuksessa  ja vaihteiden 
lämmityksessä. Sähköistystä  jatketaan edelleen tavoitteena 
parantaa junakuljetusten energiatehokkuutta  ja  vähentää ener-
giantuotannon ominaispäästöjä. 
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•  Ympäristöasiat ovat mukana pitkän  ja  lyhyen tähtäyksen suunnittelussa, strategialinjauksissa  ja 
visiotarkasteluissa. 

•  Kestävän kehityksen periaate merkitsee rautatieliikenteen kilpailukyvyn lisäämistä sekä kuljetus- 
ja ku Ikumuoto-osuuden vahvistamista yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa. 
Kilpailukyvyn kehittämisessä  on  otettava huomioon ratakapasiteetin, nopeustason  ja 
akselipainojen noston ympäristövaikutukset. 

•  Rautatiet voivat osaltaan tukea ympäristöystävällisen liikennejärjestelmän muotoutumista 
osaksi kestävää alue-  ja yhdyskuntarakennetta. 

• Matkaketjujen  ja liityntäliikenteen  kehittäminen sekä asemien palvelutason parantaminen 
ovat tärkeitä keinoja ympäristökuormituksen vähentämiseksi. 

Rataverkon  strateginen 
suunnittelu 

Pitkän tähtäyksen strateginen suunnittelu luo pohjan rataverkon 
kehittämiselle. Strategioiden perusteella ohjataan radanpitoa 
kohti kestävän kehityksen mukaista toimivaa, taloudellista  ja 

 turvallista rataverkkoa sekä henkilöliikenteen että tavaraliiken-
teen käyttöön.  

Strategisen  suunnittelun tuloksia käyttävät hyväksi RHK  ja  sidos- 
ryhmät rataverkon  ja  rautatieliikenteen kehittämisessä, tulevai-
suuden visioissa sekä toiminnan  ja  talouden ohjauksessa.  

Radanpidon  strategiset 
 linjaukset 

Ratahallintokeskuksen  ensimmäinen strateginen suunnitelma, 
Rataverkko  2020,  valmistui vuonna  2001  ja  suunnitelman tar-
kistus seuraavana vuonna. Rataverkko  2020  -suunnitelmassa 

 on  esitetty liikennejärjestelmän yleistavoitteet, joista  on  johdettu 
rautatiellikenteen liikennejärjestelmätavoitteet sekä radanpidon 
tavoitteet  ja toimintalinjat. 

Radanpidon  yhteiskunnallinen  ja asiakasvaikuttavuus  tulevat nä-
kyviin seuraavien yleistavoitteiden toteuttamisen yhteydessä: 
• liikennejärjestelmän  toimivuus  ja  alueellinen palvelutaso. 
• rautatieliikenneturvallisuuden parantaminen  ja 
• ympäristöhaittojen  vähentäminen. 

Radanpidon toimintaympäristö,  hankkeiden rahoitusnäkymät 
 ja liikennetarpeet  ovat muuttuneet, minkä takia hankkeiden 

!II  - 	 :__ 
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Radanpidon  tavoitteet  ja  kriittiset  menestystekijät  

YHTEISKUNNALLINEN  JA  ASIAKASVAIKUTAVUUS  

1.  Liikennejärjestelmän  toimivuus  ja  alueellinen palvelutaso 

Lilkennejärjestelmän  tavoitteet radanpidolle: 
• Rautatieliikenne  toimii kilpailukykyisesti  ja  tehokkaasti 

osana kansallista  ja  kansainvälistä liikennejärjestelmää. 
• Rautatielilkenne  toimii teollisuuden peruskuljettajana  ja 

henkilöliikenteen runkokuljettajana  keskusten välisessä 
kaukoliikenteessä  ja  pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä. 

• Rataverkko  mandollistaa  ja  tukee tasapainoisen alue-  ja 
 yhdyskuntarakenteen kehittämistä. 

• Rataverkko  mandollistaa osaltaan sujuvat  ja esteettömät 
 kuljetus-  ja matkaketjut  maan eri osiin. 

Kriittiset menestystekijät: 
• Rataverkon  kunnosta huolehtiminen  ja rataverkon  laajuudesta 

päättäminen. 
•  Teollisuuden raaka-ainekuljetusten sekä tuonti-  ja  vienti- 

kuljetusten toimivuuden turvaaminen. 
• Henkiläliikenteen  toimintaedellytysten turvaaminen kasvavan 

kysynnän alueilla. 
• RautatielUkenteen  kilpailukyvyn parantaminen nostamalla 

rataverkon kapasiteetti, nopeustaso, kantavuus  ja  muu 
palvelutaso vastaamaan liikenteen tarpeita. 

• Yhdistettyjen  kuljetusten, matkaketjujen  ja liitynnän sujuvoit
-tammen.  

2.  Rautatieliikenneturvallisuuden  parantaminen 

Liikennejärjestelmän  tavoitteet radanpidolle: 
•  Rautatieliikenteen turvallisuutta parannetaan tavoitteena 

hyvä  EU -taso. 
•  Rautatieliikenteen kuljetusosuuden kasvun kautta lisätään 

 koko Ilikennejärjestelmän  turvallisuutta. 

Kriittiset menestystekijät: 
•  Toteutetaan radanpitäjän päätettävissä olevat toimenpiteet 

 (mm.  tasoristeysturvallisuus,  kulunvalvonta). 
•  Lisätään yhteistyötä muiden osapuolten kanssa  (mm.  

turvallisuustehtävissä  työskentelevien koulutus, kalusto- 
turvallisuus  ja  vaikuttaminen liikkujien asenteisiin). 

• Turvallisuusjärjestelmän ylläpito  ja  valvonta.  

3.  Ympäristöhaittojen  vähentäminen 

Liikennejärjestelmän  tavoitteet radanpidolle: 
•  Rautatieliikenteen ympäristöhaittoja vähennetään entises-

tään. 
•  Rautatieliikenteen kasvun kautta vähennetään  koko liiken-

nejärjestelmän  ympäristöhaittoja. 

Kriittiset menestystekijät: 
• Meluntorjunnan  lisääminen taajamissa. 
•  Vanhojen ympäristövahinkojen hoito  ja  uusien ehkäisy. 
•  Toimiva ympäristöjärjestelmä  on  osana toimintajärjestelmää 

 ja  esitetty prosesseissa. 
•  Investoinneissa otetaan huomioon ympäristötekijät. 

priorisointia  ja toteuttamistapoja  on  pohdittava uusista läh-
tökohdista. RHK käynnistää Rataverkko  2025  -suunnitelman 
laatimisen syksyllä  2004.  

Etelä-Suomen  rautatielilkenteen 

visiotarkastelut  2050  

Työn tavoitteena  on  lisätä objektiivista tietoa erilaisista rautatie- 
liikenteeseen liittyvistä hankkeista  ja  toimenpiteistä siten, että 
myöhemmin voidaan muodostaa rataverkon kehittämisen pitkän 
aikavälin linjaukset ohjaamaan  mm.  hankekohtaista  suunnittelua 

 ja  maankäytön strategista suunnittelua. 

Työssä  on  tarkasteltu rautatieliikenteen  ja  Etelä-Suomen maan-
käytön kehitysnäkymiä sekä erilaisia rautatieliikenteen kehittä-
mishankkeita. Maankäytön suunnittelun kannalta  on  tärkeää pys-
tyä määrittämään tarpeelliset ratavaraukset  ja  toisaalta luopua 
tarpeettomista. Työ palvelee osaltaan maakuntakaavoitusta. 

Visiotyössä  tarkasteltiin neljää erilaista rataverkon kehittämis-
vaihtoehtoa, joiden taustalla vaikuttavat erilaiset aluerakenne-
skenaariot. 
•  Helsingin seutu: Helsingin seudun raideverkon laajentaminen 
• Kehityskäytävät:  nykyisten ratakäytävien kehittäminen  ja 

 vahvistaminen 
• Verkottunut  Suomi:  uudet ratakäytävät vahvistavat alueiden 

 ja  kuntien verkostoitumista 
• Suurnopeusradat:  lentoasemalta alkavat eri suuntiin lähtevät 

uudet  radat  mandollistavat nopeat yhteydet sekä Etelä-Suo-
meen että Venäjälle. 

Visioiden vaikutustarkastelussa arvioitiin myös niiden ympäris-
tö-  ja turvallisuusvaikutuksia.  Kaikissa visioissa junaliikenteen 
lisääntymisen ansiosta liikenteen kokonaishaitat vähenevät  ja 
tieliikenneonnettomuuksien  määrä laskee. Uusien ratojen lii-
kenne aiheuttaa jossain määrin melu-  ja tärinähaittoja ja  uudet 
ratakäytävät vaikuttavat luonnonympäristöön, maisemaan  ja 

 poikittaiseen liikkumiseen. 
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onja  fl  Jatko-  kehiftämis-  varaukset  ja  
selvityksiä  ja strategian  nykyisten 
suunnitelmia  taristuset  varausten 

tarkistukset  
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Etelä-Suomen rautatieliikennevision  2050 	Tavaraliikenteen ratapihavisio  ja  -strategia 

muodostaminen 	 hahmottumassa 

Ratapihavisio  on  kuvaus vuoden  2025  ratapihatoimintojen  ja 

 kuljetusjärjestelmän tavoitetilasta. Ratapihastrategiassa  on  tu- -  
Selvitykset  ja  visiotarkastelut 	 vistetysti  esitetty toimet, joita tarvitaan  vision  toteuttamiseksi.  Ra- 

tapihatoimintojen keskittämisel  lä  ympäristöongelmat vähenevät  

Ratavaraukset Kehittämis-  koko  rataverkkoa  ajatellen, mutta keskittyvät tietyille  ratapihoille 

kaavoissa  toiveet 	J  ja  radoille.  Ympäristöasioiden hoitoa voidaan kuitenkin jatkossa 
suunnata tehokkaammin näihin kohteisiin.  Ratapihavisioja-stra- 
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tegia  palvelevat  ratapihojen kehittämisohjelmia. 

Liikennejarjestelmasuunnittelu  
Maankäyttö- 

ennusteet  
Toimintaympäristön  

I 	muutokset  

\1 II 	 RHK  osallistuu omalta osaltaan sellaisen  liikennejärjesteimän  

	

Karkeat 	 kehittämiseen  ja  ylläpitämiseen, joka tyydyttää yhteiskunnan  ja  

hankekohtaiset 	 elinkeinoelämän asettamia tarpeita  ja  täyttää samalla  ympäris- 

	

analyysit 	 tönsuojelun  vaatimukset. Rautatieliikenteen  kuljetusosuuden 

________ 	 lisääntyminen vähentää  koko  maan liikenteen ympäristöhaitto- 

ja.  Liikennejärjestelmän  suunnittelussa korostetaan prosessin 

	

Visio- 	 jatkuvuutta  ja  kytkentää  alueiden kehittämiseen.  
tarkastelut 

Kehittämisstrategian  muodostaminen 

Kehittämis- 
strategian  luonnos 

VUOROPIJHELU 

RHK:n  Etelä-Suomen 

rautatieliikenteen 

visiot  ja 
 kehittämisstrategia 

 2005-2050 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmat  kattavat tietyn alueen  koko 
 infrastruktuurin  ja  kaikkien liikennemuotojen  yhtäaikaisen  suun-

nittelun. Muuttuva  yhdyskuntarakenne,  väestön ikääntyminen, 
ympäristönsuojelu,  elämäntapamuutokset  ja  vapaa-ajan lii-
kenteen kasvu luovat uusia haasteita liikenteen suunnittelulle. 

 Joukkoliikenteen  ja  kevyen liikenteen näkökulma  on  entistä 

tärkeämpi  osa koko  liikennejärjestelmää.  Maankäytön suunnit-
telun ei tule perustua pelkästään henkilöauton käyttöä  tukeviin 

liikenneratkaisuihin.  Hyvin toimivat  matkaketjut  ovat joukko-  ja 
 kevyen liikenteen käyttäjien etu.  

RHK  on  ollut mukana  liikennejärjestelmäsuunnittelussa  sekä 

seutu- että  maakuntatasolla.  Vuosina  2003-2004 on  ollut käyn-
nissä  liikennejärjestelmäsuunnitteluprojekteja  mm.  Etelä-Savos-

sa, Keski-Suomessa, Länsi-Uudellamaalla  ja  Kymenlaaksossa. 
Suunnitteluun liittyy myös kiinteänä osana  aiesopimusten  laadin-

ta  ja  seuranta.  Aiesopimuksissa  osapuolet sitoutuvat edistämään 
lähivuosien  liikennehankkeita. 

Joukkoliikenteen matkaketjut 

RHK  edistää  sujuvien henkilöliikenteen matkaketjujen  toteutu-

mista. Sujuvat  matkaketjut  ovat riittävän  palvelutarjonnan  ohella 

 joukkoliikenteen  kriittisiä  menestystekijöitä.  Sujuvat  matkaketjut 

 luovat myös hyvät edellytykset käyttää  ympäristöystävällistä 

kulkumuotoa,  junaa. Liikenne-  ja  viestintäministeriön  joukko
-liikennestrategian  (2001)  mukaan  joukkoliikenteen  kehittämises-

sä kiinnitetään entistä enemmän huomiota  koko  joukkoliikenne

-järjestelmän laadun parantamiseen  ja  ovelta ovelle  -matkojen 
 sujuvuuteen. Tämä merkitsee infrastruktuurin, informaation, 
 liikennejärjestelmän integroinnin. esteettömyyden.  helppo- 
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Tavararatapihat  tulevaisuudessa  

ratapihavision  mukaan  

• 	Pääteratapiha  (36  kpl) 

• 	Pääsolmuratapiha  (2  kpl)  

Q 	Perussolmuratapiha  (10  kpl) 

- Rahtikäytävä  

TORNIO 
KE 

VARTIUS  

KONTIOMÄKI  

NAJOKI 
I  JOENSUU 

NIIRALA 
PORI  

OLA  

IA  
KOLDVIJ1  HAM  INAA  

TURK  KOTKA  

HANKO  HELSINKI  

käyttöisyyden  sekä itse liikennepalvelun  ja  kaluston laadun 
kehittämistä. 

Toimenpiteet lisäävät joukkolUkenteen kilpailukykyä monin 
tavoin: 
• joukkoliikenteen  palvelutaso  ja  sujuvuus paranevat, 
• matkaketjujen  toimivuus  ja  matkustajapalvelu  paranevat, 
• eri liikennemuotojen palvelujen yhdistäminen paranee  ja  
• joukkoliikenteen  käyttö lisääntyy  ja  markkinaosuus kasvaa. 

RHK  on  osallistunut liikenne-  ja  viestintäministeriön  matka-
keskusohjelmaan  ja  matkakeskusten  kehittämiseen useilla 
paikkakunnilla. 

Asemien palvelutason parantaminen  

RHK  on  panostanut monin tavoin henkilöliikenteen asemien  pal

-velutasoon.  Helsingin Malmille valmistui yhteistyössä kaupungin 
liikennelaitoksen kanssa uusi  106  autopaikan liityntäpysäköin-
tialue. Kameravalvontaa  rakennettiin yhdessä kaupunkien  ja 

 VR Osakeyhtiön kanssa muun muassa Riihimäelle, Keravalle, 
Kupittaalle  ja  Saloon.  

Matkustajien informaatiota  on  parannettu toteuttamalla näyt-
tötauluja ohjaava keskusjärjestelmä, johon voidaan liittää uusia 
matkakeskuspaikkakuntia tarpeen mukaan. Nyt järjestelmässä 
ovat mukana Kouvola, Lappeenranta  ja  Jyväskylä. Lisäksi asemi-
en kuulutusjärjestelmän teknistä laatua  on  parannettu eri puolilla 
Suomea. Pääradan asemien palvelutasoa  ja  esteettömyyttä  on 

 kohennettu  mm.  korottamalla laitureita  ja  rakentamalla laiturika-
toksia, parantamalla matkustajainformaatiota sekä kehittämällä 
jalankulku-  ja  muita liityntäyhteyksiä. 

Rautatieasemat ovat toimintoineen  ja  ympäristöineen keskeinen 
 osa  junamatkustajan matkaketjua,  joten asemien palvelutason 

kehittämiseen kohdistuu uusia tarpeita  ja  odotuksia. Yhtenä 
RHK:n tutkimushankkeena  on  valmistunut selvitys, jossa kar-
toitettiin keskeisten kaukoliikenteen käytössä olevien asemien 
nykyinen palveluvarustus  ja  kehittämistarpeet  sekä tehtiin eh-
dotus asemapalveluiden tavoiteltavasta palvelutasosta. Työssä 

Joukkoliikenteen kehittämistavoitteiden  saavuttaminen edellyt- 	arvioitiin aseman sijainti myös kaupunkirakenteessa, liityntälU - 

tää  laajaa eri toimijoiden yhteistyötä. 

Tavoitteiden toteuttaminen merkitsee RHK:n osalta  mm.  seu-
raavia toimenpiteitä: 
• matkakeskusten  vaatimat asemajärjestelyt, 
•  asemien palvelutason parantaminen (laiturit, kulkutiet, 

turvallisuus  ja  viihtyisyys), 
• matkustajainformaation  vaatimat järjestelmät, 
• liityntäpysäköintialueiden  toteuttaminen yhdessä kuntien 

kanssa, 
•  eri matkustajaryhmien tarpeiden huomioiminen  ja  
•  ympäristöasioiden entistä parempi huomioiminen asema-

alueiden kunnossapidossa. 

kenne asemille  ja  asemien palveluvarustus. 
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Esteettömyyden  edistäminen 

Liikenne-  ja  viestintämi nisteriön esteettömyysstrategia  valmistui 
elokuussa  2003.  Strategiassa  on  määritelty strategisia tavoitteita 

 liikennealan toimijoille esteettömän liikenneympäristön  toteutta-
miseksi  ja  joukkoliikenteen  käytön helpottamiseksi.  

Ratahallintokeskuksen henkilöliikenneasemien esteettömyys

-kartoitus toteutettiin kesän  2002  aikana.  Kartoittajien  avuksi 

laadittiin  kartoituslomake  sekä  esteettömän liikkumisympäristön 

perustietopaketti,  jota  käytetään jatkossa suunnittelun  ja  kunnos-

sapidon  apuna. Kerätty tieto  on  tallennettu  esteettömyystieto

-kantaan. Tietojen pohjalta  on  analysoitu, miten asemalle saapuva 
 liikuntaesteinen  matkustaja selviää itsenäisesti asema-alueelta 

laiturille  tasoerojen  kannalta esteettömästi.  

Henkilöliikenneasemien esteettömyyskartoitus  palvelee  Ra
-tahallintokeskuksen  työtä  esteettömän lUkkumisympäristön 

 saavuttamiseksi. Kartoituksen avulla hankitun tiedon perus-
teella arvioidaan puutteiden poistamiseen tarvittavat resurssit, 

 priorisoidaan toimenpidetarpeet  ja  käynnistetään  kiireellisimmät 

 toimenpiteet.  

Liityntäliikenteen  edellytysten 

parantaminen  

Ratahallintokeskus  tukee  rautatielilkenteen  toimintaedellytyksiä 

 ja  edistää toimenpiteillään sellaisia  liityntäliikennemuotoja,  jot-
ka lisäävät  joukkoliikenteen  ja  junan käyttöä.  Liityntäliikenteen 

 edellytyksiä tuetaan erityisesti osana  työmatkaliikenteen  matka- 
ketjua.  RHK  on  panostanut pääkaupunkiseudulla yhteistyössä 
kuntien kanssa sekä  kaupunkiratojen  rakentamisen että asema- 
ja  ratapihahankkeiden  yhteydessä  pyöräpysäköintiin  ja  sujuvii  n 

 liityntäyhteyksiin. 

Kehittämishankkeissa  on  huomioitava riittävästi  jo  suunnittelu-
vaiheessa paitsi pyöräilijöiden tarpeet myös muiden  liityntälU-

kennemuotojen  vaatimukset.  Liityntäliikennepaikkoja  tarvitsevat 
pyöräilijät,  henkilöautoilijat,  bussit  ja  taksit. Sujuvat  pyöräilyraitit 

asemille  palvelevat useimmiten myös jalankulkijoita. Asemien  lilk-

kumisympäristön  onkin  sovelluttava  kaikille  junamatkustajille.  

Helsingin seudulla toteutettiin vuosien  2002-2003  aikana liityn
-täpyöräpysäköinnin kehittämishanke,  osana liikenne-  ja  vies

-tintäministeriön  JALOIN-tutkimusohjelmaa, jonka tavoitteena 
 on  edistää kevyttä liikennettä Suomessa. Hankkeen tutkimus- 

osuuden  rahoittivat LVM  ja  YTV  kun taas kaupungit  (Helsinki, 
 Espoo, Vantaa, Hyvinkää  ja  Kerava)  ja  RHK  vastasivat laitteiden 

hankinnasta  ja  asennuksista.  

Kandeksalle pääkaupunkiseudun asemalle sijoitettiin kokeil-
tavaksi erilaisia  pyörätelineitä, -katoksia  ja  -kaappeja. Uutena 

 palveluna  kokeiltiin  lukollisten pyöräkaappien  käyttöä. Asemilla 
tapahtuva  pyöriin  kohdistuva ilkivalta  ja  pyörävarkaudet  edellyt-
tävät tällaisia uusia ratkaisuja.  Lisäävätkö  uudet mandollisuudet 

 liityntäpyöräilyä,  jää  todettavaksi  tulevina vuosina, kun  telineiden 

 ja  kaappien  käyttöä seurataan. Turvallisuutta lisää osaltaan ase-
ma-alueiden  kameravalvonta.  

Tavara-  ja henkilöliikenteen 
 toimintaedellytysten 

parantaminen 

RHK:n  keskeisenä tavoitteena  on  rautatieliikenteen kilpailuky-
vyn parantaminen vaikuttamalla  radanpidon  keinoin henkilölii-
kenteessä matka-aikojen  lyhentämiseen  ja  tavaraliikenteessä 
kantavuuden nostamiseen. Rautatieliikenteen  kuljetusosuus  on 

 tavaraliikenteessä  25  %  ja  henkilöliikenteessä noin  4  %.  

Rautatieliikenteen kilpailukyvyn  ja  siten kuljetus-  ja  kulkumuo

-to-osuuden säilyttäminen  on  tärkeää  koko  liikennejärjestelmän 

ympäristövaikutusten  ja  turvallisuuden kannalta. Kilpailukyvyn 
säilyttämisen haaste edellyttää  rataverkon  kapasiteetin, nopeus- 
tason, kantavuuden  ja  muun palvelutason nostamista liikenteen 
tarpeita vastaavaksi.  

I  

Henkiläjunaliikenteen  matkat  1999 2000 2001 2002 2003  

Kaukoliikenne  milj.  11,8 11,8 11,6 11,6 11,9  

Pääkaupunkiseudun lähiliikenne  milj.  41,4 43,0 43,4 46,1 48,0  

Yhteensä  milj.  54,8 57,7 55,0 53,2 59,9  

Henkilöjunaliiken  teen henkiläkilometrit  

Kaukoliikenne  milj.  hkm  2,7 2,7 2,6 2,6 2,6  

Pääkaupunkiseudun lähiliikenne  milj.  hkm  0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  

Yhteensä  milj.  hkm  3,4 3,4 3,3 3,3 3,3  

Tavarajunaliikenne 

Kuljetetut  tonnit milj.  t 40,0 40,5 41,7 41,7 43,5  

Tonnikilometrit  milj.  tkm  9,8 10,1 9,9 9,7 10,0  
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Ympäristövaikutusten 
 hallinta  

Junaliikenteessä  ei 

henki  löva hin koj  a  

Ympäristö- 
vaikutusten 

hallinta  

Energia 

RHK:n ympäristöjohtaminen  tähtää radanpidon 
 ja  epäsuorasti myös liikenteen ympäristöriski

-en  ja  -näkökohtien tunnistamiseen  ja  hal-  MEW  

lintaan. Ympäristöjärjestelmän kehittäminen 
toimivaksi osaksi RHK:n toimintajärjestelmää mandollistaa 
ympäristöasioiden huomioimisen kaikissa RHK:n toiminta- 
prosesseissa. Suurimmat ympäristöriskit rautateillä aiheu-
tuvat vaarallisten aineiden kuljetuksista  ja  rautateiden aiem-
masta toiminnasta aiheutuneesta maaperän  ja  pohjavesien  pi

-laantumisesta.  Liikenteen tehostaminen nostamalla akselipainoja 
 ja  junanopeuksia  lisää tulevaisuudessa myös melun  ja  tärinän 

ympäristöriskejä. RHK:n  ennaltaehkäisevä yhteistyö liikenteen 
harjoittajien  ja  kuntien kanssa  on  siten entistä tärkeämpää. 

Vaarallisten aineiden kuljetukset 

Vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksUn liittyvät onnettomuu-
det ovat usein ympäristön kannalta merkittäviä, koska niiden 
yhteydessä vesistöön, maaperään  tai  ilmaan pääsee haitallisia 
aineita. Vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautateillä  on  erilli-
set säännökset, joilla minimoidaan kuljetusten onnettomuusriskit 

 ja  vahinkojen syntyminen siinä poikkeuksellisessa tilanteessa, 
jossa juna suistuisi radalta. Vaarallisten aineiden kuljetusten suu-
rimmat onnettomuusriskit liittyvät lähinnä ratapihoilla tehtäviin 
vaununvaihtotöihin. 

Rautateillä kuljetettiin vuonna  2003  yhteensä  7,6  miljoonaa 
 tonnia  vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden kuljetukset 

kasvoivat edellisestä vuodesta  1,5  miljoonaa  tonnia.  Kasvua 
tapahtui erityisesti palavien nesteiden osalta, jotka ovat selvästi 
suurin vaarallisten aineiden ryhmä. Niiden osuus vuoden  2003 

 kuljetuksista oli noin  74  %.  Vaarallisia aineita kuljetettiin eniten 
Vainikkalan  ja  Sköldvikin  sekä Kouvolan  ja  Kotkan/Haminan 
välisillä rataosuuksilla.  

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa käytetään turvavaunuja suoji-
na, jotka merkittävästi vähentävät mandollisissa onnettomuusti-
lanteissa aiheutuvia vaaroja. Turvavaunuilla esimerkiksi estetään 
peräkkäisissä säiliövaunuissa olevien aineiden välisiä vaarallisia 
reaktioita  tai  tulen leviämistä. 

Maaperg 	Henkilölii kenteessä  saavutettiin turvallisuusta- 
voite,  sillä  vuonna  2003  ei sattunut henkilövahin-
koja.  Yksi vakava tilanne koettiin henkilöjunan 
ajaessa väärään asentoon jätettyyn vaihteeseen 
liian suurella nopeudella. Tavaraliikenteessä 

tapahtui kolme junan suistumista, joista kaksi johtui teknisistä 
vioista  ja  yksi inhimillisestä virhearvioinnista. 

Turvallisuusriski suurin  tasoristeyksissä  

Vuonna  2003  tasoristeysonnettomuuksien  kokonaismäärä oli 
 53,  kun vuonna  2002 se  oli  42  onnettomuutta. Näistä valtion 

rataverkolla tapahtui  39  onnettomuutta, kun tavoite oli enintään 

Vaarallisten aineiden kuljetusten 

jakautuminen  rataverkon  eri osille 

vuonna  2003 
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30  onnettomuutta. Määrä oli kuitenkin olennaisesti pienempi kuin 
vuonna  2001 (60  kpl). Erityispiirteenä  onnettomuuksissa oli  se, 

 että seitsemässä tapauksessa onnettomuus tapahtui tasoristeyk-
sen toimivasta  varoituslaitteistosta  huolimatta. Kansalaisten  

piittaamattomuus yleisestä turvallisuudesta  on  huolestuttavasti 

lisääntynyt, mikä näkyy  mm.  luvattomana rautatiealueella  kul

-kemisena  sekä  tasoristeysonnettomuuksina.  

Uutena huolenaiheena  on  lisääntyvä  moottorikeikkailu,  sillä 

 kelkkailureittejä  on  toteutettu samassa tasossa  radan  yli  RHK:n 

 lausuntojen vastaisesti. Nilsiän kuntaan  on  valmistunut en-

simmäinen  kevytrakenteinen kelkkailusilta  radan  yli,  jota  voidaan 

pitää turvallisena  ratkaisumallina. 

2001 2002 2003  

Räjähteet  0,1 0,1 0,1  

Kaasut  749 692 683  

Palavat  nesteet  3 858 4 218 5 599  

Muut syttyvät aineet  62 57 45  

Syttyvästi  vaikuttavat 
aineet  ja  orgaaniset  
peroksidit  127 122 131  

Myrkylliset aineet  63 72 57  

Syövyttävät  aineet  915 900 861  

Muut vaaralliset aineet  ja  
esineet  19 18 198  

Yhteensä  5 793 6 085 7 574  

Rataverkon tasoristeysten  määrä 

vuosina  1960-2003 
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Rataympäristö 
	 Materiaalit 	 Pohjavadat 

Rataympäristöllä  tarkoitetaan  RHK:n,  VR:n  tai 	1a  

yksityisten omistuksessa olevia  rata-,  ratapiha - 

ja  asema-alueita  ja  näihin välittömästi  rajautu- 	Tärleli 

vaa naapurustoa,  johon  rata-alueen  toiminnoilla  
on  vaikutusta. Olemassa olevien ratojen kun

-nossapidonjajunaliikenteestä aiheutuvien  ympäristöongelmien 
hallinnassa korostuu yhteistyö kuntien, alueellisten viranomaisten 

 ja  asukkaiden kanssa. Uutta  rataympäristöä  rakennettaessa  on 
 edellisten lisäksi oleellista ihmisten elinolojen, luonnon moni-

muotoisuuden, maisemakuvan  ja  kulttuurihistoriallisten arvojen 
huomioon ottaminen  jo  suunnitteluvaiheessa.  

Perusparannushanke  palkittiin  

Helsinki-Tampere-osuus  on  ollut viime vuosien suurin  perus-
parannushanke.  Työn loppuvaiheessa saatiin käyttöön Hollon 

 rataoikaisu Lempäälässä,  jossa  panostettlin  merkittävästi  mai-
semointiin  sekä  melurakenteisiin. Melusuojauksen  suunnittelussa 

 RHK  oli kunnan sekä asukkaiden kanssa tiiviissä yhteistyössä. 
Suomen rakennusinsinöörien liitto  (AlL ry)  myönsi vuonna  2002 

 Lempäälän oikaisun silta-  ja melurakenteille  Vuoden silta -pal-
kinnon. Palkinto myönnetään  rakennuskohteelle,  jossa  on  otettu 
maisemalliset  ja ympäristölliset  tekijät huomioon.  

Rataoikaisun  rakennelmat  on  tehty kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti ottaen 
huomioon mandollisesti rakennettava  kolmas 

raide.  Tehdyt  melurakennelmat  ovat  siirrettä-

viä  ja sähköpylväsperustukset  on  suunniteltu 
siten, että ne voidaan  kierrättää  uuden  raiteen  valmistuttua.  

Ratapihoja  parannettiin  ja  uudistettiin 

Laaja  ratapihan kunnostustyö  tehtiin Keravalla, missä henkilö- 
ratapiha  ja asemaympäristö  on  nyt uusittu kokonaan. Uudistus 
parantaa oleellisesti kevyen liikenteen yhteyksiä  ja  helpottaa mat-
kustajien liikkumista asema-alueella.  Ratapihojen uusimistöitä 

 tehtiin myös Hyvinkäällä, Imatralla,  Joutsenossa,  Jyväskylässä, 
Kemissä  ja  Kolarissa. 

Asema-alueet  ja  viherympäristöt  

Asema-alueiden  viherympäristöselvitys  valmistui vuonna 
 2002.  Projektissa kehitettiin asema-alueiden  viherympäristöille 

hoitoluokitusmalli,  jossa asema-alueet  on  luokiteltu niiden 
 lUkenteellisen  merkityksen  ja  kulttuurihistoriallisten arvojen pe-

rusteella. Kullekin  hoitoluokalle  on  määritelty yhtenäinen hoidon 
 tavoitetaso  ja  laadittu hoito-ohjeet. Kulttuurihistoriallisten asema- 

____ 	 - 
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; 	 riieluritorjuntaratka/sutKuokka/ankosken si//al/a. iei7ipaari teiassi/taan  verrattuna  uusisiJtaratkai,.i  

oleellisesti me/un leviämistä ympäristöönsä.  Rata  kulkee betoniuomassa,  jota  ympäröl me/uaita. 

alueiden  inventoinnin  aloittamista  on  vai  keuttanut  kiinteistöjen 
 omistussuhteiden  moninaisuus.  Inventointien  järjestämistä 

 ja rahoitusmandollisuuksia  selvitetään parhaillaan  RHK:ssa. 

 Lisäksi  on  tekeillä asema-alueiden  aitaohje,  joka valmistuu 
vuoden  2004  aikana. 

Luonnon monimuotoisuus  ja  maankäyttö 

RHK:n  maankäytön tavoitteena  on  tukea luonnon monimuo-
toisuuden säilyttämistä  nykytasolla  sekä nykyisen että tulevan 

 rataverkon  varrella.  RHK  osallistuu myös omalta osaltaan 
 biodiversiteetin  hoitoa  ja  suojelua  tukeviin  tutkimus-  ja kehi-

tyshankkeisiin. 
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Ratojen perusparantamiseen  on  panostettu  ja  tullaan tulevaisuu-
dessa panostamaan,  sillä  Suomen rataverkon päällysrakenteesta 
lähes  30 % on käyttöikänsä  lopussa. Vuonna  2003  uusilla beto-
niratapölkyillä korvattiin kaikkiaan noin  500 000  vanhaa puista 

ratapölkkyä eri puolilla maata. Tämä vastaa noin  300  kilometrin 

pituista ratatyömaata. Uusia kiskoja asennettiin  130 raidekilo

-metrille  ja  uusia vaihteita yli  100  kappaletta. 

Perusparannusten  yhteydessä vapautuu paljon kreosootilla 
käsiteltyjä puisia ratapölkkyjä. Hyväkuntoiset pölkyt menevät 
uusiokäyttöön  ja  huonokuntoiset ratapölkyt lähetetään jatko- 
käsiteltäviksi, jolloin niistä poistetaan metalliosat kierrätystä 
varten. Uusiokäyttöön kelpaamattomat pölkyt haketetaan  ja 

 hake  poltetaan polttolaitoksissa. Hakkeen käsittelyä  ja  polttoa 
 ohjaavat tiukat ympäristövaatimukset. 

Vuonna  2003 ratakiskoja  oli käytössä yhteensä  17 414  kilometriä 

 ja  73  kilometriä vanhaa kiskoa kierrätettiin rataverkolle. Ratakis-
kot, joita ei voida kierrättää, sulatetaan uusiokäyttöön. 

Asennetut ratapölkyt,  milj,  kpl 

- Betoni 	Puu  
2004 on  ennuste  

1,0 

0,8  

iiiI1iii  
95 96 97 	98 99 00 01 02 03  
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Ratapölkyt  ja  kiskot 

Suomen rataverkolla  on  kaikkiaan noin  15 mil-
joonaa ratapölkkyä.  Niistä pääraiteilla  on 5,8 

 miljoonaa betoniratapölkkyä  ja  4,9  miljoonaa 
puupölkkyä. Vuonna  2003  uusia betonirata-
pölkkyjä käytettiin  317 000 kpl  ja  puupölkkyjä 

 109 000 kpl. Sivuraiteiden pölkyt  ovat pää-

asiassa puisia. 

Materiaalit  

Ratahallintokeskus  on  huomattava materiaalien 
käyttäjä. Ratakiskot, ratapölkyt sekä raidese-
peli, sora  ja  muut maa-ainekset muodostavat 
suurimmat ainemäärät. Teknisiltä ominaisuuk-
siltaan käyttökelpoiset vanhat kiskot, vaihteet 

 ja  ratapölkyt  käytetään uudelleen vähemmän 
vaativissa  kohteissa. Materiaalien hankinnassa arvostetaan 
niiden käyttöön soveltuvuutta sekä kierrätyksen  ja  uusiokäytön 

 mandollisuuksia. 

Materiaalinkulutuksen  vähentäminen  on  merkittävä  osa  ennal-
taehkäisevää ympäristönsuojelua. RHK kierrättää suuren osan 
käyttämistään ratamateriaaleista, kuten esimerkiksi ratapöl kyt 

 ja  kiskot. Uuden kivlaineksen tarvetta vähentää sepelin puhdis-
tammen seulomalla. Radasta poistettuja maa-aineksia pyritään 
saamaan hyötykäyttöön, esimerkiksi huoltoteiden pohjiksi. 

 Osa  radasta poistetuista  aineksista käytetään kaatopaikkojen 
rakennekerroksiksi.  
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Maa-ainesten käyttö  

Radan  kunnossapitoon  ja  rakentamiseen käytetään mittavia 

määriä maa-aineksia. Toistaiseksi ei ole tehty kattavaa lasken-
taa  tai  kirjanpitoa vuosittain käsiteltävistä materiaalivirroista. 
Hankekohtaisesti  on  mandollista saada tietoja esimerkiksi rai-
desepelin käytöstä. Jatkossa tiedot kerätään hankekohtaisesti 
RHK:n tietokantaan, jolloin vuotuisia kokonaiskäyttömääriä voi-
daan paremmin seurata. Maa-ainesten käyttömäärät riippuvat 
luonnollisesti rakennushankkeen koosta  ja  ainesten käyttökoh-
teista. Joissain hankkeissa  osa kiviaineksista  voidaan käyttää 
uudelleen  tai  materiaalia saadaan ratalinjalta  ja sen  välittömästä 
ympäristöstä. Radassa olevan vanhan sepelin seulominen  on 

 merkittävä tapa vähentää uuden sepelin tarvetta  ja  sitä kautta 
kallion louhintaa. 

Hankintamenettelyä  kehitetään  

Ratahallintokeskus  on  jo  useiden vuosien ajan hankkinut itse 
tarjouskilpailujen perusteella keskeiset ratamateriaalit.  RH  K: n 

 uudet hankintaohjeet tulivat voimaan vuoden  2003  alkupuolella. 
Hankintaohjeiden kehitystyötä jatketaan vuoden  2004  aikana.  
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1999 2000 2001 2002 2003  

Uutta kiskoa km/v  297 253 254 272 192  

Uutta kiskoa  t/v  17845 15070 15439 16337 10194  

Vanhaa kiskoa km/v  69  - - 	57  - 	40 97 73  

Vanhaakiskoa  t/v  7430 6156 4320 10978 7903  

Käytössä olevia kiskoja yhteensä  km 2 x 8 680 2 x 8 705  -  2 x 8 734 2 x 8 736 2 x 8 707  
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Melu  

Radasta  ympäristöön säteilevä melu muodostuu 	________  
pääasiassa junan pyörien  ja  kiskojen välisessä 
kosketuksessa. Tämän lisäksi melua voi aiheutua 

 mm.  jarruista, lovipyöristä, vetureista, tavaravau- 

nujen  järjestelystä, junien teknisistä laitteista  ja  äänimerkeistä. 

RautatielUkennemelu  poikkeaa  tielUkennemelusta  siinä, että  se 
on  hetkellistä eikä jatkuvaa, minkä vuoksi  rautatiemelu  koetaan 
usein vähemmän  häiritsevänä  kuin  tielUkennemelu.  Radan  raken-
taminen  ja  perusparantaminen  aiheuttaa melua  mm.  paalutusten 

 yhteydessä.  

RHK  on  ollut mukana valtakunnallisessa  melustrategia

-työssä.  Meluntorjunnan  valtakunnallisia linjauksia  ja  melun-

torjuntaohjelmaa  laadittiin ympäristöministeriön, liikenne - 
ja  viestintäministeriön, väylälaitosten,  teollisuuden, kuntien 

 ja  kansalaisjärjestöjen muodostamassa työryhmässä. Työryhmän 
tehtävänä oli laatia vuoteen  2020  ulottuva ehdotus valtakunnal-
liseksi  meluntorjuntastrategiaksi.  Työryhmän mietintö valmistui 
keväällä  2004.  

raide-,  lento-,  vesi-  ja  maastolUkenteen,  teolli- 
suuden, rakentamisen, vapaa-ajan toimintojen,  
kunnossapitotöiden  ja  sotilastoiminnan  aihe-

uttaman  ympäristömelun  sekä niihin rinnastettavan  tärinän. 

 Tavoitteiden saavuttamiseksi  toimintaohjelmassa  esitetään  10 
 kiireellisintä  toimenpidettä sekä  23  muuta, näitä  täydentävää  ja 
 tukevaa toimenpidettä. 

Suomessa  päiväajan  (klo  7-22)  yli  55  dB:n  rautatien  melulle 

altistuu  tällä hetkellä noin  35 000  asukasta.  Ratahallintokes-

kukselle  on  asetettu tavoite, jonka mukaan vuoteen  2020  men-
nessä  kyseiselle melutasolle altistuisi  enää  25 000  asukasta. 

 Toimintaohjelmassa  on  asetettu tavoitteita myös  tärinän  synnyn 
 ehkäisylle  ja  tärinähaittojen vähentämiselle. 

Ratahallintokeskus  käynnisti yhdessä Pääkaupunkiseudun 
yhteistyövaltuuskunnan,  YTV:n,  ja  seudun kuntien kanssa  koko 

 seutua kattavan  meluntorjuntaohjelman  toteutuksen. Pääradan 
uusien  meluesteiden  rakentaminen alkoi vuonna  2003.  Yhteensä 

 meluaitaa  on  tarkoitus toteuttaa noin kuusi kilometriä. Lisäksi 
Keravan  kaupunkiradan  varteen rakennetaan  meluesteitä  noin 
kolme kilometriä.  

_________ 	Melun  torjunnan  toimintaohjelma  kattaa  tie-,  
______  Ympäristö- 

vaikutusten 
hallinta  
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Direktiivi ympäristömelun  arvioinnista  ja  hallinnasta tuli voimaan 

kesällä  2002. Direktiivin  toteuttamiseksi EU:ssa otettiin käyttöön 
yhteiset indikaattorit  ja melutasot. 

RHK  osallistui vuosina  2002-2003  Kotkan ja  Hyvinkään kau-
punkien meluntorjuntaohjelmien valmisteluun.  On  tärkeää, että 

 kunnat jo kaavoitusvaiheessa  kiinnittävät ennalta ehkäisevästi 
huomiota mandollisiin melu-  ja tärinäongelmiin. 

Meluesteet  todettu tehokkaiksi 

Ratahallintokeskus  on  selvittänyt meluesteiden tehokkuutta 
pääkaupunkiseudulla  mm. rataosalla  Rekola-Korso.  Mittauk-
set  on  tehty vuonna  2000  ennen meluesteen rakentamista  ja 

 vuonna  2002  esteiden rakentamisen jälkeen. Tulosten perusteella 
meluestei liä saadaan erittäin merkittävä parannus radanvarren 
asumisviihtyisyyteen. Meluesteet ovat vähentäneet mittauspis-
teiden päivä-  ja yöajan keskiäänitasoja  jopa  13-15 dB.  

Kaluston  ja  toimintatapojen kehittäminen 

Meluesteiden  rakentamisen ohella pyritään jatkossa vaikutta-
maan erityisesti tavaravaunujen pyörien vierintämelun alenta-
miseen. Uuden tyyppisillä jarruantureiden keinomateriaaleilla  ja 
sintraamaila valmistetuilla jarrutönkillä  voidaan tavaravaunujen 
melutasoja alentaa jopa  10 dB. Vilkkaimpien tavararatapihojen 
meluhaittoja lievennetään  jatkossa  mm. vaihtotöiden  aikaisia 
toimintatapoja kehittämällä. 

- 



Ympäristötoiminta painopistealueifla  2002-2003  

Tärinä  
Vuoden  2003  aikana Ratahallintokeskukselle tehtiin tärinän mittausmenetelmiä.  Lisäksi RHK osallistui  

12  valitusta rautatielUkenteen aiheuttamasta täri- 	-'-' hankkeeseen, jossa selvitetään asfaittirakenteiden 

nästä. Tärinän  kannalta vaikeimmat rataosuudet soveltuvuutta tärinän vaimentamiseen. Hankkee- 
ovat Vainikkala-Sköldvik ja Vartius-Raahe, joilla  seen  liittyvä koerakenne toteutettiin kesällä  2004  

liikennöi venäläisen  standardin  mukaisia raskaita tavarajunia. Sköldvikin  radalle Nikkilään. 
Rautatieliikenteen tärinähaittojen vähentämistä vaikeuttaa eri- 
tyisesti tavarajunien akselipainojen nosto tulevaisuudessa. Vuoden  2003  aikana RHK käynnisti yhdessä Loimaan kaupungin 

kanssa tärinäselvityksen rautatieliikenteen aiheuttamasta täri- 
RHK  osallistui yhteispohjoismaiseen NORDVIB -projektiin yh- nästä  Loimaan keskustan alueella. Vuonna  2003  saatiin  pää- 
dessä  muiden pohjoismaisten rautatieviranomaisten kanssa. tökseen  Oulun kaupungin kanssa tehty tärinäselvitys Oulun 
Projektissa selvitettiin keinoja tärinähaittojen ennakointiin  ja  vä- Heikkilänkankaan asuinalueella. 

hentämiseen.  Vuoden  2003  alussa käynnistyi VTT:n koordinoiman 

LIIKEVA  -tutkimushankkeen  1.  vaihe, jossa  on  tavoitteena  mm.  Uusissa ratahankkeissa tärinähaittoja voidaan ehkäistä ratatek- 
määrittää liikenneperäiselle tärinälle suositusarvot sekä kehittää nisillä  toimenpiteillä. 
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Ymparistotoirnnta panopsteaiueiIla  2002-2003  

Energia 	_____ 
Rataverkon sähköistäminen  on  paras  keino lisätä 	__________ 	nykyteknhikalla taloudellisesti, vaan  se  pääsee  läm- 

junakuljetusten energiatehokkuutta,  koska sähkön 	 mittämään ilmakehää. RHK  on  antanut ohjearvot 

hyötysuhde  on rautatieliikenteessä  parempi kuin 	 dieselveturien päästöille ilmaan liikkuvan kaluston 

dieselvoiman  hyötysuhde. Rataverkosta oli vuonna 	 määräyksissä  ja  ohjeissa vuonna  2000. 

2003 sähköistetty 41 %  ja jo  yli  75 %  liikenteestä  on sähköve- 
toista. Sähkön osuus junaliikenteen käyttämästä energiasta  on 	Kaikki pakokaasupäästöjen vähentämiseen liittyvät toimenpiteet 

kaksinkertaistunut kanden viime vuosikymmenen aikana vajaas- 	edellyttävät pitkäaikaista toimintaa. Rataverkon sähköistyksen  

ta  yhdestä yli kahteen petajouleen. Samana aikana dieselvoiman 	jatkaminen edelleen parantaa junakuljetusten energiatehokkuut- 

osuus  on  lähes puolittunut  3,90 petajoulesta (1980)  noin  1,82 	ta ja  vähentää energiantuotannon ominaispäästöjä. RHK:lla  on 

petajouleen  (2003). 	 käynnissä jatkosähköistysselvitys. jonka perusteella päätetään 

sähköistyksen  laajentamisesta. 

Sähköjunaliikenne  ei aiheuta paikallisia haitallisia pakokaasu-
päästöjä radanvarren hengitysilmaan. Sähkön tuottamisessa 
syntyvät päästöt voidaan lisäksi puhdistaa paremmin keski-
tetyn tuotannon yhteydessä, vaikka esimerkiksi fossiilisista 
polttoaineista vapautuvaa hHlidioksidia ei voidakaan poistaa 

Muina toimenpiteinä erityisesti valaistuksen  ja vaihteiden  läm-
mityksen energiankäytön seurantaa tulee tehostaa  ja  energia- 
tehokkuutta lisätä nykytasosta. 

_ - u  

Päästöt  1000  tonnia 	 Energiankulutus  
Liikennemuoto 	Hiilimonoksidi 	Hiilivety 	Typen  oksidit 	Hiukkaset 	Rikkidioksidi Hiilidioksidi 	petajoulea  2003 

CO 	HC 	N0 	PM 	SO 2 	CO2  

Henkilölilkenne  136 31 647 34 193 139 163  
Tavaraliikenne  301 123 2 187 51 150 147 318  
Vaihtotyö/Dieselveturit  82 37 488 17 13 23833  _______  
Yhteensä  

Sähköjunaliikenne  

519 

107 

191 

17 

3322 

316 

102 

34 

356 

277 

310314 

169 475 

3,85  

2,03  
Dieseljunalilkenne  433 183 3 171 72 85 148 519 1,82  

Henkilökaukoliikenne  117 28 593 28 145 109 808  
Henkilölähillikenne  19 3 55 6 48 29 355  
Lähde: RAILI  2003  Lähde: VR 

_- ..  

Päästöt  1 000  tonnia  
Liikennemuoto 	Hiilimonoksidi 	Hiilivety 	Typen  oksidit 	Hiukkaset 	Rikkidioksidi 	Hiilidioksidi  

CO 	 HC 	 NO, 	 PM 	 SO, 	CO,  

Rautatieliikenne  0,5 0,2 3,4 0,1 0,3 277  
Tieliikenne  304,7 37,5 69,7 3,6 0,2 11 256  
Vesiliikenne  29,3 10,7 71,4 2,1 19,1 3241  
llmaliikenne  3,0 0,3 3,0  -  0,3 1 051  
Yhteensä  337,5 48,7 147,5 5,8 20,0 15825  

Lähde: LIPASTO  2002 



Ympäristotoimnta panopisteaIueiIla  2002 -2 003  

Maaperä  ja pohjavedet 	p 
-I-- 

Rataverkko  leikkaa pohjavesialueita  koko  maassa 
noin  650  kilometrin matkalla  ja vedenhankin- 
nan  kannalta tärkeitä pohjavesialueita noin  550  
kilometrin matkalla. Vedenhankinnan kannalta 
tärkeimmät pohjavesialueet ovat Salpausselkävyöhykkeissä  ja 

 niihin liittyvissä reunamuodostumissa. Rataosat Hanko-Hyvinkää 
sekä Riihimäki-Kouvola-Lappeenranta-Joensuu kulkevat pitkin 
Salpausselän pohjavesivyöhykettä. Ratahallintokeskuksella  on 

 tietokanta vedenhankinnan  kannalta tärkeimmistä pohjavesi- 
alueista  ja  niiden merkitseminen maastoon  on  suunnitteilla. 

Pohjaveden pilaantumisella  on  suoria  ja  epäsuoria terveysvai- 
kutuksia. Suurin pohjaveden pilaantumisriski liittyy vaarallisten 
aineiden kuljetuksiin, erityisesti kemikaalikuljetuksiin. Vaarallisten  

aineiden kuljetusten onnettomuusriskejä pienen-
netään ennakolta  mm.  tasoristeyksiä  poistamalla, 
kulunvalvontaa laajentamalla sekä kalustoa  ja 

 kuljettamista koskevia määräyksiä kehittämällä 
ja valvomalla.  

Pitkäkestoisia  ja hankalammin  tunnistettavia ympäristöriskejä 
liittyy  mm.  rautateiden vesakon-  ja rikkaruohojen  torjuntaan. 

 Radan  rakentamiseen liittyy myös erilaisia ympäristöriskejä 
 mm.  tunneleiden  rakentamisen myötä. Rautatietunnelit vähen-

tävät oleellisesti liikenteen haitallisia vaikutuksia ympäristöön 
 ja asutukseen,  mutta niissä korostuvat erityisesti rakentamisen 

aikaiset vaikutukset luonnonoloihin  ja pohjavesiin.  

Kera  va-Lahti-oikorata  rakennetaan samaan maastokäytävään Landen  moo ttoritien  kanssa. Kaikki ratalinjalta saatavat maa-  ja  kallio- 
ainekset hyödynnetään  radan ja sen  ympäristön rakenteissa  -  kuten melu valleissa  ja maisemoinnissa.  
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Vuonna  2004 Kuusankoskella  tehdyn  radan perusparannus  työn yhteydessä tehtiin myös massanvaihto, jossa pilaantuneet maat 

vaihdettiin puhtaisiin. 

Vuonna  2003  RHK  oli mukana Suomen  ympäristökeskuksen 

koordinoimassa valtakunnallisessa tutkimuksessa, joka koski 
torjunta-aineiden esiintymistä vedenhankinnan kannalta tärkeillä 
pohjavesialueilla. Torjunta-aineita  on  käytetty laajasti maa-  ja 

 metsätaloudessa, puutarhoissa  ja  kotitalouksissa, mutta myös 
radanvarsialueilla  ja  teiden pientareilla. Torjunta-ainetutkimukses

-sa  selvitetään  mm. rata-alueilla käytettyjen torjunta-aineiden  ja 

 niiden hajoamistuotteiden pohjavesialueille aiheuttamaa riskiä. 
Tutkimus valmistuu vuonna  2005.  

Maaperä-  ja  pohjavesisaneerauksiin 

panostettiln  

Vuoden  2003  aikana oli käsiteltävänä useita kiinteistön vuok-
raamiseen  ja  kiinteistönluovutuksiin  liittyviä maaperän  ja  poh-
javeden mandollisia pilaantumistapauksia. Näistä haastavin  on 

 Mikkelissä sijaitsevan entisen kreosoottikyllästämön maaperän 
puhdistusprojekti. 

Etelä-Suomen suurin maaperän puhdistushanke oli Tikkurilan 
kunnossapitotukikohdan maaperän puhdistaminen. Maaperä 
oli pilaantunut läheisen akkutehtaan lyijypäästöistä. Hanke 
toteutettiin yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Tankka-
uspaikkojen saneerauksessa tehdään yhteistyötä VR:n kanssa. 
Seinäjoella saatiin loppuun veturitallien  ja  Porissa, Landessa, 
Liperissä sekä Kemijärvellä entisten tankkauspaikkojen maa-
perän puhdistamishankkeet. Helsingin Keski-Pasilassa tehtiin 
maaperän pilaantuneisuusselvitys maankäytön mandolliseen 
muutokseen liittyen. 

Pohjavesiseurantaa  on  jatkettu  mm.  Kotkan  Mussalossa  sekä 
Kouvolan, Riihimäen, Sköldvikin  ja  Haminan Poitsilan ratapi-
hoilla. Pohjavesien tilan tarkkailu aloitettiin Anjalankoskella  ja 

 Luumäellä. 



( 	Ratahankkeetja 
ym pähstä  

rakentaminen edistyi hyvin  ja  oli käynnissä  jo  lähes  koko  rata- 
linjalla. Oikoradasta tulee kaksiraiteinen, sähköistetty  ja  junien 
automaattisella kulunvatvonnalla varustettu  rata,  jolla ei ole 
tasoristeyksiä. Taajama-alueilla  rata aidataan.  Valmistuessaan 
oikorata parantaa junaliikenteen vätityskykyä itäiseen Suomeen. 
Samalla ratakapasiteettia vapautuu pääradalla Helsingistä Ru-
himäelle, kun  osa junaliikenteestä  siirtyy nykyiseltä pääradalta 
oikoradalle. Matka-aika Helsingistä Lahteen lyhenee noin puoli 
tuntia  ja  on nopeimmillaan  noin  44  minuuttia. i  
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Oikoradalla  on  sekä suoria että välillisiä vaikutuksia ympäristöön, 
ihmisten elinoloihin  ja  viihtyvyyteen sekä aluerakenteeseen  ja 

 maankäyttöön. Oikorata parantaa raideliikenteen varaan raken-
tuvan maankäytön edellytyksiä laajalla alueella. Oikoradasta noin 

 80 %  rakennetaan  Helsinki—Lahti -moottoritien kanssa samaan 
maastokäytävään, mikä  on ympäristövaikutusten  kannalta 
edullista. Tällöin vaikutukset luonnonoloihin ovat kahta erillistä 
maastokäytävää vähäisemmät,  ja  esimerkiksi ratapenkan  ja ra-
dan meluntorjunnan  rakentaminen vähentää monin paikoin myös 
tieliikenteen melun leviämistä. Oikoradan ympäristöhaittojen  lie-
ventämiseksi  tehtävät investoinnit ovat olleet erittäin mittavat  ja 

 ne muodostavat noin  4 %  hankkeen kokonaiskustannuksista. 
Ympäristöinvestoinneista meluaitojen rakentaminen muodostaa 
neljä viidesosaa. 

Oikoradan ympäristöselvityksiä  (mm. linnusto-  ja  liito-orava-
selvitykset)  on täydennetty  vuoden  2003  aikana.  Suomi  joutui 
jopa antamaan EU:n komissiolle selvityksen oikoradan linjauk

-sen  vaikutuksista liito-oravien lisääntymis-  ja levähdyspaikkoihin. 
Ratalinjalta  on  myös tehty muinaisjäännösinventoinnit vuoden 

 2002  aikana. Hankkeeseen liittyy myös rakentamisen  ja  käytön 
aikaisia linnuston, pohjavesien  ja  kasvillisuuden ympäristövaiku-
tusselvityksiä, joita tullaan jatkamaan kolmen vuoden ajan  radan 

 valmistumisen jälkeen. 

Oikoradan  suunnittelussa  ja  rakentamisessa vuoropuhelu kansa-
laisten kanssa  on  ollut laajaa.  Radan  sosiaalisia vaikutuksia  on 

 selvitetty vuonna  2002  valmistuneessa vaikutusten arvioinnis-
sa. Siinä selvitettiin  radan  rakentamisen vaikutuksia asukkaiden 
elinoloihin, asumisviihtyvyyteen, kulkuyhteyksuin sekä asuinym-
päristön turvallisuuteen. Arvioinnin tavoitteena oli löytää keinoja,  



joilla  rata  voidaan toteuttaa nHn, että rakentaminen tuottaa mah-
dollisimman vähän haittaa ympäristön asukkaille. Sosiaalisten 
vaikutusten arviointi tehtiin haastattelemalla lunastusmenettelyn 
kohteena olevia henkilöitä, muita radanvarren  ja asemanseutujen 

 asukkaita sekä hankkeen suunnittelun  ja viranomaiskäsittelyn 
avainhenkilöitä.  Lisäksi arvioitiin RHK:n saamaa yleisöpalautetta 
sekä analysoitiin lehtikirjoittelua. 

Marja-rataa suunnitellaan  

Pääradalta  Helsinki -Vantaan lentoaseman kautta Martinlaakson 
radalle suunnitellun Marja -radan yleissuunnitelma  valmistui vuon-
na  2003. Yleissuunnitelma  antaa aiempaa tarkemman pohjan 
maankäytön suunnittelulle. Suunnittelua viedään eteenpäin siten, 
että  radan  rakentaminen voisi alkaa vuonna  2008.  Marja-rata on 

 valtakunnallisesti  ja  kansainvälisesti merkittävä hanke lentokent-
täyhteyden vuoksi. Nopein matka-aika Helsingistä lentoasemalle 

 on  noin  30  minuuttia. Yleissuunnitelman tärkeimpiä tavoitteita oli-
vat  mm.  radan sovittaminen  ympäristöön sekä suunnitelmat  radan 

 mandollisesti aiheuttamien ympäristöhaittojen poistamisesta. 

Marja-radan matkustajamääräksi  on  arvioitu vuonna  2025  arki- 
vuorokautena  16900-24400  matkustajaa. Marja -radan  ansiosta 
bussiliikennettä voidaan korvata junaliikenteellä. Bussiliikenne 
vähenee erityisesti Helsingin kantakaupungissa  ja sinne johta

-villa säteittäisillä pääväylillä.  Marja-rata  vähentää myös henki-
löautoliikennettä, lUkenneonnettomuuksien määrää  ja  liikenteen 

ympäristöhaittoja. 

Marja-radan ympäristövaikutukset  on  arvioitu laajasti vuonna 

 2001  valmistuneessa  YVA-menettelyssä. Ympäristövaikutusten 
 arviointeja täydennettiin vuoden  2003 yleissuunnitelman  yhtey-

dessä. Kesällä  2003  tehdyssä luontoselvityksessä saatiin viitteitä 
liito-oravan elinpiireistä  radan  läntisellä osuudella. Tarkempaa 
selvitystyötä reviirien laajuuksista  on  jatkettu vuonna  2004.  

Keravan  kaupunkirata  käyttöön 

Keravan kaupunkiradan (Tikkurila- Kerava) rakentaminen alkoi 
keväällä  2002 Hiekkaharjun  ja Koivukylän  välisellä alueella. 

Vuonna  2003  työt jatkuivat varsinaisilla raiteen rakennustöillä. 
Kaupunkirata otettiin käyttöön elokuussa  2004,  jolloin Helsingin 

 ja  Keravan välistä lähijunaliikennettä lisättiin.  Rata  mandollistaa 

liikennöimisen parhaimmillaan  10  minuutin välein. Kaupunkirata 
Tikkurilasta Keravalle  on RHK:n,  Vantaan  ja  Keravan yhteishan-
ke, joka edistää raideliikenteeseen tukeutuvan maankäytön 
kehittymistä.  Radan  rakentamisen yhteydessä  on  parannettu 
Hiekkaharjun, Koivukylän  ja Savion  asemien palvelutasoa. 

Meluesteitä  radan  varteen  on  rakennettu useaan kohteeseen 

asutuksen suojaksi.  

Helsinki-Tampere-rata  nopealle liikenteelle  

Helsinki-Tampere-rata  avattiin aikataulun mukaiselle nopealle 
liikenteelle kesäkuussa  2003.  Pääradan asemien palvelutasoa  

on  nostettu  mm.  korottamalla laitureita  ja  rakentamalla laiturika-
toksia, parantamalla matkustajainformaatiota sekä kehittämällä 
jalankulku-  ja  muita liityntäyhteyksiä. Liikenneturvallisuutta  on 

 lisätty poistamalla tasoristeykset. Perusparannuksen jälkeen 
perinteisellä kalustolla voidaan ajaa  160 km/h  ja kallistuva-
korisilla  junilla  200 km/h. Tavaraliikennettä on  tarkoitus vielä 
tehostaa nostamalla suurin sallittu akselipaino tulevaisuudessa 

 25  tonniin. 

Vuosaaren  satamahanke  käynnistyi 

Helsingin Vuosaareen rakennetaan uutta  ja ajanmukaista kap-

paletavarasatamaa. Tavaral iikenne  siirtyy  sinne Länsisatamasta 
ja  Sörnäisten satamasta vuonna  2008.  Hankkeen toteuttavat 
yhteistyössä Helsingin Satama, Merenkulkulaitos, Ratahallinto-
keskus  ja Tiehallinto. Satamatoimintojen  siirtyessä keskustasta 
Vuosaareen vapautuvat Länsisataman  ja  Sörnäisten alueet 
asunto-  ja toimistokäyttöön.  Vuosaaren sataman yhteyteen ra-
kennettavalle työpaikka-alueelle  on  arvioitu syntyvän noin  4000 

 työpaikkaa. Tulevaisuudessa satama palvelee laajasti sekä ulko-
maankauppaa että Etelä-Suomen kuljetustarpeita. 

Sataman valmistuttua siirtyy yhä suurempi  osa  raskaista kuljetuk-
sista rautateille. Vuosaaren satamaradan pituus  on 19  kilometriä, 

 ja  se  liittyy päärataan Keravan Saviolla. Porvarinlandella  rata 

 ylittää  Natura-alueen noin  200  metrin pituisella sillalla, jonka jäl-
keen  se alittaa Labbackan  alueen tunnelissa. Itäväylän liittymän 
jälkeen rautatie myötäilee Kehä Ili:sta  ja  ennen Porvoon väylää 

 se  sukeltaa tunnelUn. Tunnelien pituus  on  noin  14  kilometriä  ja 
 paikoin  rata  kulkee jopa  60  metrin syvyydessä. 

Vuosaaren satamahankkeen ympäristövaikutuksia  on  selvitetty 
monipuolisesti. Satama  ja sen  liikenneyhteydet  on  suunniteltu 
siten, että vaikutukset ympäristöön jäävät mandollisimman 
pieniksi. Satamahanke ei uhkaa myöskään minkään lintu-  tai 

kasvilajin  säilymistä Suomessa. Rautatien rakentaminen tunne-
liin  ja tärinävaimennukset  nostavat kustannuksia, mutta samalla 
säästävät ympäristöä. 





Ympäristövaikutusten  arviointi uuden  radan 

 suunnittelussa 

Esiselvitys Htuui  
olevHil  tieto  

ketys 

= 

Tarveselvitys 	 I.  - 

•  Hankkeen kuvaus  
•  Vaihtoehdot 	 - 
•  Merkittävät vaikutukset 

 •  Hankkeen  tarpeellisuus 

Suunnittelupäätös 

Luontoselvitykset 
YyA  Yleissuunnittelu 

•  Perustuu olemassa • Arviointohjelma  Alustava yleissuunnitelma 
oleviin tietoihin  ja  _________ • Arviointiselostus • Pääsuuntavaihtoehdot 
tarvittaviin  •  Vaihtoehtojen vaikutukset  ja  
niaastotutkimuksiin _______ 

vertailut  __________________________  Lausunnot 

• Yhteysviranomaisen Vaihtoehdon valinta 
-.  

lausunto  

Yleissuunnitelma 
Luontoselvitysten •  Radan  sijainti  ja  aluetarve 

täydentäminen •  Ratkaisut  
•  Vaikutukset  

•  Perustuu olemassa  •  Kustannusarvio 
oleviin tietoihin  ja  Lausunnot  I  

tarvittavlin Toteutuspäätös 
maastotutkimuksiin 

Lunastusmenettely  
Rata-  ja  

• Lunastusasiakirjat rakentamissuunnittelu 

• Lunastuslupapäätbkset  Alustava  yteisuunnitelma 
• Ennakkohaltuunottopäätös •  Yksityiskohtaiset ratkaisut  

•  Rakentamisessa tarvittavat 
suunnitelmat  

Suunnittelupäätös 

Rakentamisvaihe 
• Loppukatselmus 
• Lunastuspaatös •  Suunnitelmien 

tarkistukset  
• Asiantuntijavalvonta 
• Toteutumaplirustukset 

Ympäristövaikutusten  
seuranta 

Hyväksyntä 



Ympäristöasioissa  uusi  yhteistyömalli  

kuntien kanssa  

Ratahallintokeskus  on  selvittänyt  pilottikokeiluna  nykyisiin 

 rautatiealueisiin  liittyviä keskeisiä ympäristöasioita  Tampereen 
 kaupungin alueella sekä Landen  kaupunkiseudulla  (Lahti, 

 Nastola  ja  Hollola). Samalla työssä  on  kehitetty muillekin  kau-

punkiseuduille  sovellettavaa toimintamallia siitä, miten  kunnat 

ja  Ratahallintokeskus  voivat tehdä yhteistyötä  rataympäristöön 

 liittyvissä  ympäristöasioissa. 

Rataympäristöselvityksessä  on  kartoitettu  rautatiealueisiin  Ii  itty

-vää  melua, tärinää, hajuja,  luontoarvoja, pilaantuneita  maita  ja  nii-

den mandollista  puhdistustarvetta, maankäyttöäja  kaavoitusta, 

turvallisuutta sekä maisema-  ja  kaupunkikuvaa. Selvitykset ovat 

kaksivaiheisia. Ensimmäisessä vaiheessa kootaan ympäristön 
perustiedot, tiedot aikaisemmista selvityksistä  ja  rata-alueisiin 

liittyvät huomautukset sekä ehdotukset  jatkotutkimuksista. 
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Rataympäristöselvityksessä tunnistettuja ympäristöteemoja 	2.  Pohja-  ja  orsivesien tarkkailupiste 

-  esimerkkinä Landen  ta vara  ratapiha 	 3. Melun ongelmapaikka 

4. Tärinäselvityskohde  

	

1.  Varikkoalue  on  valtakunnallisesti arvokas rautatieasema-alue. 	5.  Luvaton  radanylityspaikka  

	

Alueen vanhin rakennus  on veturitalli,  jonka ensimmäiset  osat 	6. Maisemaselvityskohde. Rata -alue  rajautuu  vaihtele- 

	

ovat vuodelta  1868.  Alueella  on  ollut vuosikymmeniä korjaus- 	vasti  tiheään  puustoon  ja  erilaisiin rakennuksiin  ja sen 

	

ja  huoltotoimintaa,  minkä seurauksena maaperä  on pilaantu- 	yleisilme  on epäsiisti. 

nut.  Maaperää  on  tutkittu  ja  kunnostettu useaan otteeseen.  
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Toisessa vaiheessa valmistuneiden ympäristöselvitysten tulosten 
 ja  niistä saatujen kommenttien perusteella tehdään tarvittavia 

lisäselvityksiä, suunnitellaan ongelmakohtien parantamistoimen-
piteitä sekä arvioidaan niiden toteuttamisaikataulua  ja  kustan-
nuksia.  Tampereen  kaupungin selvitykset valmistuivat vuonna 

 2003  ja  Landen kaupunkiseudun toinen vaihe valmistuu vuoden 
 2004  aikana. 

Tietoa rautateiden  materiaalivirroista  ja 

 pinta-alan käytöstä 

Vuonna  2003  käynnistettiin  FIN-MIPS-Liikenne -hanke, jonka 
rautateitä koskevasta osiosta vastaa RHK. Hankkeesta vastaa-
va taho  on  Suomen luonnonsuojeluliitto. Työn tavoitteena  on 

 edesauttaa ekotehokkuuden parantamista. Tämä tapahtuu  mm. 
 luomalla erilaisia kuijetusten materiaalinkulutuslukuja  (MI -kertoi-

mia) eri liikennevälineillä suoritetulle henkilö-  ja tavaraliikenteelle. 
 Lisäksi tuotetaan tietoa eri liikennevälineiden vaatimasta välittö-

mästä  pinta-alan käytöstä. 



Sanasto  

Eko  tehokkuus 
Mittaa, kuinka paljon luonnonvaroja kuluu  hyödykkeestä  saatavaa  
suoritetta  kohden  ja  mihin tulisi kiinnittää huomiota luonnonvarojen 
kulutuksen vähentämiseksi.  

Elinkaarilaskenta  
Tuotteen  koko  elinajan  aikaisten  ympäristövaikutusten,  sekä haittojen 

 ja  hyötyjen  arvioimista. Laskennassa otetaan huomioon esimerkiksi 
 energian ja veden  kulutus, päästöt maaperään, vesiin  ja  ilmaan sekä 

jätteet  ja  ongelmajätteet. 

Elinkaariarviointi  
Menettely, jossa selvitetään, mitä  ympäristövaikutuksia  tuotteella  tai 

 toiminnalla  on  koko sen  elinkaaren ajan eli selvitetään ympäristö- 
vaikutukset aina raaka-aineiden hankinnasta, tuotteesta  ja sen  käytös-
tä  muodostuvien  jätteiden  hävitykseen  asti.  

Energian ominaiskulutus  
Energiankulutus  kuljettua  yksikköä kohti.  Rautatieliikenteessä  kulutus-
ta mitataan usein tonnikilometriä  tai  henkilökilometriä kohti, yksiköt 
ovat  MJ/tkm  ja  MJ/hkm.  Kansainvälisessä vertailussa  on  käytetty myös  
ominaiskulutusta kokonaissuoritetta  kohti, joka lasketaan jakamalla  
kokonaisenergiankulutus  tonni- ja  henkilökilometrien  summalla. Yksik-
kö  on  tällöin  MJ/(tkm+hkm).  

Energia tehokkuus  (Energian  hyötysuhde)  
Energian  tuotannon, käytön  ja  muuntamisen hyötysuhde.  

Esteettämyys 
Esteettömyydellä  tarkoitetaan sellaista ympäristöä  ja  siihen liittyviä 
informaatio-  yms.  järjestelmiä, jotka soveltuvat mandollisimman hyvin 
kaikille ihmisille ikään, terveydentilaan  tai  muihin  yksilöllisiin  ominai-
suuksiin katsomatta. Tavoitteena  on  pienentää eroa ihmisen heikenty-
neen  liikkumiskyvyn  ja  esteitä sisältävän ympäristön välillä.  

Henkilökilometri  
Matkustajan kulkema yhden kilometrin matka. 

Hiilidioksidi, CO2  
Eloperäistä hiilidioksidia  vapautuu, kun biologinen aine  maatuu  tai 

 palaa.  Fossiilista hiilidioksidia  vapautuu  poltettaessa  hiiltä, kaasua  tai 
 öljyä.  Fossiilisen  hiilidioksidin vapautuminen vaikuttaa osaltaan kasvi-

huoneilmiön syntyyn. 

Hiilimonoksidi,  CO  
Hajuton  ja  väritön kaasu,  jota  muodostuu  epätäydellisessä palamises

-sa ja  joka voi aiheuttaa  häkämyrkytyksen estäessään hengitettäessä  
hapen sitoutumista  veren  hemoglobiinun.  Hiilimonoksidi voi edistää 
kasvihuoneilmiötä estämällä  metaanin hapettumista. 

Hiilivedyt,  HC 
Hiilivedyt  syntyvät polttoaineen  epätäydellisen  palamisen tuloksena. 
Osalla  hiilivedyistä  on  suoria  myrkkyvaikutuksia.  Useat  hiilivetypääs -
töistä  tavatut  orgaaniset yhdisteet kuuluvat  karsinogeenien  eli syöpää 
aiheuttavien aineiden ryhmään. 

Hiukkaset 
Pakokaasujen  pienet hiukkaset ovat enimmäkseen hiiltä,  ja  niiden 
pinnassa  on  muita  pakokaasussa  olevia haitallisia yhdisteitä. Hiuk-
kaset ovat haitaksi ihmisen terveydelle  ja  aiheuttavat esimerkiksi  
hengitystiesairauksia.  Haittavaikutukset ovat sidoksissa hiukkasten 
kokoon. Mitä pienempiä ne ovat, sitä syvemmälle ne tunkeutuvat  
hengityselimiin. 

Junakilometri  
Junan kulkema yhden kilometrin matka. 

Junien automaattinen kulunvalvonta 
Järjestelmä koostuu  radassa  ja  veturissa olevista laitteista.  Kulunval-
vonnan  avulla varmistetaan, että juna noudattaa nopeusrajoituksia 
sekä junan kulkuun vaikuttavia opasteita  ja  merkkejä.  Jos  juna ylittää 
sallitun nopeuden, laitteisto jarruttaa automaattisesti. Kulunvalvonta 
kattaa kaikki  henkilöliikenteen  ja  tärkeimmät  tavaratiikenteen  radat 

 vuonna  2006.  

Kasvihuoneilmiö 
Syntyy, kun ilmakehän  kasvihuonekaasut  päästävät auringon  lyhytaaltoi

-sen  säteilyn maahan, mutta eivät  pitempiaaltoista  säteilyä avaruuteen, 
mikä aiheuttaa ilmakehän lämpenemistä  ja sen  seurauksena  koko  maa-
palloa koskevan  ilmastonmuutoksen.  Tärkeimpiä  kasvihuonekaasuja  ovat  
vesihöyry  ja  hiilidioksidi.  

Kas vihuonekaasut  
Kasvihuoneilmiötä aiheuttavia kaasuja  (mm.  vesihöyry,  hiilidioksidi,  me

-taani, typpioksiduuli, otsoni  ja  kloori-fluorihulivedyt),  jotka  päästävätau-
ringon  säteilyn maapallon  pinnalle,  mutta eivät päästä maapallon lähet-
tämää  lyhyempiaaltoista  säteilyä  lävitseen. 

Kasvihuonepäästöt  
Kaasuja, jotka ilmakehään päästyään  voimistavat ilmastonmuutosta.  
Rautatieliikenteen seurauksena syntyy lähinnä  hiilidioksidia.  

Kestävä kehitys 
Kestävällä  kehityksellä  tarkoitetaan maailmanlaajuisesti, alueellises-
ti  ja  paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa  ja  ohjauttua  yhteiskunnallista 
muutosta, jonka päämääränä  on  turvata nykyisille  ja  tuleville suku-
polville hyvät elämisen mandollisuudet. Laajasti  määriteltynä  kestävä 
kehitys sisältää neljä toiminnallista ulottuvuutta: ekologisen, taloudelli-
sen, sosiaalisen  ja  kulttuurisen.  

Kreosoottiöljy 
Kivihiilitervasta tislattava  öljy,  jota  käytetään esimerkiksi puisten  rata

-pölkkyjen  ja  puhelinpylväiden kyllästämiseen. Kreosootti  on  myrkylli-
nen aine, joka sisältää  haihtuvia hiilivetyjä.  Paljaalla iholla  se  aiheuttaa  
ärsytystä. 

Kuljetussuorite 
Kuljetusmatkan  ja  kuljetetun  määrän  tulo.  

Kuumakäynti-ilmaisin 
Junien  suistumisonnettomuuksia  voidaan vähentää  radoille sijoitettavil

-la  junien  akseleiden laakereiden kuumakäyntiilmaisimilla.  Niiden anta-
man tiedon perusteella juna voidaan pysäyttää ennen  akselivauriota  ja 

 mandollista  suistumista  radalta.  

Liikennejärjestelmäsuunnitelma  
Pitkän aikavälin strateginen suunnitelma, jossa tarkastellaan liikkumista 

 ja  kuljettamista koskevan  jäjestelmän  kehittämistä kokonaisuudessaan 
 ja  sovitetaan yhteen  liikennejärjestelmän  ja  maankäytön kehittämistä.  

Materiaalipanos, MIPS  (Material ln put Per Service)  
Ilmaisee  kiloissa vaaditun materiaalitarpeen hyödykkeen  tuottamaa 
hyötyä kohti. 

Melu 
Ääni, jonka ihminen kokee  epämiellyttävänä  tai  joka  on  muuten haital-
lista terveydelle  tai  hyvinvoinnille. 

Melunhallintajärjestelmä 
Ratahallintakeskus  otti vuonna  2001  käyttöön  melunhallintajärjes-
telmän,  jolla voidaan suuntaa  antavasti  määritellä  rautatiemelun  melu- 
alueiden rajat.  

Natura -alue 
Euroopan unionin  Natura  2000  -verkostoon kuuluva  erityisalue,  jolla  
suojellaan linnustoa  tai  muita tärkeitä  luontoarvoja. 

NIM  
Pohjoismainen  radanpitäjien yhteistyöelin  (Nordic Infrastructure Ma-
nagers).  

Ominaiskuormitus  
Tiettyä tuote-, raaka-aine-  tai  suoriteyksikköä  kohden laskettu  ympä-
ristökuormitus.  

Pohja vesi  
Se  osa  sateesta, joka imeytyy  ja  varastoituu  maaperään yhtenäiseksi 
maaperän huokoset  kyllästäväksi vesivyöhykkeeksi.  

Radan estevaikutus 
Rataväylä  luo esteen  radan  poikki  tapahtuvalle Ilikkumiselle.  Este - 
vaikutus voi kohdistua sekä ihmisiin että  eläimUn. 



Yhteystiedot 

Ratahallintokeskus  
PL 185  (Kaivokatu  6), 00101 Helsinki  
Puhelin  (09) 5840 5111,  telefax  (09) 5840 5100 
Internet-sivut:  www.rhk.fi  
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@rhk.fi  

Ympäristöjohtaminen, meluasiat  
Arto Hovi 	(09) 5840 5036 0400 762 973  

Maaperän  ja  pohjavesien  suojelu  

Susanna  Koivujärvi  (09) 5840 5015 040 728 0824  

Liikennejärjestelmät  
Arja  Aalto  (09) 5840 5121 	040 548 7572  

Tärinäasiat  
Tuomo Viitala  (09) 5840 5184 	0400 480 014  

Kemikaalit, päästöt 
Kari Pulli  (09) 5840 5185 	040 548 7606  

Lakiasiat  
Marita  Luntinen  (09) 5840 5042 	040 728 5100  

Hankesuunnittelu  
Harri Yli-Villamo  (09) 5840 5040 	040 548 7575  

Alueiden  ja  rakennusten käyttö 
Etelä-Suomi  

Eero  Liehu  (09)5840 5178 	0400753806  

Länsi-Suomi  

Simo Kariluoma  (09) 5840 5170 	040 548 7598  

Itä-Suomi  

Tiina Junnilainen  (09) 5840 5164 	0400 753 805  

Pohjois-Suomi  

Ilkka  Saari (09) 5840 5167 	040 765 1401  

Ympäristöasiamiehet 
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@vr.fi  

Etelä-Suomi  

Kari Hiltunen 	0307 20798 040 862 0798  

Itä-Suomi  

Jyrki Tarvainen 	0307 37104 040 863 7104  

Länsi-Suomi  

Raimo Kuusisto 	0307 30620 040 863 0620  

Pohjois-Suomi  

Antti Haapalahti 	(08) 551 5840 040 526 5840  
antti.haapalahti@poyry.fi  

Ratahallintokeskuksen ympäristöraportti  2003  

Työryhmä: 	Arja  Aalto,  RHK,  Arto Hovi, RHK, 
Tiina Kähö, Sito-Yhtiöt  

Kuvat: 	Sakari Haapaniemi, Jouni Kekäle, 
Risto Laine, Markku Nummelin, 
Jussi Seppänen, Skylinefoto 

Taitto  ja  DTP:  Inclus  Communication  Oy 
Painatus: 	Frenckellin  Kirjapaino Oy,  Helsinki 2004  

Radan  pito  
Rataverkon  ylläpito  ja  kehittäminen, johon kuuluvat kunnossapito  ja 

 korvausinvestoinnit, kehittämishankkeet, liikenteenohjaus,  kiinteistö- 
toimi  ja  viranomaistehtävät. 

Raide  
Käsittää ratakiskot, ratapölkyt, kiskon kiinnitysosat  ja  kiskon  jatko - 
osat.  Raiteet jaetaan  pää-  ja  sivuraiteisiin. 

Raide  pituus  
Pää-  ja  sivuraiteiden  sekä sivuratojen kokonaispituus. 

Ratapituus  
Pää-  ja  sivuratojen kokonaispituus  ilman sivuraiteita. 

Rikkidioksidi,  SO2  
Fosslilisten  polttoaineiden käytöstä syntyvä kaasu, joka aiheuttaa maa-
perän  ja  vesistöjen happamoitumista  ja  vaurioittaa  kasvillisuutta. 

Toimintajärjestelmä  
Prosessilähtöinen johtamisjärjestelmä,  jossa laatu-, turvallisuus-  ja 

 ympäristöjärjestelmät  on  integroitu  yhdeksi kokonaisuudeksi. Periaat-
teena  on  toiminnan jatkuva parantaminen. 

Tonnikilometri 
Tavaratonnin  kilometrin pituinen kuljetusmatka.  

Typen  oksidit,  No  
Syntyvät palamisen yhteydessä  ja  osin myös ilmassa olevan  typen ja 

 hapen reaktiotuotteena. Aiheuttavat happamoitumista, rehevöitymistä, 
korroosiota sekä osallistuvat alailmakehän otsonin muodostumiseen. 

Tyyppihyväksyntä  
Tarkastus, jossa kaluston todetaan täyttävän asetetut tekniset sekä 
turvallisuus-  ja  ympäristövaatimukset. 

UIC  (Union Internationale des Chemins de  Fer)  
Kansainvälinen rautatieliitto  on  kansallisten rautatieyhtiöiden yhteis-
työjärjestö, jonka tavoitteena  on  rautatiealan  ja sen  toimintamandolli-
suuksien kehittäminen. 

Ulkoiset kustannukset 
Toiminnasta syntyvien ympäristövaikutusten arvioidut kustannukset  ja 

 hyödyt ympäröivälle  yhteiskunnalle. 

Uusiokäyttä  
Jätteiden kierrätys takaisin tuotannon raaka-aineeksi. 

Vaaralliset aineet 
Aineet, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa ihmisille, ympäristölle  tai 

 omaisuudelle räjähdys-, palo-  tai  säteilyvaarallisuutensa, myrkyllisyy-
tensä, syövyttävyytensä  tai  muun ominaisuutensa vuoksi. 

Vaihtotyö  
Junien vaihtotyö sisältää ratapihoilla tapahtuvan vaunujen siirtelyn  ja 

 junien kokoonpanon sekä vaunujen toimittamisen asiakkaiden käyt-
töön kuormaus-  ja  purkupaikoille. 

Vetokalusto 
Vetokalustoon  kuuluvat konevoimalla liikkuvat veturit, moottorijunat, 
pienveturit  ja  rata-autot. 

Ympäri  stöjärjestelmä  
Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Periaatteena  on  ympäristönäkö

-kohtien  ja  vaikutusten jatkuva seuranta sekä ympäristötoiminnan jat-
kuva kehittäminen. 

Ympäri  stöselvitys  
Ympäristön tilasta, siinä tapahtuvista muutoksista  tai  siihen vaikut-
tavista tekijöistä laadittu selvitys. 

Ympäristövaikutusten  arviointi,  YVA  
Lainsäädännössä määritelty menettely. Selvitysprosessi, jossa selvi-
tetään jonkin hankkeen, toimenpiteen  tai  toiminnan ympäristövaikutuk

-set  yleensä etukäteen. Suurissa hankkeissa lainsäädännössä asetettu 
velvoite. 
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