
200  

RATAHALU  NIO- 
KESKUS  _______ BANFORVAIJNINGS - 
CENTRALEN  



SI  SÄLTÖ  

Toiminta-ajatus  3  

Ylijohtajan katsaus  4  
Toimintaympäristö  6  

Liikennöinti  ja  turvallisuus  8  

Ympäristö  11  

Kunnossapito  12  

Perusparannus  14  

Liikenneolojen kehittäminen  16  

Tutkimus-  ja  kehittämistoiminta  18  

Tietohallinto  19  

Henkilöstö  20  

Radanpidon tulostavoitteet  22  

Johtokunnan katsaus  24  

Talouskatsaus  26  
Tuotto-  ja  kululaskelma  28  

Taso  29  
Organisaatio  30  

Tietoja  rataverkosta  31  



Ylijohtajan katsaus 

.-I  

Päättynyt vuosi toi mukanaan kaksi mer-

kittävää parannusta rataverkkoomme. 
Ensimmäisenä niistä valmistui kaupunkirata 

Tikkurilasta Keravalle kesällä  ja  Pohjois- 

Suomen sähkäistyksen ensimmäinen vaihe 

Oulusta Rovaniemelle vuoden lopussa. 

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen 

kehittämiseksi  valtio,  seudun kaupungit 

 ja  Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuus-

kunta ovat  jo  pitkään tehneet yhteistyötä. 

Kaikkia kolmea osapuolta  on  tarvittu  ja 
 tarvitaan edelleenkin jotta raideliikenne 

osana seudun joukkoliikennettä kehittyisi 
vaihtoehtona yksityisautoilulle. Tarvitaan 
liikennejärjestelmänäkemystä, kaavoi-
tusratkaisuja  ja  tietenkin halua investoida 

yhteistyössä. 
Radanpitäjän  ja radan  käyttäjän näkö-

kulmasta valmistunut kaupunkirata  ja sen 

liikennemalli  on  onnistunut jatko olemas-

sa olevaan kaupunkiratarakenteeseen. 

Tyydytyksellä voi todeta myös  sen,  että 
tällainen vaativa yhteistyöprojekti toteutet-

tiin suunnitellusti  ja  aikataulussaan, mikä 
todistaa toteutusosapuolten korkeasta 

ammattitaidosta, 
Pohjoisen sähköistystä juhlittiin jou-

lukuun alussa. Juhlajunan vastaanotto 
Rovaniemellä tuntui suorastaan ylitsevuo-

tavalta, mikä osaltaan kertoo sähköistyksen 
tarpeesta rautatieliikenteen kehityksen osa-

na. Sähköisen liikenteen käynnistyminen ei 
kuitenkaan tuo lisää matkustajia, ellei siihen 

samalla liity parannuksia itse matkustuk

-seen.  Oulun  ja  Rovaniemen välillä paran-
nettiin sähköistyksen lisäksi sekä rataa että 

liikenteen ohjaus-  ja turvaamisjärjestelmiä. 
 Kun tähän yhdistyy uuden kaluston käyttö, 

matkustajat saivat aiempaa nopeamman,  

mukavamman  ja ympäristöystävällisemmän 

 rautatieyhteyden. Tavarallikenteelle  on  tie-

tenkin tärkeää kuljetusten taloudellisuuden 

 ja  kilpailukyvyn kehittyminen. 

Sähköistys  jatkuu Oulusta itään kohti 

Venäjän rajaa  ja lisalmea ja  valmistuu vuon-

na  2006.  Konkreettisia päätöksiä jatkosta 
tällä hallituskaudella ei ole olemassa, minkä 

johdosta Ratahallintokeskus käynnisti selvi-
tystyön sähköistyksen jatkamisen tarpeesta 

 ja  kannattavuudesta. Niiden rataosien 
määrä, joilla sähköistyksellä voidaan saa-

vuttaa merkittäviä hyötyjä, vaikuttaa  varsin 

 rajalliselta. 

.  

Toimintavuonna jouduttiin nostamaan esiin 
myös ikävämpiä asioita. Jatkuva ongelma 
ratojemme kunnostuksessa ovat ne  ra-

taosat,  joilla liikennettä  on  erittäin vähän. 

 Se,  mitä käytettävissä olevalla rataverkon 

rahoituksella voidaan  ja  halutaan aikaan-

saada, ei ole pelkästään radanpitäjän asia. 
Kysymys  on  liikennepoluttinen,  aluepoliit-

tinen sekä elinkeinopoliittinen  ja  kaikkien 

näiden tahojen tulee olla mukana ratkai-
sumalleja etsittäessä. Vaikeinta kuitenkin 
lienee löytää kokonaisratkaisu, johon kaikki 
voisivat olla tyytyväisiä. Ratahallintokes-

kuksen tehtävänä  on  tuoda selkeästi esiin 

ratkaisuvaihtoehdot sekä niiden vaikutukset 

mandollisimman kattavasti.  

N  

Viraston toiminnan kehittämiseen  ja  or-

ganisointiin  liittyvät kysymykset olivat ker-

tomusvuonna esillä voimakkaasti. Tähän 
vaikuttivat sekä viraston sisäiset tarpeet että 

ulkoiset selvitykset. Ratahallintokeskuksen 
resurssit ovat tehtäviin nähden edelleen liian 

pienet, minkä myös ulkoiset arvioinnit toivat 
selkeästi esille. Tämä näkyy  koko henk!-

löstön,  mutta varsinkin johdon ajankäyt-

töongelmina. Asiaan  on  etsitty ratkaisuja 

sekä resursseja lisäämällä että kehittämällä 

toimintoja  ja  organisaatiota. Tärkeimpänä 

työkaluna  on  ollut toimintajärjestelmän 

rakentaminen  ja organisaatiouudistuksen 
 valmistelu, jotka saatiin vuoden aikana 

loppusuoralle. 
EU:n  toisen rautatiepaketin voimaantulo 

 ja  siihen liittyvät tavaraliikenteen kilpailun 

vapautuminen vuonna  2007  sekä uuden 

rautatieviraston synty vuonna  2006  pa-

kottavat osaltaan Ratahallintokeskuksen 

mukautumaan muutoksiin toiminnassaan. 
Uusi virasto tulee toimimaan rautateiden 

turvallisuudesta  ja yhteentoimivuudesta 
 vastaavana viranomaisena  ja osa Ratahal-

lintokeskuksen  nykyisistä tehtävistä siirtyy 

sille. Samaan aikaan kilpailun vapautumi-
nen merkitsee uusia velvoitteita varsinkin 

ratakapasiteetin jakamiseen  ja aikatauluihin 

 liittyvissä asioissa. 

.  
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LII 
Kertomusvuoden  lopulla nousi Ratahal-
intokeskuksen perustehtävä, radanpidon 
töiden tilaaminen, voimakkaasti esille 
kilpailuttamisen yhteydessä. Kun Ratahal-
lintokeskus muodostettiin vuonna  1995, 

 sen  toiminta-ajatukseen sisällytettiln erittäin 
pitkälle viety ulkoistaminen  ja  palvelujen 
hankinta markkinoilta. Vaikeutena  on  ollut 

 se,  että toimivia markkinoita ei ole ollut, 

joten tilaajan tehtäväksi  on  jäänyt edistää 
sellaista kehitystä, jossa kilpailu olisi mah-
dollista. 

Kilpailuttamisessa  on  edetty asteittain 
lähinnä rakentamishankkeissa,  ja  tulokset 
esimerkiksi hintakehityksen suhteen ovat 
olleet rohkaisevia. Viime vuonna otettiin 

ensimmäiset askeleet rataverkon kunnos-
sapidon kilpailuttamisessa  ja  tästä saata-
vien kokemusten perusteella päätetään 

jatkoaikataulusta. Turvallisuus, hinta  ja  laatu 

ovat arvioinnissa käytettäviä kriteerejä. 
Radanpitoon  liittyvien töiden tekemi-

nen annettiin aikanaan ulkoisille toimijoille 
 ja Ratahallintokeskuksen  tehtävänä  on 

 hankkia nämä palvelut lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla. Tällä mallilla tullaan 
myös jatkamaan. 

-y 

Ossi Niemimuukko  
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Ratahallintokeskus  huolehtii rautatieliiken-

teen toimintaedellytyksistä. Rataverkon 

ylläpidon  ja  kehittämisen lähtökohtina 

ovat kotimaiset  ja  kansainväliset liikenne- 
tarpeet. Suomen rataverkolla henkilö-  ja 

tavaraliikennettä  hoitaa toistaiseksi  vain  yksi 

liikennöitsijä,  VA  Osakeyhtiö. Radanpidossa 
otetaan huomioon toimintaympäristöön 

 ja  liikenteeseen liittyvät muutokset. Ker-

tomusvuonna pohdittiin  mm.  rautateiden 

hallinnon uudistamista sekä käynnistettiin 
selvitys eräiden vähäliikenteisten ratojen 

tulevaisuudesta. 

Matkustajamäärien  kasvu 
jatkui kaukoliikenteessä 

Kaukoliikenteen  matkojen  kasvu jatkui 

kertomusvuonna kolmantena vuotena 
peräkkäin.  Matkoja  tehtiin  2 %  enemmän 

kuin vuonna  2003.  Kansainvälisessä idän 

liikenteessä jäätiin hieman edellisvuoden 

matkamäärästä, kun  matkojen  määrä 

väheni  2 %. 
Kaukoliikenteen matkamäärissä  on 

 noustu vuoden  1997  tasolle, jolloin  12 

 miljoonan  matkan  raja  ylittyi edellisen 

kerran. Matkustajamäärät kasvoivat kerto-
musvuonna eniten Helsingin  ja Tampereen 

 välisellä pääradalla, jolla matka-aikoja  no-

peutettiin  kesällä  2003.  Kasvua oli myös 

Henkilöliikenteen  matkat,  milj  

Lähiliikenne 

Kaukoliikenne 

iIiii  
2000 	2001 	2002 	2003 	2004  

monilla muilla Etelä-  ja  Länsi-Suomen 

rataosilla. Muulla rataverkolla matkusta-
jamäärät pysyivät edellisvuoden tasolla. 
Keskimääräinen matkanpituus lyheni. 

Seuraava merkittävä parannus kauko-

liikenteeseen saadaan vuonna  2006,  kun 

Keravan  ja  Landen välinen oikorata otetaan 

käyttöön. Matka-ajat Helsingin  ja  Itä-Suo-

men välillä lyhenevät edelleen,  ja  Helsin-

ki—Tampere -välin junatarjontaa  voidaan 

kasvattaa. Kaukoliikennematkojen odote-
taan siten kasvavan myös lähivuosina. 

Lähiliikennematkat  
edellisvuoden tasolla 

Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä Ke-
ravan kaupunkirata otettiin käyttöön elo-

kuussa  2004.  
Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen 

matkustajamäärät pysyivät edellisvuoden 

tasolla. YTV-alueen liikenne väheni hieman, 

mutta vastaavasti muun lähiliikennealueen 
matkoissa oli kasvua. 

Myös lähiliikenteen kasvun jatkumiselle 
 on  edellytyksiä. 

Kokonaismatkamäarissä 
 ylittyi  60  miljoonaa 

Henkilöliikenteessä tehtiin vuonna  2004 

 yhteensä  60,1  miljoonaa matkaa, joista 

Henkilökilometrit,  milj. 

 LähilUkenne 

Kaukolilkenne  
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pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä  48,0  ja 

 kaukoliikenteessä  12,1  miljoonaa matkaa. 

Kansainvälisessä idän liikenteessä tehtiin 

 252 000  matkaa. Kaikkiaan matkustaja-

määrät kasvoivat  0,4 %  edelliseen vuoteen 

verrattuna. 
Rautateillä  on  Suomen henkilöliiken-

teessä viiden prosentin markkinaosuus. 

Rautateiden keskimääräinen markkina-

osuus kaikissa  EU-maissa  on 7 %.  

Kotimaan tavaraliikenne kasvoi, 
idän liikenteessä laskua 

Rautateiden tavaraliikenteessä kuljetettiin 

kertomusvuonna  42,7  miljoonaa  tonnia 

 tavaraa, jossa  on  laskua edellisvuoden ennä-

tyslukemtn  0,8  miljoonaa  tonnia  eli  2 %.  

Kotimaan liikenne kasvoi edellisvuoteen 

verrattuna  5 %.  Rautateiden kansainvälinen 

liikenne väheni  11 %,  kun idän liikenteessä 

oli  16 %  vähennystä. Transitollikenne säilyi 

edellisvuoden tasolla  ja  läntisessä liiken-

teessä oli  17 %  kasvua. 
Rautateiden tavaraliikenteen markki-

naosuus  on  Suomessa eurooppalaisittain 

korkea. Noin  25 %:n  markkinaosuudellaan 

 Suomi  sijoittuu  EU-maiden  vertailussa kär-

jen tuntumaan,  sillä EU-maiden  keskimää-

räinen markkinaosuus  on  noin  16 %.  

Tavaraliikenteen kuljetusmäärät,  
milj, tonnia  

Kansainvälinen 

Kotimainen  
IiIII  

2000 	2001 	2002 	2003 	2004 
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Hallintoon tulossa 
muutoksia 

Liikenne-  ja viestintäministerin  asettama 
liikenteen  ja  väylien hallinnon kehittämistä 
pohtinut työryhmä päätyi keväällä  2004 

 luovuttamassaan  mietinnössä korostamaan 

väylälaitosten yhteistä strategiaperustaa 
 ja  yhteistyön tiivistämistä joillakin  osa- 

alueilla. 
Samaan aikaan ministerille luovutettiin 

rautatieliikennehallinnon kehittämistarpeita 

 ja  eräiden viranomaistehtävien järjestämistä 

koskeva mietintö.  Sen  lähtökohtana  on 

 direktiivi,  joka edellyttää infrastruktuurin 
haltijasta riippumattoman turvallisuusviran-
omaisen perustamista rautatiesektorille. 

Työryhmä analysoi  mm.  mandollisuutta 
perustaa useamman liikennemuodon yhtei-
nen virasto. Sitä ei kuitenkaan päädytty esit-
tämään eri liikennemuotolen vastustuksen 
vuoksi. Rautatieviraston  koko  jäi auki  ja  siitä 
esittivät syksyllä näkemyksensä ministeriön 

kutsumat selvitysmiehet. 

Tavara  lii kenne 
kilpailun kynnyksellä 

Rautateiden tavaraliikenteen  markkina 

 avautuu uusille liikennöitsijöille vuoden  2007 

 alussa. Edessä  on  suuri kulttuurimuutos 
rautatiealalle Suomessa  ja  uusi tehtävä-
kenttä RHK:lle, jonka vastuulla  on mm. 

 eri liikennöitsijöiden aikatauluhakemusten 
yhteensovittaminen  ja liikenteenohjauksen 

tasapuolisuudesta  huolehtiminen. 

Ratahallintokeskuksen  tulee huolehtia 
siitä, että uusilla toimijoilla  on  edellytykset 
liikennöidä rataverkollamme. Työ edellyttää 

RHK:n osaamisalueen laajentamista  ja 
 uusia toimintatapoja. 

Rataverkon  laajuus  
tar  kast  el  tavan  a  

Kuljetuskysyntä  on  joitain rataosilla vä-

hentynyt aikojen saatossa huomattavasti. 

Kun nämä  radat  alkavat nyt olla kuntonsa 
puolesta peruskorjauksen tarpeessa,  on 

 paikallaan käydä perusteellisesti läpi niiden 
merkitys maamme kuljetusjärjestelmässä  ja 

 tarkastella niiden alueellista roolia. 
Ratahallintokeskus  käynnisti syksyllä 

 2004  vuoropuheluprosessin,  jossa yhdessä 
kuntien, elinkeinoelämän  ja maakuntaliit-

tojen  kanssa kaikki vähäliikenteiset  radat  

analysoidaan, jotta toimenpide-ehdotusten 

 ja  päätösten pohjaksi saadaan laaja-alainen 

tietopohja. Työ saatetaan päätökseen vuo-

den  2005  kuluessa.  

Vähälilkenteisten  ratojen  suunnittelLlprosossissa tarkasteltavat rataosat  

536 km 	 427 km  
Investointitarpeen  ajoitus vuosina 	 Investointitarpeen  ajoitus vuosina  
2005-2010 	 2010-2015  

KOLARI  

ROVANIEMI  

TORNIO  

KEMI  

OULU 
RAAHE 	 VARTIUS  

KOKKOLA 	
/ 	

NTIOMÄKI  

VAASA 	'1 	1 IISA 
\ 	KUOPI  

SEINÄJOKI 	I 	JOENSUU  
-  

F"  NIIRALA 
PORI 

 • TAMPE  MIKKELI 	\ /  
RAUMA 	,  LAHTI 

 IUVOI  A'  'I'MATRA 
/ \ 	-  VAIN  IKKALA  

HAM  INA 
TURKU 	 KOTKA  / 

 HELSINKI  
HANKO 

Tavarallikonteen tonnikilometrit,  milj 
	

Rautateiden henkilö-  ja  tavaraliikenteen markkinaosuus eräissä  EU -maissa  

Henkiläliikenne 
	 Tavaraliikenne  

Kansainvälinen 

Kotimainen  

12000 

10000  
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2000 	2001 	2002 	2003 	2004  

Unkari 

	

Alankomaat 	 9  %  

	

Ranska 	 9  Sb  

	

Saksa 	 8  %  

	

Ruotsi 	 8  %  

	

Tanska 	 7  % 
Yhditynyt ________________  0  

	

Kuningaskunta 	 0 

	

Italia 	 5  %  
Suomi  i 	 5  %  

	

Irlanti 	4  %  

	

Portugali 	3  %  

	

EU  keskimuärin 	 7  % 

14% 	Viro 	 69% 

	

Latvia 	 55 5  

	

Ruotsi 	 37  %  

	

Unkari 	 27  %  

	

Suomi 	 25  %  

	

Saksa 	15%  

	

Ranska 	14  % 
Kunii —  10% 

	

Italia 	9  %  

	

Tanska 	8  %  
Espanja  —  6  %  

	

EU  keskimäärin 	16  %  
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Yhdessä tärkeimmistä junalilkenteen ku-

pailutekijöistä eli täsmällisyydessä ylitettiin 
tavoitteet sekä lähi- että kaukoliikentees-
sä. Lähiliikenteen täsmällisyysprosentti oli 

 98,7  %ja kaukoliikenteen  91,7  %.  Taso  on 
 kansainvälisestikin erinomainen. 

Tällaiseen tulokseen päästään usean 
osapuolen yhteisin ponnistuksin.  Radan- 

pitäjän haasteena ovat liikenteen  lomassa 

 tehtävien ratatäiden sujuminen suunnitel-
lusti sekä turvalaitteiden  ja  muiden teknisten 

järjestelmien luotettava toiminta. 

Liikenteenohjaus  
tärkeässä roolissa 

Ratahallintokeskuksen vastuulla ovat  ra-
taverkon liikenteenohjaus ja  siihen käytet-
tävät järjestelmät. Toimintavuoden aikana 
ohjauksen automatisointi eteni suunnitel-
lusti, jolloin ohjauspalvelua tuottavassa  VA 

 Osakeyhtiössä tähän työhön sitoutuvien 

henkilöresurssien määrä väheni hallitusti. 

Liikenteenohjaajat  saivat vuoden lop-

pupuolella käyttöönsä uuden työkalun, kun 
junien seurantajärjestolmä JUSE valmistui. 

JUSE  on  tietojärjestelmä,  josta voi seurata 

liikenteen sujumista  koko rataverkolla. 

 Se  tarjoaa mandollisuuden ennakoida 
liikenteen häiriöitä  ja  ehkäistä häiriöiden 

leviämistä.  Se  parantaa myös matkustajille 

suunnatun informaation tietopohjaa. 

Matkustajainformaatiori  
laatua parannetaan 

Asemien kuulutusjärjestelmien toimivuus 

 on  tarkistettu  ja  puutteet korjattu. Myös 
loppuun käytettyjen näyttölaitteiden järjes-

telmällinen uusiminen  on  käynnistetty.  

Tampereen  aseman matkustajain-

formaatiota tarjoavien näyttölaitteiden 
uusimisprojekti eteni hyvin  ja  uudet laitteet  

saatiin käyttöön vuodenvaihteen  2004-05 
 jälkeen. Näytöt  on  asennettu myös Toijalaan 

 ja  Hämeenlinnaan, missä niitä ei aiemmin 

ole ollut. 

Teknistä edistystä 
turvallisuuden hyväksi 

Liikenteenohjaus-  ja turvalaiterakentamisen 

 myötä saatiin junien kulunvalvonnan piiriin 

lisää rataosia, joista merkittävimpänä  Oulu- 
Rovaniemi. Rataverkko  on  käytännöllisesti 

katsoen kokonaan kulunvalvonnan piirissä 

vuoden  2006  loppuun mennessä. 

Liikennöitsijä  on  ottanut uutta rautatie- 

kalustoa käyttöön  ja  hankintoja  on  vireillä. 

RHK  on  hyväksynyt käyttöön uuden  auto
-jenkuljetusvaunutyypin  ja  valmistautunut 

 mm.  kiskobussien  sekä makuuvaunujen 

tuloon. Rautateillä liikkuvan kaluston  kat-

sastusjärjestelmä RAHKAT  on  ollut vuoden 

käytössä  ja  kokemukset ovat olleet hyviä. 

Järjestelmän avulla valvotaan kaluston 

liikennöintikelpoisuutta  ja  katsastusten 

voimassaoloa. 
Uutta radiojärjestelmää  on  päästy 

koekäyttämään Pieksämäen seudulla. 

 Se  tulee korvaamaan vanhan  analogisen 

liikenteenohjauksen ja veturinkuljettajan 
välisen radioyhteyden.  Uusi järjestelmä pe-

rustuu eurooppalaiseen rautatiestandardiin 

 (GSM-R)  ja  sitä voidaan jatkossa hyödyntää 

monin tavoin turvallisuuslaitteidenkin  tie
-donsiirrossa puheviestinnän  lisäksi. Tälle 

liikenteenohjaajien  ja kuijettajien  väliselle 

viestijärjestelmälle, jolla varmistetaan liiken-

teen turvallisuutta  ja  sujuvuutta,  on  annettu 

nimeksi RAILI. 

Tasoristeysonnettomuuksien  kehitys 
vuosina  1960-2004  

Onnettomuuksia yhteensä 

Onnettomuuksissa loukkaantuneet 

Onnettomuuksissa kuolleet  
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60 65 70 75 80 85 90 95 00 03 04  

Tasoristeysten  kokonaismäärä valtion 
radoilla vuosina  1960-2004 
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Sää  dö  ks  iä 
 uudistettiin  

Junaturvallisuuden  säännöksiä  on  uudis-

tettu, Kelpoisuuslaki, jossa määritellään 

rautatieliikenteen turvallisuustehtävissä 
toimiville henkilöille kelpoisuusehdot, val-

mistui vuoden lopulla. Kelpoisuuslaki tuli 

voimaan  1.1.2005.  Uusi junaturvallisuus-
sääntö saatiin niin ikään valmiiksi kertomus- 
vuoden lopulla. Uutta sääntöä ryhdytään 

soveltamaan käytäntöön kesäkuun  2005 
 alusta lukien 

EU:ssa  keväällä hyväksytty turvallisuus-
direktiivi ohjaa toimintaa Suomessakin. 
Turvallisuusdirektiivi sekä yhteentoimi-

vuusdirekthvit ovat aikaansaaneet vilkasta 
toimintaa  koko  Euroopassa;  on  tehty turval-
lisuuden hallintajärjestelmiä, yhteentoimi-
vuuden teknisiä eritelmid  ja  muuta  stan -

dardointityötä.  

Euro  opp  a I a is  ta  
yhteistyötä  

Akthvisella  kansainvälisellä osallistumisella 

opitaan eurooppalaista toimintatapaa, 
valvotaan Suomen etuja  ja  varmistetaan 
junaturvallisuuden säilyminen korkealla 

eurooppalaisella tasolla. Syksyllä hyväk-
syttiin ensimmäisten osajärjestelmien 

yhteentoimivuuden tekniset eritelmät. 
 EU  on  perustanut rautatieturvallisuusvi

-raston ja  kaikilta  EU -mailta edellytetään 
vastaavan kansallisen rautatietur-vallisuus-
viranomaisen perustamista. Suomessa 

Rautatievirastoksi nimetty toimielin aloittaa 
toimintansa syksyllä  2006.  

Vuonna  2004  oli ensimmäisen kerran 

VR-Yhtymän ulkopuolisten mandollista 
liikkua rataverkolla omaan lukuunsa, kun 
ratatyöhön liittyvä liikenneja museolhkenne 
tulivat  lain  mukaan mandollisiksi. Liikkumi-

sen edellytyksinä ovat RHK:n myöntämä 
turvallisuustodistus, sopimus rataverkon 
käytöstä  ja  myönnetty ratakapasiteetti. 
Turvallisuustodistuksia  oh  voimassa  VA- 
Yhtymän ulkopuolisilla kandella ratatöitä 
tekevällä yrityksellä  ja  viidellä museoliiken

-teen harjoittajalla. 

Rataverkon liikennäinti  
31.12,2004  
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IiIE 

Tasoristeykset  suurin 
vaaran paikka 

Rautatieliikenteen turvallisuustavoitteet 

saavutettiin tasoristeysturvallisuutta lu-

kuun ottamatta. Tekniset ratkaisut, osaava 

henkilöstö  ja  oikeat asenteet vaikuttivat 

siihen, että kertomusvuonna ei sattunut 

pahoja rautatieonnettomuuksia.  Sen  sijaan 

aikaisempien vuosien tapaan tasoristeys-
onnettomuuksien määrä pysyi korkeana  ja 

 seuraukset vakavina. 

Tasoristeysonnettomuuksia  sattui kaik-

kiaan  52,  joista  14 teollisuusraiteilla.  On-

nettomuuksissa kuoli  8  ja  loukkaantui  15 

 ihmistä. Tyypillistä onnettomuuksille oli, 
että ne sattuivat lähes aina vähäliikenteisillä 

rataosilla.  Vakavin  onnettomuus tapahtui 

tammikuussa  Tornio—Kolari-rataosalla,  lossa 

 kuoli neljä ihmistä. Yhdeksässä tapaukses-

sa  auto  törmäsi junan kylkeen. 
Ilkivaltaa kuten kiskolle asetettuja kiviä, 

junien kivittämistä  ja  muuta vastaavaa  va-

hingontekoa  oli aiempia vuosia enemmän. 
Ilkivaltaa pyritään vähentämään lisäämällä 

 ja  tehostamalla valvontaa. 

Asema-alueiden 
turvallisuus kohenee  

Ratahallintokeskus  on  viime vuosien aikana 

investoinut asema-alueiden matkustajatur-

vallisuuden varmistamiseen. Pääkaupun-

kiseudun kaupunkiratojen rakentamisen 

yhteydessä asemille  on  rakennettu kame-

ravalvonta. Tällä hetkellä sellainen  on  miltei 

kaikilla vilkkaimmilla asema-alueilla. 
Myös fyysiseen vartiointiin panos-

tetaan jatkuvasti yhdessä liikennöitsijän 

kanssa. Valvonnan tarkoituksena  on  lisätä 

turvallisuudentunnetta asemilla  ja  ehkäistä 

ilkivaltaa. Asema-alueiden turvallisuuden 

parantamisessa painopisteenä  on  jatkossa 

valvontatoiminnan yhteensovittaminen  ja 

 sitä kautta tehokkuuden  ja  kustannussääs-

töjen aikaan saaminen. 

Tarkastus  ma  ks  u  toiminta  

Ratahallintokeskus tarkastaa matkustajien 

matkalippuja  koko rataverkolla.  Toiminnan 

tavoitteena  on  pitää ilman matkalippua 

matkustavien matkustajien määrä mah-

dollisimman pienenä  ja  vaikuttaa siten 

rautatieliikennöinnin kannattavuuteen sekä 
matkalippujen hintoihin. Vuonna  2004 kau-

koliikenteen  tarkastuksia lisättiin selvästi. 

Tarkastusmaksutoiminnassa  toimii  31 

matkalipuntarkastajaa  ja  kuusi toimisto- 

henkilöä. Matkustajia tarkastettiin lähilii-
kenteessä  610 000  ja  kaukoliikenteessä 

 130 000.  Lisäystä edelliseen vuoteen oli 

lähiliikenteessä  5 000  ja  kaukoliikenteessä 

 25 000  matkustajaa. Lähiliikenteen tarkas-

tuksista  65 %  tehtiin YTV:n  ja  35 %  VR:n 

alueella. 
Liputtomien  matkustajien osuutta  koko 

matkustajamäärästä  pystyttiin vuonna  2004 

 pienentämään  3,1 %:iin  (vuonna  2002  osuus 

oli  4,6 %  ja  vuonna  2003 3,5 O/)  Tarkas-

tusmaksuja  määrättiin  19 000  kappaletta. 

Näistä saatiin perityksi hieman yli  70 %.  

Tarkastus  ma  ks  uto  im inta  

Tarkastetut  matkustajat 	Tarkastusmaksut, kpl  
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Ratahallintokeskuksen toimintajärjestel
-män  kehittäminen  on  merkinnyt myös 

ympäristöasioiden uudelleen arviointia  ja 
 uuden ympäristöjärjestelmän kehittämistä. 

Kertomusvuoden aikana valmistui liiken-
ne-  ja viestintäministeriön hallinnonalan 
ympäristöjärjestelmien auditointi,  jonka 
tuloksena myös RHK:n ympäristötoimintaa 
suunnataan uudelleen. 

Ympäristöarvioinnin  seurauksena 
RHK:n ympäristötyöhön käytettäviä re-

sursseja lisättiin kertomusvuonna sekä 
rahallisesti että perustamalla kaksi ym-
päristövirkaa. RHK:n ympäristötoiminnan 

linjauksena tulee jatkossa olemaan LVM:n 
 kolmas ympäristöohjelma,  jonka valmistelu 

käynnistettiin syksyllä  2004. 

Melun  ja täririän  torjuntaan 
valtakunnalliset tavoitteet 

Meluntorjuntatyön  perustana  on  huhti-
kuussa  2004  valmistunut valtakunnallinen 
melun-  ja tärinäntorjunnan toimintaohjelma 

 vuoteen  2020. RHK on  toteuttanut ohjel-
maa erityisesti pääkaupunkiseudulla. Laaja 
meluesteiden rakentamishanke valmistuu 
vuoden  2005  aikana. 

EU:n  komissio edellyttää Suomelta 
tarkkaa melutilanteen raportointia vuodesta 

 2007  lähtien, Liikennemelun hallintaan  ja 
 ajan tasalla olevan melutiedon varmistami-

seksi käynnistettiin ympäristöministeriön 
koordinoima Melutta-projekti. 

Rautatietärinän  hallinta  on  yksi RHK:n 
merkittävimpiä tulevaisuuden ympäristö- 
haasteita.  Sen  taustalla  on  syksyllä  2004 

 valmistunut VTT:n suositus liikenneperäi
-sen tärinän  mittaamisesta  ja luokituksesta 

 Suomessa. 

Rataympäristöä 
 parannettiin 

Seinäjoki—Oulu -radan tasonnoston  yleis-
suunnittelu  ja  siihen liittyvä laaja ympäris-
tövaikutusten arviointi  (WA)  käynnistyivät 
syksyllä  2004.  Työn vaativuutta kuvaa  se, 

 että suunnittelualueen pituus  on  yli  300 
km.  

Landen seudun rataympäristöhank-
keessa siirryttiin toimenpideohjelman toteu-
tusvaiheeseen. Tavoitteena  on  käynnistää 
EU:n tuella Landen seudun rataympäristön 
parantamiseen tähtääviä toimia melun-  ja 
tärinätorjunnassa,  maaperän  ja pohjavesien 

 puhdistamisessa sekä maiseman paranta-
misessa. 

Maaperän  ja pohjavesien kunnostusta 
 tehtiin  Tampereen Lielandessa ja  Vantaan 

Hakkilassa. Mikkelin Pursialassa päätettiin 
tutkimus, jossa kartoitettiin käytöstä pois-
tetun ratapölkkykyllästämön pohjavesiriskit 

ennen varsinaisten kunnostusta edeltävien 
pilottikokeiden käynnistämistä. 

Hoidetut asema-alueet 
parantavat kilpailukykyä 

Laadukkaasti  toteutetut  ja  hyvin hoidetut 
rautatieasema-alueet ovat oleellinen  osa 

 junaliikenteen  ja koko joukkoliikenteen  

kilpailukykyä. Kaupunkiratojen rakentami-
sen myötä monet Helsingin lähiliikenteen 
asemat ovat saaneet uuden ilmeen. Li-

säksi RHK:n omistamilla asemilla  on  tehty 
vuosikorjauksia. Vuosikorjausohjelmassa 
olivat kertomusvuonna painopisteenä uI-
komaalaustyöt. 

Liikenteenohjauksen automatisoinnin 

 myötä asemarakennuksia  jää  vaille rau-
tateiden käyttöä erityisesti Itä-  ja  Pohjois- 
Suomessa. Samalla  se on  merkinnyt, että 
asemarakennusten lämpimät odotustilat  on 

 jouduttu sulkemaan, koska ilman vartiointia 
jäävät tilat ovat jatkuvan ilkivallan kohteena. 

Tällaisissa tapauksissa asema-alueiden 
varustelutasoa  on  parannettu rakentamalla 
asemalaitureille alueen yleisilmeeseen hyvin 

soveltuvia sadekatoksia.  

..*  
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raiteistoista  puhtaasti teknisten ominai-
suuksien lisäksi ratapihojen toiminnallisia 
seikkoja. Niistä ilmenevät raiteiden, vaih-

teiden, turvalaitteiden  ja sähköistyksen 
 laitteiden teknisten tietojen  ja  sijainnin lisäksi 

sallitut nopeudet  ja akselipainot  sekä mat-
kustaja-  ja kuormauslaiturien  tiedot, Kaa-
vioista  on  muodostunut tärkeä dokumentti 

sekä liikenteenohjaukselle että radanpidon 
omaisuuden hallinnalle. 

Kannattavuus huolena  
kiinteistätoimessa 

Ratahallintokeskuksen perustamisen 
yhteydessä vuonna  1995 Ratahallintokes-
kukselle  jäi yli  4 000 rautatierakennusta. 

 Nämä rakennukset olivat  jo  tuolloin pää-
asiassa pois rautatietoimintojen käytöstä. 
Rakennukset ovat olleet vaikeasti vuokrat-
tavissa sijaintinsa  ja huonokuntoisuutensa 

 takia. Rakennuksia  on  kuitenkin jouduttu 
korjaamaan  mm. suojelusyistä  ilman, että 
korjauskustannuksia  on  ollut mandollista 
saada vuokrina takaisin. Lisäksi monet 
vielä rautatietoimintojen käytössä olleista 

kohteista ovat jääneet rautateihin liittyvän 
rationalisoinnin takia tyhjilleen. 

Kiinteistöstrategian  
teko aloitettiin  

Ratahallintokeskuksen kiinteistötoimelle 

 on  annettu taloudellisuustavoitteeksi 
kattaa kiinteistötoimesta kertyvillä tuloilla 

kiinteistötoimen ylläpidosta aiheutuvat 

vuotuiset kokonaiskustannukset sisältäen 
myös peruskorjaukset. Samalla pääoma- 

kustannusten katteen osuutta tulee nostaa 
merkittävästi. Kiinteistötoimeen liittyvistä 

jatkotoimista laaditaan RHK:n kiinteistö- 
strategia,  jota  ryhdyttiin tekemään vuoden 

 2004  syksyllä. 

RHK:n  hallinnassa olevat rakennukset 
jaettiin vuoden  2004  aikana liiketaloudellisin 
perustein toimiviin rakennuksiin  ja  muihin 
rakennuksiin. Liiketaloudellisin perustein 

toimivien kiinteistöjen vuokrakertymän ar-

vioidaan ylittävän kiinteistöistä aiheutuvat 

kokonaiskustannukset. Muiden rakennus- 

kiinteistöjen toiminta  on alijäämäistä.  Maa- 
alueista saatavilla vuokratuloilla arvioidaan 
saavutettavan kohtuullinen ylijäämä, 

Kiskoja hiottiin  ja  
tarkastettiin 

Kiskojen koneellinen hionta raskaalla sveit-
siläisellä  40 -kivisellä kiskonhiontajunalla 
toteutettiin elo—lokakuussa. Hiotut osuudet 
olivat  Helsinki—Tikkurila (kaikki raiteet), 
Tikkurila—Kerava (kaupunkiradan raiteet), 
Kouvola—Pieksämäki  ja  Toijala—Loimaa. 

Lisäksi jatkuvaksi hitsattujen päärai-
teiden kiskot tarkastettiin normaalime-

netelmien lisäksi loppukesällä erillisellä 
ultraäänitarkastusvaunulla. 

Kesän  ratatyöt  toivat 
hyviä  tunnuslukuja 

Rataverkon  geometrinen kunnossapito 
onnistui kertomusvuonna hyvin. Syksyn 

 2004 radantarkastusmittauksista  saatu  tun-
nusluku, rataverkon  geometrinen kuntoarvo 
(GKPT), oli  97 %,  kun  se  syksyllä  2003  oli 

 94 %.  Erittäin myönteistä oli epätyydyttä-
vien kilometrien määrän vähentyminen yh-

teen prosenttiin  koko rataverkolla.  Tämä  on 
 alin  koskaan saavutettu taso. Merkittävää 

 on  myös kiitettävien kilometrien osuuden 
kasvu  39  prosenttiin. Hyvään tulokseen  on 

 vaikuttanut  mm.  tehostettu ratapölkkyjen 
vaihto. 

Rataverkon kuntoindeksi,  joka  on 
 neljän vuoden kevätmittausten keskiarvo, 

laski kuitenkin hieman. Tämä johtuu kevään 
 2003 mittaustuloksissa  näkyvän  ankaran 

talven  vaikutuksista. 

J  

Vähäliikenteisiä 
 osuuksia  suljettlin 

Liikennöitävän rataverkon  pituus supistui 
 109 km. Rataosa Pesiökylä—Taivalkoski  (82 

km)  suljettiin liikenteeltä  1 .7.2004  alkaen. 
Radalla ei ole ollut kaupallista liikennettä 
vuoden  2002  jälkeen.  Radan  päivittäinen 
kunnossapito lopetettiin, mutta rataa ei 

pureta. Vastaavasti  1 .9.2004  suljettiin 
rataosat Kolari—Akäsjoki  (17 km)  ja Nie-
sa—Rautuvaara  (10 km). 
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Ratojen perusparantamiseen panostetaan 
suunnitelmallisesti. Parannustöiden ansios-

ta liikennettä haittaavien nopeusrajoitusten 
määrä saatiin pysymään edellisen vuoden 
tasolla. Vuoden lopussa rajoituksia oli  300 

raidekilometrillä. Kertomusvuoden  aikana 

saadut lisäbudjetit mandollistivat  sen,  että 

rajoitusten määrä ei kasvanut. 

Ratojen korvausinvestointeihin oli vuo-

den  2004  talousarviossa osoitettu  vain 

106  miljoonaa euroa, mutta vuodelta  2003 

 siirtyneiden perusradanpidon varojen sekä 
lisätalousarvioiden ansiosta kertomusvuon-

na oli korvausinvestointeihin käytettävissä 

Asennetut ratapölkyt,  milj,  kpl 
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yli  170  miljoonaa euroa. Syksyn lisätalous-
arvion rahoitusta ei kuitenkaan ehditty ko-

konaan käyttää kertomusvuoden aikana. 

Uusilla betonipölkyillä korvattiin kaikki-

aan noin  420 000  vanhaa puista ratapölk-

kyä eri puolilla maata. Tämä vastaa noin 

 255  kilometrin pituista ratatyömaata. Uusia 

kiskoja asennettiin  140 raidekilometrille  ja 

 uusia vaihteita noin  60  kappaletta. Sepelin 

seulontaa tehtiin  49  kilometrin matkalla. 

Päällysrakennetta  ja  
ratapihoja  uusittiin 

Perusparannuksen  merkittävimmät työ- 
kohteet olivat kertomusvuonna rataosilla 

Seinäjoki -Oulu,  Kokemäki-Rauma, Luu-
mäki-Lappeenranta, Pieksämäki-Kuopio, 
Viinijärvi-Siilinjärvi  ja Rovaniemi-Misi.  Työt 

käsittivät lähinnä  radan päällysrakenteen 

 eli ratapölkkyjen, kiskojen  ja sepelikerrok-

sen  uusimista. Uusiminen saatiin pääosin 
valmiiksi Kokemäen-Rauman, Luumä-

en-Lappeenrannan  ja  Rovaniemen-Misin 

väleillä. Rataosilla tullaan vielä tekemään 

viimeistelytöitä. 
Lähivuosien suurin haaste päällys- 

rakenteen uusimisessa  on yksiraiteisen 

 Seinäjoki-Oulu -välin perusparannus, 

 koska rataosa  on  erittäin vilkasliiken-

teinen. 
Ratapihojen  uusiminen  on  tärkeä  osa 

rataverkon  toimintakyvyn parantamista. 

Merkittävin perusparannustyö tehtiin vuon-

na  2004  Oulun tavararatapihalla. Lisäksi 

muutostöitä tehtiin Kemissä, Rovaniemel-

lä, Kalvitsassa  ja Otavassa. Torkkelin ja 

 Länkipohjan uudet junien kohtaamispaikat 
otettiin kertomusvuonna käyttöön. 

Vaikka rataverkon kunto  on  viime vuo-

sina parantunut selvästi, korjaustyö  on 

 vielä kesken. Jotta negatiivinen kierre ei  

alkaisi uudestaan, olisi korvausinvestointeja 

jatkettava noin  170  milj. euron  vuositasolla 

yhtäjaksoisesti useita vuosia. 

___  

Töiden hyvä suunnittelu 
auttaa liikenteen sujumista 

Suurin  osa perusparannustöistä  tehdään 

liikenteen alaisilla radoilla. Tämä vaatii huo-
lellista töiden suunnittelua liikennehäiriöiden 
minimoimiseksi. Töiden suunnittelulla  ja 

valvonnalla  voidaan oleellisesti vaikuttaa 

liikenteen sujuvuuteen  ja  täsmällisyyteen. 

Joissakin tapauksissa ratatyöt  on 

 sovitettu varta vasten järjestettyihin liiken-

nekatkoihin  ja  normaali junalHkenne  on 

 hoidettu korvaavin kuljetuksin  tai erikoislii-

kennejärjestelyin.  Näin töitä  on  voitu tehdä 

tavanomaista nopeammin  ja  tehokkaam-

min. Kertomusvuonna tällaisia työmaita 
oli rataosilla Luumäki-Lappeenranta, 

 Tampere-Jyväskylä, Kokemäki-Rauma  ja 

 Oulu-Rovaniemi.  
Kevään  ja  syksyn  2004 lisätalousarvi-

oissa  saatu lisärahoitus  on  ollut välttämätön 

lisä perusradanpidon rahoitukseen.  Radan- 

pidon töiden taloudellisen rakentamisen 

kannalta olisikin parempi, että radanpitoon 

käytettävä vuosirahoitus varmistuisi  jo  var-

sinaisen budjetin yhteydessä. Tällöin työt 

voitaisiin tehdä riittävän pitkissä työraoissa, 

mikä  on  otettu huomioon junalHkenteen 

aikataulusuunnittelussa.  
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Kilpailu tuo lisää tehokkuutta  

Ratainvestoinneista kilpailutetaan tällä 
hetkellä yli puolet  ja  uusissa kohteissa, 
kuten Kerava-Lahti-oi koradassa,  työt 
kilpailutetaan lähes kokonaisuudessaan. 

Ratahallintokeskus hankkii kilpailuttamalla 
ratamateriaalit monivuotisilla vuosisopi-

muksilla, joilla voidaan taata toimittajille 
mandollisimman tasainen tuotanto  ja  siten 
edulliset hinnat.  

Radan  rakentamisessa  ja kunnossapi-
dossa  markkinat ovat kuitenkin tällä hetkellä 
ohuet. Erikoiskalustoa  ja  -osaamista edel-
lyttävät työt  on  tilattu vuosisopimuksella Oy 
VR-Rata Ab:ltä. 

Ratahallintokeskuksen  tarkoituksena  on 
 lisätä kilpailua radanpidon töissä.  Radan 

päällysrakenteen  korvaus-  ja ylläpitoinves-
tointeja  varten kilpailutettiin vuoden  2004 

 aikana viisivuotinen puitesopimus. Sopimus 
tehtiin Oy VR-Rata Ab:n  kanssa. 

Useissa hankkeissa RHK käyttää 
apunaan rakennuttajakonsultteja. Tämä 
toimintamalli  on  käytössä  mm.  Kouvola-
Pieksämäki -välin perusparannuksessa, 

 Pohjois-Suomen ratojen sähköistyksessä 

 ja  siihen liittyvissä ratatöissä,  Tampere-
Jyväskylä-radan päällysrakennetöissä, 

oikoratahankkeessa,  Karjalan  radan  pa-
rantamisessa sekä osassa kunnossapidon 
hankkeita. 

Ratahallintokeskus  on kilpailuttanut  jo 
 useiden vuosien ajan turvalaitehankintansa 

sekä sähköistystyöt. 

Investointeja  
liikenteenohjaukseen 

Kertomusvuonna  otettiin käyttöön uusi 
liikenteenohjaus-  ja turvalaitejärjestelmä 

 Oulu-Tornio-rataosalle.  Myös Pohjois- 
Suomen kauko-ohjauksen modernisointia 
jatkettiin rataosilla Ylivieska-Oulu  ja  Kon-
tiomäki-Oulu. 

Sköldvikin asetinlaitteen  laajennus 
otettiin käyttöön. Samalla  koko asetinlaite 

 liitettiin Helsingin kauko-ohjausjärjestel-

mään (HELKA). 
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Mittavista kehittämishankkeista valmistuivat 

kertomusvuonna Keravan kaupunkirata 

sekä Oulun  ja  Rovaniemen  välisen radan 

sähkäistys.  Uusia kehittämishankkeita ei 

nustyöt,  Oulu-lisalmiNartius -välin sähköis-

täminen  sekä kulunvalvonnan ratalaitteiden 

 ja  GSM-R-radiojärjestelmän pilottivaiheen 

 rakentaminen etenivät hyvin. 

I_1L_  
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Kaupunkiradan  valmistuttua voitiin  lä-

hijunaliikennettä  lisätä;  radan  kaksi itäisintä 

raidetta  on  varattu lähiliikenteelle. Kaupunki- 

rata  antaa parhaimmillaan mandollisuuden 

 10  minuutin vuoroväleihin. 

Kaupunkiradan  jatkaminen Tikkurilasta 

Keravalle oli RHK:n sekä Vantaan  ja  Kera-

van kaupunkien yhteishanke, joka edistää 

myös raideliikenteoseen tukeutuvan maan-
käytön kehittymistä. 

Sähköllä 
Rovaniemelle 

Ratojen sähköistyksen painopiste  on  Poh-
jois-Suomessa. Sähköistystyöt valmistuivat 

kertomusvuonna Oulun  ja  Rovaniemen 

välillä.  Rata  avattiin sähköistetylle liikenteelle 

joulukuussa  2004,  jolloin Rovaniemellä jär-

jestettiin yleisötapahtuma ilotulituksineen. 
Työn  alla  ovat nyt myös rataosat  Oulu-

Kontiomäki-Vartius  ja  Kontiomäki-lisalmi. 

Näiden osuuksien sähköistys valmistuu 

vuonna  2006.  
Ratojen sähköistys  on yhteiskuntata-

loudellisesti  kannattava kehittämishanke, 

jolla parannetaan rautatieliikenteen toimin-

taedellytyksiä. Lisäksi  se on  merkittävä 

ympäristöinvestointi. 

Sähköistyksen  yhteydessä toteute-

taan myös  radan parantamistöitä,  kuten 

päällysrakenteen vahvistamista  ja ratapi-

hamuutoksia.  

sälä-Hakosilta -välin maanrakennus- ja 

siltaurakoiden  valmistuminen  (8 kpl )  loi 

edellytykset  välin kiskotustöille.  Hankkeen 

maarakennus-  ja siltatyöt  käynnistyivät 

Keravan  ja  Mäntsälän välillä. Myös  radan 

sähköistystyöt  pääsivät hyvään vauhtiin.  

Radan rakennuttamisessa RHK:lla  on 

 apunaan rakennuttajakonsultti, joka kilpai-

luttaa  mm. urakoitsijat. Urakoitsijoilla on 
 sopimukset suoraan RHK:n kanssa. Hanke 

 on  niin laaja, että  on  ollut järkevää pilkkoa 

 se  sopivan kokoisiin urakoihin. Kilpailutta

-minen  samoin kuin urakoiden huolellinen 

suunnittelu ovat tuoneet merkittäviä kus-
tannussäästöjä, mikä auttaa pysymään 
tiukassa kokonaisrahoituksessa, vaikka 

kustannustaso  on  noussut huomattavasti 

Oikorata  tuo monia  hyötyjä 

Oikoratatyössä  on  kyse  varsin  ainutlaa-

tuisesta hankkeesta,  sillä  edellisen kerran 

Suomessa rakennettiin vastaavanlainen 

oikorata  1970 -luvulla Jämsänkosken  ja 

 Jyväskylän välille. 
Kerava-Lahti-oikorata  luo perustan 

henkilö-  ja  tavaraliikenteen kehittämiselle 

Itä-Suomeen  ja  Venäjälle.  Sen  ansiosta 

myös Helsingistä pohjoiseen johtavalla  pää- 

radalla vapautuu kapasiteettia mandollisen 

uuden liikenteen käyttöön. 

Oikorata  on  nopealle henkilöliiken-

teelle sekä tavaraliikenteelle suunniteltu 
kaksiraiteinen, sähköistetty, kauko-ohjattu 

 la  junien automaattisella kulunvalvonnalla 

varustettu  rata,  jolla ei ole tasoristeyksiä. 

 Rata  kulkee suurimmaksi osaksi samassa 
maastokäytävässä moottoritien kanssa,  

Keravan  kaupunkirata 	 Oikoradan  rakentaminen 
avattiin liikenteelle 	 hyvässä vauhdissa 

Keravan kaupunkiradan rakentamistyöt 	Kerava-Lahti-oikoradan  työt edistyivät 

valmistuivat kertomusvuonna.  Rata  otettiin 	asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Mänt- 

aloitettu, Kerava-Lahti-oikoradan raken- 	käyttöön elokuussa  2004. 
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mikä  on ympäristövaikutusten  kannalta 
edullista.  Radan kokonaispituus  on 74 km, 

 josta kokonaan uutta rataosuutta  on 63 km. 
Oikorata  valmistuu syksyllä  2006. 

Kulunvalvontalaitteiden 
 rakentamista jatkettiin 

Junien kulunvalvonnan ratalaitteiden ra-

kentamista jatkettUn. Kertomusvuonna 
otettiin käyttöön kulunvalvonta rataosilla 

Laurila—Rovaniemi, Rovaniemi—Kemijärvi, 
Laurila—Tornio, Oulu—Laurila  ja  Orivesi—Haa-

pamäki. Näiden osuuksien yhteispituus 
 on 394 km.  Kaikkiaan kulunvalvonnalla 

varustettua rataa oli kertomusvuoden 
lopussa  3 651 km.  Tavoitteena  on,  että 
kaikki henkilöliikenteen  radat ja  tärkeimmät 
tavaraliikenteen  radat  ovat kulunvalvonnan 
piirissä vuonna  2006. 

Kulunvalvontajärjestelmä  valvoo, ettei 
suurinta sallittua nopeutta ylitetä. Tarvit-
taessa järjestelmä jarruttaa junan kulkua 

automaattisesti  tai  pysäyttää  sen  jopa 
kokonaan 

Uusi RAILI -radiojärjestelmä 
pilottivaiheessa  

Rautateiden uuden  GSM-R-standardin 

 mukaisen radioverkon rakentaminen jat-

kui kertomusvuonna  ja  siinä  on  päästy 
testiverkon hyväksynnän jälkeen verkon 

laajennusvaiheeseen. 
Radioverkko  on  saanut nimen RAILI, 

joka  on  lyhennys sanoista rautateiden  in-
tegroitu liikenneviestintäjärjestelmä.  RAILI 
palvelee valmistuttuaan monipuolisesti 
rautatieympäristön viestintätarpeita  ja sillä 

 varmistetaan junaliikenteen sujuvuutta  ja 
 turvallisuutta. RAI LI palvelee ensisijaisesti 

liikenteenohjaajia  ja veturinkuljettajia ja  se 

 toimii viestintäalustana tulevaisuuden turva- 
laite- (ETCS)  ja  muissa datasovelluksissa. 

RAlLIn  tavoitteena  on  korvata rauta-

teiden vanhat,  analogiset radiojärjestelmät 
 yhdellä kattavalla puhe-  ja datainfrastruk

-tuurilla. Ratahallintokeskus  on  tilannut 
valtakunnallisen verkkoinfrastruktuurin 

kiinteine päätelaitteineen  Siemens  Osa-
keyhtiöltä ja  sopimus kattaa radioverkon 

noin  5 000  kilometrille ratoja  ja ratapihoja. 
 Sopimukseen sisältyy myös asennus- sekä 

tuki-  ja huottopalveluja  15  vuoden ajan. RAI-

LI-verkon operaattoriksi RHK  on  valinnut 

Corenet Oy:n. 

RAILI-verkko rakennetaan vaiheittain 
suunniteltuun laajuuteensa. 

Uusien hankkeiden  
suunnitteluvalmiutta  lisätään  

Rataverkon käynnissä olevat kehittä-
misinvestoinnit päättyvät vuonna  2006. 

 Tulevaisuuden hankkeisiin kuuluu  mm. 

 Marja-rata (Kehärata),  mutta myös nykyi-

sessä rataverkossa  on  paljon kehitettävää 

rautatieliikenteen  ja koko  Suomen kilpai-

lukyvyn turvaamiseksi. Esimerkiksi ratojen 

välityskykyä tulee lisätä,  sillä vilkkaimmilla 

osuuksilla ratakapasiteetti  ei riitä vastaa-
maan liikenteen kysyntään. 

Suurimmat haasteet ovat limalan huol-
toratapiha sekä rataosat Seinäjoki—Oulu  ja 

 Lahti—Vainikkala. Tulopoliittisen kokonais-
ratkaisun yhteydessä valtioneuvosto päätti 

marraskuussa  2004  näiden hankkeiden 

sisällyttämisestä valtion toimenpideohjel-

maan, jolla tuloratkaisua tuetaan lähivuosi-
na. Päätöksen mukaan hankkeet aloitetaan 

vuonna  2007.  

Uusien kehittämishankkeiden suunnit-
teluvalmiuden parantaminen  on  tärkeää. 

Kertomusvuonna laadittiin Ilmalan ratapihan 
yleissuunnitelmaa sekä Seinäjoki —Oulu -välin 
alustavaa yleissuunnitelmaa.  Lahti—Vainik-
kala-hankkeen yleissuunnitelma valmistui 
keväällä  2004.  Hankkeen toteutusta varten 
selvitetään ns.  PPP-rahoitusmallia. 

Ratalain  valmistelu 
aloitettiin  

Ratalain  valmistelu aloitettiin kertomusvuon-

na. Liikenne-  ja viestintäministeriö  asetti 

 16.2.2004  työryhmän, jonka tehtävänä 
 on  valmistella rautatieväylien suunnittelua, 

maanhankintaa  ja  rakentamista koskeva 
lainsäädäntö. Työryhmän jäsenet ovat lii-
kenne-  ja viestintäministeriöstä, Ratahallin-

tokeskuksesta, Tiehallinnosta, Kuntalttosta 
 sekä ympäristöministeriöstä. Työryhmän 

toimikausi päättyy  31 .8.2005. 

Rataverkon sähköistys  
31.12.2004  

- Sähköistetty 

-  Rakenteilla  

ROVANIEMI  

TORNIO  

KEMI  

RAAHE 	OULU 	VARTIUS  

KOKKOLA 	 TIO  MÄKI  
I 	1TISALMI  VAASA  

EINAJOKI  KUOPIO 	
JOENSUU JYVÄSKYLÄ) 

PORI  TAME/MKKEUI 	) 
 NIIRALA 

RAUMA  s-' 	LAHTI 
 K1UVOL  'TATRA  

( 	

- 

 VAIN  IKK.ALA  
HAMINA  

TURKU 	_Å. 	KOTKA  

HANKO 
 i4E LSINKI  
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Ratahallintokeskuksen  tutkimus-  ja ke- 	eri toimijoiden välisten omistussuhteiden 

hittämistoiminta  on  lähinnä soveltavaa 	selkeyttämiseen  ja  yhteistyön lisäämiseen. 

tutkimusta sekä radanpitoon liittyvien 

ohjeiden  ja  menetelmien kehittämistä. 

T&K-toiminnan painopistealueet ovat viime 
vuosina liittyneet erityisesti rautatieliikenteen 

kilpailukyvyn parantamiseen, rataverkon 
kuntoon  ja  kehittämiseen sekä turvallisuu-

den kehittämiseen. 
Kertomusvuonna RHK:ssa  oli käynnis-

sä kaikkiaan yli  100  sellaista T&K-hankotta, 

jossa virasto  on  toiminut joko päätilaajana 
 tai  ollut mukana työn ohjausryhmässä yh-

tenä tilaajatahona. 

"Rautatieliikenne  2025"  
tähtää tulevaisuuteen  

Ratahallintokeskuksen ensimmäinen pitkän 
aikavälin rataverkon kehittämissuunnitel- 

Leppävaaran  kaupunkirata  
lisäsi matkustajien määrää 

Leppävaaran kaupunkiradan liikenteelli-

siä vaikutuksia  on  tutkittu YTV:n, LVM:n, 
Espoon kaupungin  ja RHK:n yhteistutki-

muksessa.  Tihentynyt liikenne  on  lisännyt 

matkustajia kaupunkiradan vaikutusalueella 

 ja  Martinlaakson  radan  varsilla. Joukkolii-
kenteen kulkumuoto-osuus ei kuitenkaan 
ole kasvanut Leppävaaran kaupunkiradan 
vaikutusalueen  ja  Helsingin keskustan  vä-

lisillä  matkoilla. Matkustajat ovat tyytyväisiä 

kaupunkirataan  ja  pitävät yhteyksiä hyvinä. 
Vastaava ennen/jälkeen -vaikutustutkimus 

 on  käynnissä Keravan kaupunkiradasta  ja 
 vuonna  2006  käyttöön otettavasta Kera- 

Tekninen tutkimus painottuu 
järjestelmiin  ja  rakenteisiin 

Teknisellä T&K-toiminnalla parannetaan 

rautateiden kilpailukykyä  ja  alennetaan yk-

sikkökustannuksia. Vuonna  2004  teknisen 

tutkimuksen painopiste oli tulevaisuuden 
liikenteenohjausjärjestelmissä, ratapenke-

reen rakenteissa  ja  rautateiden ympäristö- 

vaikutusten vähentämisessä. 
Eurooppalaiset rautateiden yhteentoi-

mivuuden tekniset eritelmät (YTE) vaikut-
tavat jatkossa merkittävästi suomalaiseen 
rautatiealan normitukseen. 

Kertomusvuonna EU:n yhteentoimi-

vuus-  ja turvallisuuskomitea  hyväksyi neljä 

ensimmäistä tavanomaista rautatieverkkoa 
koskevaa eritelmää: melu, tavaraliikenteen 

telematiikka, tavaravaunut  ja turvalaitteet. 

 Nämä  on toimeenpantava  Suomessakin  

ma "Rataverkko 2020"  julkaistiin vuonna 	va-Lahti-oikoradasta. 	 vuoden  2005  aikana.  

2001. Kertomusvuonna  käynnistettiin 

suunnitelman tarkistustyö" Rautatieliikenne 
 2025",  jossa päivitetään esitys radanpidon 

toimenpiteiden toteuttamisjärjestyksestä, 
kustannuksista  ja  vaikutuksista vuoteen 

 2025  asti. Suunnitelma tulee toimimaan tär -

keänä lähtökohtana radanpidon toiminta-  ja 

taloussuunnittelulle  sekä muulle radanpidon 
strategiselle suunnittelulle. 

Kaukoliikenteen  asemien  
kehittämistarpeet  selvitettiin  

Kertomusvuonna kartoitettu  n  keskeisten 
kaukoliikenteen rautatieasemien nykyinen 
palveluvarustus  ja  mandolliset kehittä-
mistarpeet matkustajan näkökulmasta. 
Kehittämisehdotukset kohdistuvat  mm. 

esteettömään  liikkumiseen, laitureiden odo-
tustiloihin, matkustajainformaatloon sekä 

Investointien 
hallintaa parannetaan  

Investointien hallintaan liittyvät tutkimus- 
hankkeet parantavat RHK:n edellytyksiä 

toimia tehokkaana  ja kustannustietoisena 

tilaajana  sekä mandollistavat paremman 

projektien  hallinnan ja  laajemman kilpailun. 

Kustannushallinnan  tutkimusta jatket-
tiin osallistumalla  infra-kustannushallinta 

 -projektiin  (I K -projekti)  ja  lisäksi teetettiin 
dipiomityö korvausinvestointien  kustan-

nushallinnasta. RHK  on  myös aktiivisesti 
osallistunut  koko  infra-alan nimikkeistön  ja 

 yleisten laatuvaatimusten laadintaan.  

Ratahallintokeskus  on  jatkanut voi-

makasta tutkimus-  ja  kehitystyötä juna- 
liikenteestä aiheutuvan tärinän  ja melun 

 vähentämiseksi. 
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Tietohallinnon  tehtävänä  on  tukea Ratahal-
lintokeskusta ratainfrastruktuurin  ja  rauta-
tieliikenteen hallinnassa, kehittämisessä 

 ja ylläpidossa  luotettavan  ja ajantasaisen 
 tiedon sekä toimintaa palvelevien tietojär-

jestelmien avulla. Ratainfrastruktuuria  ja 
rautatieliikennettä  koskeva tietopääoma 

 on RHK:lle  kasvavassa määrin strateginen 
menestystekijä. 

Syksyn  2004  aikana RHK:Ile laadittiin 
 IT-strategia. Koska hallinnolliset tietojär-

jestelmät tullaan jatkossa järjestämään 
valtion keskitetyn tietohallinnon johdolla, 
strategiassa keskityttiin RHK:n tuotan-

nollisiin tietojärjestelmiin. Näihin kuuluvat 
rataomaisuuden suunnittelua, rakentamista 

 ja  ylläpitoa sekä rautatieliikenteen hoitoa 

 ja ratakapasiteetin  jakoa palvelevat tieto- 

järjestelmät.  
Strategian  mukaan RHK haluaa olla 

ratainfrastruktuurin  ja  rautatieliikenteen 

tietohallinnossa Euroopan kärjessä. Visioon 
pyritään seuraavien päämäärien avulla:  

1.  Keskeinen tietopääoma otetaan 
strategiakaudella omaan hallintaan. 

2.Yksikäiden  toimintaa palvelevat  ra-

tatietoa  hyödyntävät tietojärjestelmät 

toteutetaan.  

3. Luodaan päällekkäisyydet minimoiva 

kokonaisarkkitehtuuri.  
4. Keskitetään tietohallintovaltaa  ja 

 otetaan käyttöön tietohallinnon  stra-
tegisen  johtamisen prosessi. 

Strategia  sta  
käytäntöön 

Strategiatyötä  jatketaan käynnistämällä 
seuraavat hankkeet: informaatioarkkiteh

-tuurin  laatiminen, paikkatietopalveluiden 
esiselvitys, ratatietopalveluiden esiselvitys 

sekä dokumentinhallinnan esiselvitys. 
Hankkeiden avulla aloitetaan kokonaisark-
kitehtuurin laatiminen, ratatiedon haltuun- 

otto  ja ratatietoa hyödyntävien  keskeisten 
tietojärjestelmien rakentaminen. Myös 
tietohallinnon johtamista tehostetaan. 

Tietohallinnon  voimavarat tullaan kes-
kittämään rautatieinfrastruktuuria  ja  rauta- 

tieliikennettä palvelevien tietojärjestelmien 

kehittämiseen  ja  tukemiseen ulkoistamalla 

perustietotekniikan hoito. 

Taloushallinto  kohti 
paperitonta  kirjanpitoa 

Taloushallinnossa tavoitteena  on  asteittain 

siirtyä paperittomaan kirjanpitoon. Kerto-
musvuonna aloitettiin  Rondo-järjestelmän 

 ja  Travel -järjestelmän käyttöönotto. Jär-
jestelmät käsittävät osto-  ja matkalaskujen 

 sähköisen kierrätyksen sekä tositteiden  ja 
 muun kirjanpitoaineiston arkistoinnin.  Valtio- 

hallinnon yhteishankintana hankitut järjes-
telmät toimivat palvelukeskuslaitteistoilla, 

Syksyllä  2004  hankittiin myös järjes-
telmä taloushallinnon raportointiin. Tähän 

Cognos-järjestelmään siirtyy päivittäin talo-

ustietoa  mm. kirjanpitojärjestelmästä.  

selainohjelmistot. Siirtymävaiheeseen  liittyi 

laaja ohjelmistojen peruskoulutus. 
Uusi sähköpostijärjestelmä mandollistaa 

sähköpostin etäkäytön  ja  yhteiset kalenterit. 

Työasemien uusimista  on  jatkettu siten, että 
kaikki vanhat työasemat  on  poistettu  ja 

koko  henkilökunnalla  on  käytössään uudet 
 Windows XP -työasemat.  

JU  SE -järjestelmä 
junien kulun seurantaan 

Junien kulun seuranta eli JUSE otettiin 
käyttöön marraskuussa  2004. JUSE  tuottaa 
kaikkien junien kulkutietoa lähes reaaliajassa. 

JUSE  on  liikenne-  ja viestintäministeriön 

HEILI -hankkeen osaprojekti. HEILIn eli 

henkilöliikenteen  info -ohjelman avulla 

edistetään yhteistyötä henkilöliikenteen 
tiedotuspalveluiden jajoukkoliikenteen häiri-

ötilanteiden  hallinnan  toteuttamiseksi.  

Toimi  stoj  ä rj e  stel  mä  
uusittiin 

Ratahallintokeskuksessa  siirryttiin kesän 

 2004  aikana  Microsoft Office 2003  -toi-

mistojärjestelmään. Uudella järjestelmällä 
yhtenäistettiin RHK:ssa käytettävät tekstin- 
käsittely-, taulukkolaskenta-, sähköposti-  ja 
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Ratahallintokeskus  vastaa viraston tehtä-

väksi asetettuihin radanpidon  ja  kehittämi-
sen haasteisiln asiantuntevalla henkilöstöl-

lään. Henkilöstön määrä  ja  osaaminen  on 

 pidettävä tehtävien edellyttämällä tasolla  ja 

 osaamisen kehittämisestä sekä työhyvin-
voinnista  on  huolehdittava pitkäjänteisesti. 

Lisää henkilöstöä 

Viraston henkilöresursseja tarkasteitiin 
kertomusvuonna johtoryhmässä kriittisesti. 
Analyysin selkeä  tulos  oli  se,  että uusista 
haasteista ei selvitä ilman lisävirkoja. Joh-
tokunta hyväksyi  11  uuden viran perusta- 

misen,  ja  keskustelussa oli myös vastaava 
lisäys seuraavina vuosina. 

Perustettuja virkoja täytettiin pääosin 

syksyn  2004  aikana  ja  prosessi jatkui vuo-

den  2005  alkupuolella. Lisää työvoimaa 

 on  saatu suunnittelun, projektijohdon, 

kunnossapidon suunnittelun  ja  ohjauksen, 

tietohallinnon  ja  viestinnän tehtäviin. 

Lisäresurssien  myötä jouduttiin teke-
mään myös uusia tilaratkaisuja. Lisätilaa 
saatiin entisten tilojen välittömästä yhte-

ydestä.  

Uusi  palkkausjärjestelmä 
 käyttöön  

Ratahallintokeskuksen  uusi palkkaus- 

järjestelmä otettiin käyttöön  1 .6.2004. 

Käyttöönottoa  edelsi  pari  vuotta kestänyt 

valmistelu.  Sen  tuloksena syntyi henkilöstöä 

edustavien ammattijärjestöjen  ja  työnan-

tajan yksimielinen neuvottelutulos, jonka 

pääsopijajärjestöt hyväksyivät. 
Järjestelmä  on  valtakunnallisen malliso-

pimuksen mukainen. Palkkaus perustuu 

työn vaativuuden arviointiin  ja  henkilökohtai-
seen suorituksen arviointiin. Uusi järjestelmä 

 on  työmarkkinoilla kilpailukykyinen  ja  antaa 
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joustavat  mandollisuudet palkita tehtävien 
muutoksista  ja  hyvistä suorituksista. 

Työtyytyv  ä  1syys 
 laski hieman 

Työtyytyväisyys kääntyi  parin  myönteisen 

vuoden jälkeen lievästi huonompaan 

suuntaan. Mittauksen  tulos  on  huolestut-

tava, mutta toisaalta ymmärrettävä, koska 
kortomusvuonna valmisteltiin sekä toimin-

tajärjestelmän käyttöönottoa että organi-
saatiomuutosta. Nämä kehittämishankkeet 
ovat osaltaan vastauksia edellisistä mitta-
uksista saatuihin tuloksiin, joita yhdessä 
henkilöstön kanssa  on  käsitelty. 

Johtamisen, toimintatapojen  ja  osaami-

sen kehittämistä jatketaan  ja sen  työn avulla 

pyritään saavuttamaan työtyytyväisyydes-
säkin aiempaa parempia tuloksia.  

YT-to  im inta 
 vakiintui 

Yhteistoimintalain mukainen toiminta vakiin-

nutettiin. Kertomusvuoden aikana käsiteltiin 

yhdessä johdon  ja  henkilöstön edustajien 

kanssa keskeisiä kehittämishankkeita  ja 
 muita henkilöstöön vaikuttavia asioita. 

Koulutusta  ja  virkistystä 

Yksiköiden säännölliset palaverit  ja  vuosit-

tain toteutettavat kehittämispäivät antoivat 
henkilöstölle tietoa  ja  mandollisuuksia vai-
kuttaa omaa työtään koskeviin asioihin. 

Henkilöstön kehittämistä jatkettiin 
ostamalla ulkopuolista koulutusta  ja  järjes-

tämällä  koko henkilöstölle  suunnattu atk- 
valmennus. Henkilöstön virkistystilaisuuksia 

järjestettiin  ja liikuntaharrastuksia  tuettiin. 

RHK:n  virat yksiköittäin  vuonna  2004 

Investointiyksikkö  6 	Turvallisuus- 

17 0/s,  yksikkö  13%, 

23  henkilöä  17  henkilöä 

Kunnossapito- Hallintoyksikkö 

yksikkö  16%,  ja  esikunta  17 0/s, 

22  henkilöä  23  henkilöä 

Liikennojärjestelmä- Tarkastusmaksu- 
yksikko  9 0/s,  toiminta  28 %, 
12  henkilöä  37  henkilöä 

Henkilöstön ikäjakaunia 

Virastossa työskentelevät 
Henkilömäärä  

40 

30 

IIII.  
<30 	31-40 	41-50 	51-60 	>60  

Ikä 

Tarkastusmaksutoiminnassa 
 työskentelevät 

Henkilömäärä  

41) 

30 

<30 	31-40 	41-50 	51-60 	>60  
Ikä  
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Liikenne-  ja viestintäministeriön Ratahal-

lintokeskukselle  asettamat tulostavoitteet 
toteutuivat vuonna  2004  seuraavasti (ase-

tettu tavoite kursiiviifa). 

RATAVERKON  LAAJUUS  JA 
 PALVELUTASO  

Rata  verkon laajuudessa ei tapandu muu-

toksia. 
Rataverkon  laajuudessa ei tapahtunut 

muutoksia. 
Rataosa Pesiäkylä-Taivalkoski  (82 

km)  suljettiln  liikenteeltä  1.7.2004  alkaen. 
Radalla ei ole ollut kaupallista liikennettä 
vuoden  2002  jälkeen.  Radan  päivittäinen 
kunnossapito lopetettiin, mutta rataa ei pu-
reta. Vastaavasti  1 .9.2004  suljettiin rataosat 

Kolari-Äkäsjoki  (17 km)  ja Niesa-Rautuvaa-
ra  (10 km).  Liikennöitävän rataverkon  pituus 

 on  siten supistunut  109 km.  

Liikenteen sujuvuus  

Radanpidosta atheutuneiden  yli  5  minuutin 
myöhästymisten määrä henkilöliikenteen 
junista  on  enintään  6  %.  

Toteutuma oli  3,3  %.  Hyvä  tulos  perustui 

siihen, että ratatäiden aiheuttamat myö-

hästymiset olivat selvästi tavoitetta pienem-
piä (toteutuma  25 650  minuuttia, tavoite 

 38 100  minuuttia). Turvalaitteiden häiriöt 
 sen  sijaan aiheuttivat tavoitetta enemmän 

myöhästymisiä, toteutuma  31 432  minuuttia 

Rataverkon kuntoindeksi 

Rataverkon  kun toindeksi lasketaan geo-

metrisen kunnon palvelutasosta kunnos-
sapitotasollle /uokiteltujen ratakilometrien 
suhteessa. Kuntoindeksin maksimianio  on  

Rataverkon palvelutasoluokat 

:rmp1lr 

Ratakilometrit  Suurin Ratakilometrit  
Palvelu- Suurin Palvelu- sallittu 
taso- sallittu taso- akselipaino  
luokka nopeus Tavoite  2004  luokka  ja  nopeus Tavoite  2004  

Yli 25tja  
Hl 140 km/h 556 530  Tl  60-100 km/h 115 115 

130-140  22,5tja  
H2 km/h 1 270 1 334 T2 100 km/h 3 809 3 836 

110-120  22,5tja  
H3 km/h 1 562 1 524 13 50-80 km/h 1 078 1 051  

Enintään  20  tja  
H4 100 km/h 593 593 T4 40 km/h 638 638  

Ei 
säännöllistä 
henkilö - 

H5  liikennettä  1 659 1 659  

Yhteensä  5 640 5 640 5 640 5 640  

Poikkeamat tavoitteeseen olivat: 
Henkilöliikenne 
Rataosa  Kerava-Pasila  (26 km)  siirtyi palveluluokasta  H2  luokkaan  Hl  vasta 
tammikuussa  2005,  kun Tikkurila-Kerava-kaupunkirata valmistui. 
Rataosa  Lappeenranta-Imatra  (38 km)  siirtyi palveluluokasta  H3  luokkaan  H2.  
Tavaraliikenne 
Rataosa  Ylivieska-Iisalmi  (27 km)  siirtyi palveluluokasta  13  luokkaan  12. 

tavoitteen ollessa  20 030  minuuttia.  Rata- 	200 1-2004  kesk/arvoksi  on 89  %.  

työt olivat kuluneena vuonna edellistä vuotta 	Rataverkon geometrinen kunnossapito 

likenteellisesti  selkeästi vaikeampia. 	onnistui kertomusvuonna hyvin. Syksyn  
2004  radantarkastusmittauksista  saatu 
tunnusluku, rataverkon  geometrisen kun-

non palvelutaso (GKPT), oli  97  %,  kun  se 

 syksyllä  2003  oli  94  %.  Erittäin myönteistä 
oli epätyydyttävien kilometrien määrän 

vähentyminen yhteen prosenttiin  koko ra- 

100.  Indeksi lasketaan ne/Iän vuoden ke- 
vätmittausten keskiarvona. Tavoite vuosien 

taverkolla,  mikä  on  alin  koskaan saavutettu 
taso. Merkillepantavaa  on  myös kiitettävien 

kilometrien osuuden kasvu  39  prosenttiin. 
Hyvään tulokseen  on  vaikuttanut  mm. rata

-pölkynvaihtokampanja. 
Rataverkon kuntoindeksi,  joka  on  nel-

jän vuoden kevätmittausten keskiarvo, 

laski kuitenkin hieman. Tämä johtuu kevään 

 2003  mittaustuloksissa  näkyvän  ankaran 

talven  vaikutuksista. Neljän vuoden keskiar-

vona laskettava kuntoindeksi oli  89  %.  
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TURVALLISUUDEN 
 PA RAN TA MINE N 

Junaliikenneonnettomuuksissa 
 kuolleet 

Juna onnettomuuksissa ei kuole matkus 

tajia. 

Junaliikenneonnettomuuksissa  ei kuol-

lut yhtään matkustajaa.  

Ta  so ri stey s  va hin  got 

Tasoristeysvahthkojen  määrä  on  enintään 
 40,  joista valtion rataverkolla  on  enintään  30 

 vahinkoa  ja yksityisraiteilla  10. Tasoristeys
-vahinkojen kokonaismäärä vähennetään eri-

laisin tu,vatoimin siten, että kokonaismäärä 

vuonna  2010 on  enintään  30  vahinkoa. 
Tavoitetta ei saavutettu. Vuoden  2004 

 aikana tapahtui  52 tasoristeysonnetto-
muutta,  joista  34  valtion rataverkolla  ja  18 

yksityisraiteilla.  Onnettomuuksissa kuoli  8 
 ja  loukkaantui  15  ihmistä. Tyypillistä  on-

nettomuuksille  oli, että ne sattuivat lähes 
aina vähäliikenteisillä rataosilla.  Vakavin 

 onnettomuus tapahtui tammikuussa  Tor-
nio-Kolari-rataosalla, jossa kuoli neljä 

ihmistä. Yhdeksässä tapauksessa  auto 
 törmäsi junan kylkeen. 

Radasta  aiheutuneet vauriot  

Radasta atheutuneiden  vahinkojen määrä 
 on  enintään viisi. 

Vuoden  2004  aikana sattui yksi radasta 
johtunut suistuminen. Junaliikenteessä ei 

tapahtunut muita radanpidosta aiheutuneita 

onnettomuuksia. 

Kokkolassa putosi ratapihalla vaihto- 

työssä ollut veturi kiskoilta raiteen leviä-
misen takia. Ratapihalla tehtiin kunnossa-

pitotöitä. 

RADANPIDON  TALOUDELLISUUS  

Kunnossapidon yksikkökustannukset  ale-
nevat  2  %.  

Radan peruskunnossapidon  yksikkö- 

kustannukset alenivat kunnossapitosopi-
muksessa  2 %. 

KIINTEISTÖTOIMI 

Klinteistötoimesta kertyvien  tulojen tulee 
kattaa kiinteistötoimen yllä pidosta aiheu-
tuvat vuotuiset kustannukset sekä  43 % 

pääomakustannuksista.  
Tavoite saavutettiin. Kiinteistötoimesta 

kertyvät tulot kattoivat kinteistötoimen yllä-

pidosta aiheutuvat vuotuiset kustannukset 

sekä  52 % pääomakustannuksista. Kiinteis-
tötoimen käyttöylijäämä erilliskustannusten  

jälkeen oli  2,7  milj. euroaja  alijäämä  koko-
naiskustannusten  jälkeen  -2,2  milj. 

Ratahallintokeskus  selvittää, miten  ra-

kennuskiinteistöt  voidaan siirtää Senaatti-
kiinteistölle  tai  muulle valtion klinteistövaral-

lisuutta hoitavalle organisaatiolle. 
Työ jatkuu. Kiinteistöstrategia laaditaan 

keväällä  2005. 

KEHITTAMISTAVOITTEET 

Ratahallintokeskus varautuu  niihin uusiin 
viranomaistehtäviin, joita sille uudessa 

rauta tielainsäädännössä asetetaan, sekä 
yhteistyössä liikenne-ja viestintäministeriön 

 kanssa rautatieliikenteen asteittaiseen  ja 
 hallittuun kilpailun avaamiseen. 

Toimintajärjestelmään,  sääntöihin  ja 
lupiln  liittyvissä asioissa otettiin huomioon 

 se,  että jatkossa rautatielikennettä voivat 
harjoittaa muutkin kuin VR Osakeyhtiö. RHK 

 on  tehnyt verkkoselostuksen, kapasiteetin 
jakomenettelyt  ja rataverkon käyttösopi-
musten solmimisjärjestelmän.  

Uuden rautatieviraston perustamiseksi 

tehtiin valmistelevaa työtä: 
•  Selvitetty  lain  "Laki valtion yksikköjen 

 ja  toimintojen sijoittamista koskevasta 

toimivallasta  362/2002"  mukaisesti 
tarvitaanko alueellistamisselvitys. 

•  Tehty alueellistamisselvitys, jossa  on 
 esitetty "Valtioneuvoston asetuksen  

567/2002 6 §  mukaisesti sijoitta-
misvaihtoehtoihin vaikuttavat tekijät 

(toiminnalliset, taloudelliset, alueelliset 

 ja henkilöstöön  liittyvät vaikutukset).  

•  Valmisteltu virastoon tulevia tehtävä- 
kokonaisuuksia  

•  Selvitelty henkilöstön määrää 

•  Selvitelty viraston perustamiskustan-

nuksia 
•  Esitetty henkilöstölle kysely vaihtoeh-

toisiin sijoituspaikkoihin siirtymisestä.  

-....  
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Ratahallintokeskuksesta  annetun ase-

tuksen mukaan  RHK:n  toimintaa ohjaa  ja 
 valvoo johtokunta. 

Johtokunta piti  kertomusvuonna  11 

 varsinaista kokousta. Näiden lisäksi  se 
 piti viraston johtoryhmän kanssa yhteisen 

 teemaseminaarin,  jossa pohdittiin erityi-

sesti  RHK:  n  henkilöresurssien  riittävyyttä 

suhteessa viraston  lisääntyneisiin  tehtäviin. 

 Kertomusvuonna  johtokunta tutustui myös 

 llmalan huoltoratapihan  toimintaan  ja  kehit-
tämistarpeisiin.  

Johtokunta käsitteli vuoden aikana 

useaan otteeseen  radanpidon  rahoitukseen 
liittyviä kysymyksiä  ja  teki sekä talousarvio- 

ehdotusta että toiminta-  ja  taloussuunnitel
-maa koskevia päätöksiä  ja  linjauksia.  

Hmalan ratapihan  
uudistus kiireellinen 

Helsingissä sijaitsevan  llmalan ratapihan 
 toimintojen parantaminen  on  johtokunnan 

mielestä erittäin kiireellinen  ja  tärkeä hanke 

 koko  maan  henkilöliikenteen  kannalta. 
 limalassa  huolletaan, varustetaan  ja  koo-

taan käytännöllisesti katsoen kaikki maan 

 henkilöjunat.  
Ratapiha ei täytä nykyisiä eikä varsin-

kaan tulevaisuuden  palvelutasovaatimuksia. 
Ratapihan  tekniset laitteet  ja  järjestelmät 

ovat vanhentuneet  ja  ratapihan  heikosta 
maaperästä aiheutuu toiminnalle jatkuvia 

ongelmia. Suunnitelmat  Ilmalan  uudista-
miseksi ovat pitkällä,  ja  johtokunta toivoo 

mandollisimman pikaista  rahoituspäätöstä 
 hankkeen rakennustöiden käynnistä

-miseksi. 
Ratapihan  sijainti lähellä Helsingin 

 päärautatieasemaa  pääradan  ja  rantara-

dan risteyksessä  on  tehtyjen selvitysten 
mukaan  paras  mandollinen.  Sijaintipaikan 

 muuttaminen kauemmaksi  henkilöliikenteen 
pääasemalta  merkitsisi  pidempiä varikko

-matkoja ja  niiden seurauksena  matalampaa  

kaluston käyttöastetta sekä hitaampaa 

reagointia  häiriötilanteissa.  Tämä  alentaisi 
 rautatieliikenteen  palvelutasoa. 

Ratarahoitus  saatava 
riittäväksi  ja  pitkäjänteiseksi 

Ratahallintokeskuksen  toiminta-  ja  talous- 

suunnitelmaa  2006-2009  käsitellessään 

johtokunta kiinnitti vakavaa huomiota sii-

hen, että  radanpidon  rahoitus  on  edelleen 

tarpeeseen nähden riittämätön. Ratojen 
yli-ikäisen  päällysrakenteen  uusiminen 

 on  välttämätöntä. Myös  sähköistyksen  ja 
 junien  kulunvalvonnan  rakentaminen  on 

 johtokunnan mielestä tärkeää. 

Toiminta-  ja  taloussuunnitelma  sisältää 

kaksi eri  rahoitustasoa. Kehittämissuun-
nitelmassa perusradanpidon  rahoitus  on 

370  milj.  euroa  vuodessa. Tähän summaan 
sisältyvien  korvausinvestointien  rahoitus  jää 

 kuitenkin yli  20  milj.  euroa  alle  tarpeen, joka 

 on 170  milj.  euroa  vuodessa.  Kehyssuunni- 

lima/an ratapihan  uudistaminen  on  kiiree/linen  hanke  koko  maan  henki/öl/iken  teen  kannalta.  

_ 	 _ 	 __ 

/ 	 __  
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Pohjois-Suomen alueelta alkaen. Tämä 	Ratatieto saatava 

kilpailun asteittainen  ja  hallittu lisääminen 	RHK:n haltuun  

on  johtokunnan vuonna  2002  hyväksymän 	Kertomusvuoden lopulla johtokunta otti 

Ratahal/intokeskuksen  johtokunta  (vas.): 

 Kaisa Leena  Välipirtti,  Veikko  Vaikkinen, 

 Timo Poranen, Markku Pyy, Hannele 
Luukkainen.  

telmassa perusradanpidon  vuotuinen rahoi-

tus  on vain 320  milj. euroa,  josta korvaus- 
investointeihin  on  käytettävissä ainoastaan 

 100  milj. euroa. Korvausinvestointitarpeiden 

kasauturnisesta  tuleekin niukan rahoituksen 
vuoksi merkittävä ongelma  jo  lähivuosina. 

Tehokas radanpito edellyttää riittävän 
suuruista  ja  hyvissä ajoin tiedossa olevaa 
rahoitusta.  Vain  tätä kautta voidaan  paran - 

osuus 

Vähäliikenteisten  ratojen 
tilanne selvitetään 

Rataverkon  laajuus  on  toistaiseksi säilynyt 

ennallaan. Radanpidon niukka rahoitus  ja 
 liikenteen merkittävä väheneminen eräillä 

rataosilla ovat kuitenkin johtaneet siihen, 
että Ratahallintokeskus  on  päätynyt sel-
vittämään näiden vähäliikenteisten ratojen 
tulevaisuutta, Johtokunnan mielestä täl-

laiseen analyyttiseen vuorovaikutteiseen 

selvitystyähän  on  selkeät perusteet. 

Töiden kilpailuttaminen 
laajenee hallitusti 

Ratahallintokeskus  on  laajentanut johdon-

mukaisesti radanpidon töiden kilpailutta
-mista, millä  pyritään  mm. kustannussääs

-töihin pitkällä aikavälillä. RHK  on  jo  pitkään 
hankkinut itse kilpailuttamalla  strategiset 

 materiaalit eli kiskot, ratapölkyt, vaihteet 

 ja  järjestelmät usean vuoden sopimuksilla. 

Syksyllä  2004 RHK kilpailutti puitesopimuk

-sen,  jossa rakennuskohteena ovat vuosina 

 2005-2009  tehtävät  radan päällysraken

-teen korvausinvestoinnit.  
Nyt Ratahallintokeskus  on laajen-

tamassa  kilpailun myös ratojen perus-

kunnossapitoon eli hoitoon  ja  käyttöön 

Radanpito  luo edellytykset 
sujuvalle liikenteelle 

Radanpidon  ohella johtokunta seuraa sään-

nöllisesti myös rautatieliikenteen kehitystä. 
Kertomusvuonna voitiin tyydytyksellä  panna 

 merkille, että kaukoliikenteessä kokonais-
täsmällisyys oli asetettua tavoitetta parempi 

 ja  myös lähiliikenteen täsmällisyys oli erittäin 
hyvä. Tämä osoittaa, että radanpidossa 
tehty työ rautatieliikenteen toimintaedelly-

tysten parantamiseksi tuottaa tuloksia.  

Hen  kilöstöoh jelmalla  
vahvistetaan osaamista 

Johtokunta käsitteli kertomusvuonna 

useaan otteeseen RHK:n henkilöstöstra-
tegiaa sekä henkilöstöohjelmaa vuosille 

 2004-2008.  Strategisten linjausten  mu-

kaan olennaista  on  pitää RHK:n omassa 
organisaatiossa sellainen osaaminen  ja 

 tekeminen, joka mandollistaa viranomais-

tehtävien hoitamisen lisäksi panostuksen 
kehittämistyöhön samoin kuin rakentami-

seen  ja kunnossapidon kilpailuttamiseen. 

 Tämän linjauksen perusteella päätettiin 

vahvistaa erityisesti viraston suunnittelu-  ja 
projektinhallintaresursseja.  

taa palvelutasoa,  turvata rautatieliikenteen 	strategisen linjauksen  mukainen 
kilpailukyky  ja  säilyttää  sen  markkina- 

kantaa Ratahallintokeskuksen tietohallinnon 

kehittämiseen. Johtokunta pitää viraston 
laatimaa lT-strategiaa yhtenä radanpidon 

onnistumisen avaintekijänä.  

Strategian  keskeisenä sisältönä  on 

 rataa koskevan tietopääoman ottaminen 

RHK:n hallintaan sekä ratatietoa hyödyn-

tävien järjestelmien toteuttaminen. Linja-
uksessaan johtokunta painotti  strategian 

 mandollisimman nopeaa toteutusta  ja  riittä-
vien resurssien varaamista  IT-työhön.  
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Talouskatsaus  

Rahoitus 
Talousarvion nettovaroja oli vuonna  2004 

 käytettävissä  558  milj. euroa,  josta varsi-
nainen budjetti oli  73 % (406  milj. euroa), 
lisäbudjetti  16 % (92  milj. euroa),  edellisiltä 
vuosilta siirtyneet  varat  10 % (57  milj. euroa) 
ja LVM:n päätäksillä Ratahallintokeskukselle 
myönnetyt varat  1 % (3  milj. euroa).  Vuoden 

 2003  vastaava määrä oli  465  milj. euroa,  joten 
nettomäärärahat olivat kertomusvuonna  93 

 milj. euroa  edellistä vuotta suuremmat. 
Ratahallintokeskuksen toimintamenomo-

mentti (perusradanpito)  on nettobudjetoitu 
 momentti, johon budjetin mukaan arvioitiin 

kertyvän tuloja  54,6  milj. euroa.  Toteutunut 
tulokertymä oli  2,5  milj. euroa budjetoitua 
kertymää  suurempi. Kertyneet tulot olivat 
yhteensä  57,1  milj. euroa,  josta 
-  maksullisen toiminnan tulot yhteensä 

 54,0  milj. euroa 
-  muut tulot yhteensä  3,1  milj. euroa 

-  omaisuuden myyntitulot  2,5  milj. 
euroa 

-  vahingonkorvaukset  0,6  milj. euroa.  
Toteutunut tulokertymä huomioon ottaen 

oli bruttomenoihin käytettävissä oleva määrä 
yhteensä  615  milj. euroa,  josta kertomusvuon-
na käytettiin  88 %.  

Käyttämättä jääneistä arviomäärärahoista 
oli  0,9  milj. euroa rataverkon  maa-alueiden 

 ja  korvausten määrärahoja  ja  0,7  milj. euroa 
rakennerahastohankkeeseen Ratahallintokes-
kukselle osoitettuja  määrärahoja. 

Ylityslupa  myönnettiin Kerava-Lahti-oiko
-radan  menojen maksamiseen.  

EU- ra  ho itus  
EU  myönsi vuonna  2004 TEN  -tukea ratahank-
keisiin yhteensä  15  milj. euroa.  Tuesta saatiin 
STM-sovitustiedonsiirtomoduuliin  1  milj. 
euroa,  monivuotista MIP-tukea  12  milj. euroa 

 Pohjolan kolmion hankkeisiin  ja  2  milj. euroa 
 Luumäki-Joensuu-välin perusparannukseen. 

 Pohjolan kolmion hankkeista merkittävin 
tuen saaja  on  Kerava-Lahti-oikorata.  Tuen 
maksaminen siirtyi kuitenkin tuleville vuosille, 
joten tuella ei ollut vaikutusta vuoden  2004 
rahoitustilanteeseen.  

Menot vuonna  2004 
Ratahallintokeskuksen kokonaismenot  vuon-
na  2004  olivat  541,7  milj. euroa.  Menot kas-
voivat edellisestä vuodesta  70,5  miljoonaa 
euroa  (15 %). 

Ratahallintokeskuksen hallintomenojen 
 osuus kaikista menoista oli noin  2 %.  

Tuotto-  ja  kululaskelman  tarkastelu 

Toiminnan tuotot olivat tuloslaskelman mu-
kaan  56,4  milj. euroa,  jotka hyvitettiin Ratahal-
lintokeskuksen toimintamenomomentille. 

Maksullisen toiminnan tuottojen vähennys 
johtui ratamaksun perusteiden säädösmuu- 

toksista,  joilla  osa ratamaksusta  muutettiin 
rataveroksi. Ratavero kirjattiin valtiovarainmi-
nisteriön momentille  ja tuloslaskelmassa verot 

 näkyvät ryhmässä"verot  ja veron luonteiset 
 maksut". Muiden tuottojen vähennys johtuu 

siitä, ettei  TEN -tukea maksettu ollenkaan 
vuonna  2004.  

Toiminnan kulujen suurimmat erät olivat 
palvelujen ostot  ja  poistot. Palvelujen ostot 
ovat  mm.  radan  kunnossapito-  ja lilkenteenoh-
jauspalvelut,  kiinteistöjen ylläpitopalvelut sekä 
asiantuntija-  ja tutkimuspalvelut.  Vuonna  2004 

 olivat poistot  93  milj. euroa  edellistä vuotta 
pienemmät. Tämä johtuu siitä, että vuonna 

 1995 inventoitu, ratarakenteisiin  kuuluva 
päällysrakenne poistettiin vuosina  1995-2003 
98  milj.  suuruisina tasapoistoina. 

Satunnaiset tuotot  ja  kulut sisältävät 
radalle aiheutuneista vaurloista  ja ratatöistä 

 johtuvista viivästymisistä syntyneet kulut  ja 
 perityt vahingonkorvaukset. 

Tuotto-  ja kululaskelman  mukaan katettlin 
toiminnan tuotoilla  16 %  toiminnan kuluista. 

Taseen  tarkastetu  
Käyttöomaisuuden pääoma-arvo oli vuoden 
lopussa  2 826  milj. euroa.  Omaisuuden 
nettolisäys oli  345  milj. euroa ja  poisto  141 

 milj. euroa. 
Rautatierakenteet  muodostavat pääosan 

käyttöomaisuudesta. Vuonna  2004  olivat 
investoinnit rautatierakenteisiin yhteensä  328 

 milj. euroa,  josta kehittämismomenttien 
osuus oli  188  milj. euroa ja perusradanpidon 
korvausinvestointien  osuus  140  milj. euroa. 
Rautatierakenteiden  poistot olivat kertomus- 
vuonna  137  milj. euroa,  ts. samaa luokkaa 
kuin korvausinvestoinnit. 

Lyhytaikaiset saamiset olivat  12  milj. 
euroa,  josta suurimmat yksittäiset erät olivat 
ratavero  ja ratamaksu.  Lyhytaikaiset  velat 

 olivat  79  milj. euroa  (67  milj. euroa  vuonna 
 2003).  Pääosa veloista oli tammikuun  2004 

 alkupuolella maksettavia ostolaskuja. 
Valtion pääoman  saldo  muodostui aloitta-

van taseen yhteydessä  (1 .1 .1998) laskennal-
lisena  eränä, joka koostuu omaisuusraportin 
loppusumman  ja pääomaraportissa  esitetyn 
vieraan pääoman erotuksesta. Tämän jälkeen 
pääoma  on  vuosittain muuttunut määrällä, 
joka  on  muodostunut tuotto-  ja kululaskelman 

 alijäämän  ja  valtion tilivirastojen välisiin rahoitus- 
tapahtumiin tarkoitettujen tilien saldojen erotuk-
sesta. Vuonna  2004  oli oman pääoman muutos 

 190  milj. euroa,  joka koostui vuoden  2004 
alijäämästä (-390  milj. euroa) ja maksuliikenteen 

 kate-  ja tyhjennystilin  sekä sisäisten hallinnon 
siirtojen tilin saldoista  (580  milj. euroa).  

Pääoman siirrot sisälsivät maksuliikenne-
siirtojen lisäksi  16  milj. euron hallinnan  siirron, 
jolla Tiehallinto siirsi Ratahallintokeskukselle 
sille kuuluvan osuuden Vuosaaren satama- 
hankkeesta. 

Maksullinen  toiminta 
Maksullisen toiminnan suurin erä  on erillislakiln 

 perustuva ratamaksu, jonka Ratahallintokes-
kus perii liikennöitsijältä. Maksuperustelain 
mukaiset julkisoikeudelliset  ja  liiketaloudelliset 
suoritteet  on  määritelty liikenne-  ja  viestintä- 
ministeriön asetuksessa. Julkisoikeudellisia 
suoritteita ovat tarkastusmaksutoiminta sekä 
erilaisten käyttölupien, päätösten  ja  teknisten 
määräysten  ja  tarkastusten antaminen, Liike- 
taloudellisia suoritteita ovat  mm. kiinteistötoi-
men  palvelut  ja risteämälupien  antaminen. 

Julkisoikeudelliset  tuotot kattoivat likimain 
suoritteiden kustannukset. 

Kiinteistötoimi  on  merkittävin liiketalou-
dellisin perustein hinnoiteltu maksullinen 
toiminto, jonka tuotot ovat  99 %  kaikista 
liiketaloudellisista tuotoista. 

Vuokratuottoja  kertyi kaikkiaan  9,9  milj. 
euroa  (-1 %)  ja maksuperustelain  mukaisia 
myyntituottoja  0,3  milj. euroa.  Erilliskustan-
nukset olivat  7,5  milj. euroa.  Suurin kuluerä, 
kiinteistöjen hoito-  ja korjauskulut,  oli  6,1 

 milj. euroa. 
Klinteistötoimen  tuotot eivät kattaneet 

kaikkia kustannuksia. Käyttöylijäämä eril-
liskustannusten jälkeen oli  2,7  milj. euroa 

 (1,9  milj. euroa  vuonna  2003)  ja  alijäämä 
kokonaiskustannusten jälkeen  -2,2  milj. euroa 

 (-3,9  milj. euroa  vuonna  2003).  Vuoden  2004 
kiinteistötoimeen  liittyvä tulostavoite kuitenkin 
saavutettiin. Kiinteistötoimesta kertyvät tulot 
kattoivat kiinteistötoimen ylläpidosta aiheutu-
vat vuotuiset kustannukset sekä  52 % pää-
omakustannuksista (tulostavoite 43 %).  

Kustannukset  tehtävittäin 

Ratahallintokeskuksen  tehtävät  on  seuraa-
vissa laskelmissa jaettu verkon ylläpitoon  ja 
maksulliseen  toimintaan. Maksullisen toimin-
nan osuus kaikista toiminnan kustannuksista 

 on  noin  3 %.  
Verkon ylläpito koostuu liikenteenohja-

uksesta,  radan  kunnossapidosta  ja  käytöstä 
mukaan lukien investointien hallinnointikulut 
sekä suunnittelu-  ja  tutkimustoiminnasta. 
Ratahallintokeskuksen hallintomenot (= 
yleiskustannukset)  on kohdennettu  eri toimin- 
noille toimintoja hoitavien henkilötyövuosien 
suhteessa. 

Kokonaiskustannukset olivat kertomus- 
vuonna  434  milj. euroa.  Kustannusten muu-
tos edellisestä vuodesta oli  -102  milj. euroa 

 (-19 %),  mihin vaikuttivat sekä pääomakus-
tannusten korkotasosta johtuva vähennys 

 (116  milj. euroa)  että käyttökustannusten 
nousu  (14  milj. euroa).  
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Varojen käyttö vuonna  2004,  miljoonaa  euroa 
________________________________________________  2004  

Toteutuneet  bruttomenot  541,7  
Siirto vuodelle  2005 52,0  
- perusradanpito  (29,1)  
-  rad  ioverkon  kehittäminen  (21,1)  
- rataverkon  kehittäminen  (1,8)  
Vanhojen määrärahojen  peruutukset  21,1  
Käyttämättä jääneet  arviomäärärahat  1,9  
Määrärahojen ylitykset  1,5  
Käytettävissä oleva määrä, yhteensä  615,2  

Menot  2002-2004,  miljoonaa  euroa 

__________________________________  2002 2003 2004  
Hallinto  8,6 10,0 11,2  
Liikenteenohjaus  37,8 38,8 39,1  
Kiinteistötoimi  11,7 10,6 7,7  
Radan  kunnossapito  ja  käyttö  129,6 130,6 96,4  
Korjaus (erikseen mainitut korjaustyöt)  ______________ _____________  50,7  
Suunnittelu  ja  tutkimus  5,2 6,4 8,3  
Korvausinvestoinnit  134,9 136,0 140,0  
Investoinnit  87,1 131,5 175,4  
Radioverkko  0,6 3,3 8,3  
Maa-alueet  2,3 3,4 2,3  
EU -rakennerahastot ____________  0,6 2,3  
Yhteensä  417,8 471,2 541,7  

Haltintomenot  vuosina  2002-2004, 1 000  euroa 
__________________________________  2002 2003 2004  

Aineet  ja  tarvikkeet  264 258 375  
Henkilöstökulut  5455 6245 6817  
Vuokrat  733 891 1163  
Palvelujen ostot  884 1105 1 416  
Muut kulut  1128 1204 1136  
Poistot  34 75 133  
Yhteensä  8498 9778 11040  
Muutos-  % ___________  15  %  15  %  

100 
Maksullisen toiminnan tulot  2004,  miljoonaa  euroa 
____________________________________  Tuotot Kustannukset  Tulos  

Ratamaksu  41,8  
Julkisoikeudelliset suoritteet  1,7 1,7 0,0  
Liiketaloudelliset  suoritteet  10,5 12,5  -  2,0  
Yhteensä  54,0  ________________ 

Hankekohtainen  seuranta vuonna  2004,  miljoonaa  euroa 

___________________________________________________  Menot Budjetti  
Tampere-Oriveskiyväskylä, perusparannus  10,1 8,4  
Kouvola-Pieksämäki,  perusparannus  4,4 4,0  
Seinäjoki-Oulu,  päällysrakenne  13,5 14,0 
Oulu-Rovaniemi,  perusparannus  7,5 9,1  
Tasoristeykset  5,8 6,6  

50 
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Ratahallintokeskuksen  kustannukset  tehtävittäin  vuosina  2002-2004,  miljoonaa  euroa 

Käyttäkustannukset 	 Kaikki kustannukset  
__________________________________  2002 2003 2004  Muutos  %  2002 2003 2004  Muutos  %  

Verkon ylläpito  180,8 185,7 200,9 8,1 525,5 520,2 420,2 -19,2  
Liikenteenohjaus  38,1 39,2 39,4 0,7 39,3 40,2 40,5 0,5  
Radankunnossapitojakäyttö  136,1 137,6 150,0 9,0 479,7 471,1 368,3 -21,8  
Suunnittelu  ja  tutkimukset  6,5 8,9 11,4 27,6 6,5 8,9 11,4 27,6  
Maksullinen  toiminta  9,7 10,5 9,8 -6,4 15,6 15,9 14,3 -10,3  
Liiketaloudellinen  8,0 8,7 8,1 -7,7 13,9 14,2 12,5 -11,6  
Julkisoikeudellinen  
Kustannukset yhteensä 	_____  

1,7 1,7 1,7 0,1 1,7 1,7 1,7 0,1  
190,5 196,2 210,7 7,4 541,0 536,2 434,4 -19,0 
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Tuotto-  ja kululaskelma  

1 000  euroa  1.1 .-31 .1 2.2004 1.1 .-31 .12.2003  

TOIMINNAN TUOTOT 

Maksullisen toiminnan tuotot  43 964 46 974  

Vuokrat  ja  käyttökorvaukset  10 013 10 060  

Muut toiminnan tuotot  2 452 56 429 12 468 69 502  

TOIMINNAN KULUT 
Aineet, tarvikkeet  ja  tavarat  376 258  

Henkilöstökulut  6 823 6 225  

Vuokrat  1 417 1128  

Palvelujen ostot  197 781 182 448  

Muut kulut  1 615 1 698  

Poistot  140 994 349 006 234 323 426 080  

JAAMÄ I  -  292 577  -  356 578  

RAHOITUSTUOTOT  JA  KULUT  
Rahoitustuotot  29 23  

Rahoituskulut -  33  -  4  -  31  -  8  

SATUNNAISET TUOTOT  JA  KULUT 

Satunnaiset tuotot  631 12 035  

Satunnaiset kulut  -  3 136  -  2 505  -  3 364 8671  

JAAMÄ II -295086 -347915  

TUOTOT VEROISTA  JA  
PAKOLLISISTA MAKSUISTA  

Verot ja  veroluonteiset  maksut  16 306 12 583  

Perityt  arvonlisäverot  4 155 3 292  

Suoritetut  arvonlisäverot -  115 689 -95228  -  100 346 -84471  

TILIKAUDEN  KULUJAAMÄ  -  390 314  -  432 386 
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1 000 euroa 2004 2003  

VASTAAVAA 

KÄYTrÖOMAISUUS  JA  MUUT 

PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 

Aineettomat  hyödykkeet 
Aineettomat  oikeudet  288 211  

Aineelliset hyödykkeet 
Maa-  ja vesialueet  4 432 4 432 
Rakennusmaa-  ja vesialueet  83 296 81 584  
Rakennukset  36 456 41 656  
Rakenteet  2 344 269 2 176 431  
Koneet  ja  laitteet  5 854 6 768  
Kalusteet  32 3 
Ennakkomaksut  ja keskeneräiset  hankinnat  351 518 2 825 857 310 942 2 621 816 

Käyttäomaisuus  ja  muut 
pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä  2 826 145 2 622 027  

VAIHTO-  JA RAHOITUSOMAISUUS  

Lyhytaikaiset saamiset 
Myyntisaamiset  10 527 13 579  
Muut lyhytaikaiset saamiset  2 013 1 856 
Ennakkomaksut  0 12 540 4 15 439  

Rahat, pankkisaamiset  ja  muut rahoitusvarat 
Kassatili  0 0  

Vaihto-  ja rahoitusomaisuus  12 540 15 439  

VASTAAVAA YHTEENSÄ  2838685 2 637 466 

VASTATAVM  

OMA PÄÄOMA 

Valtion pääoma 
Valtion pääoma  1.1.1998 2371 022 2371 022  
Edellisten tilikausien pääoman muutos  198 501 146 488  
Pääoman siirrot  580 310 484 399  
Tilikauden kulujäämä -  390 314 2 759 519 -  432 386 2 569 523  

VIERAS PÄÄOMA 

Lyhytaikainen 
Saadut ennakot  41 53 
Ostovelat  75974 64910 
Tilivirastojen  väliset tilitykset  165 148  
Edelleen tilitettävät erät  108 99 
Siirtovelat  932 838  
Muut lyhytaikaiset  velat  1 946 79 166 1 895 67 943 

VASTATTAVAA  YHTEENSÄ  2838685 2 637 466 
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Organisaatio 

JOHTOKUNTA 

Toimitusjohtaja Timo Poranen  (pj),  Metsäteollisuus  ry.  
Puheenjohtaja Hannele Luukkainen, Suomen  LHkenneliitto SuLi ry.  
Suunnittelupäällikkö Markku Pyy,  Ratahallintokeskus  
Talousjohtaja Veikko  Vaikkinen,  VR-Yhtymä Oy 
Hallitusneuvos Kaisa Leena  Välipirtti,  liikenne-  ja  viestintäministeriö 

YHTEYSTIETOJA 

Ratahallintokeskus  
PL 185  (Kaivokatu  6), 00101 Helsinki  
Puhelin  (09) 58405111  •  Telefax  (09) 5840 5100  •  Internet-sivut:  www.rhk.fi  • Sähköposti: etunimi.sukunimi@rhk.fi  

Ylijohtaja 
Ossi Niemimuukko  
Puh.  (09) 5840 5101  

Ylijohtajan sihteeri 
Annukka Heinonen  
Puh.  (09) 5840 5102  

Liikennejärjestelmäyksikkö  
Johtaja  Anne  Herneoja  
Puh.  (09) 5840 5106  

Investointiyksikkö  
Johtaja Kari  Ruohonen  
Puh.  (09) 5840 5131  

Kunnossapitoyksikkö Päälakimies  
Johtaja Markku Nummelin  Rami  Metsäpelto  
Puh.  (09) 5840 5180  Puh.  (09) 5840 5158  

Turvallisuusyksikkö Tietohallintopäällikkö  
Johtaja Kari Aippivuori Teuvo  Eronen  
Puh.  (09) 5840 5150  Puh.  (09) 5840 5010  

Hallintoyksikkö Viestintäpäällikkö  
Johtaja Hannu Mäkikan  gas limo  Saarinen 
Puh.  (09) 5840 5004  Puh.  (09) 5840 5103  

Kansainvälisten asioiden päällikkö Ympäristöpäällikkö  
Kari  Konsin  Arto Hovi  
Puh.  (09) 5840 5104  Puh.  (09) 5840 5036  
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TitOl2 ratveokosta 

sinainen iLa. 	eli.k- - .ee•:rin 

Raideteveys:  1 524 mm 
Ratapituus  yhteensä:  5 7 

Raidepituus sivuraiteineen:  8 596 r 	7:  

Kaksi-  tai useampiraiteista  rataa:  507  L:iii 

Betonipälkkyraiteita: 3 760 raidekrn 

Ratapölkkyjälkm: 1 640 kpl 

Jatkuvakiskoraiteita:  4 445 raidekm  
Uusien kiskojen tyyppi  pääradoilla:  60E1  (paino  60 kg/rn) 

Sähköistettyä  rataa:  2 619 ratakm 

Sähköistysjärjestelmä:  25 kV 50 Hz 
Suojastettua  rataa:  2 568 ratakm 

 Kauko-ohjattua rataa:  2 448 ratakrn 
Tunneleita: 42 kpl 
Tunneleiden yhteispituus:  25 284 m 

Rautatiesiltoja: 2 175 kpl  
Radan  ylittäviä siltoja:  838 kpl 
Tasoristeyksiä:  3 835 kpl,  joista pääradoiUa  3 293 kp 

RHK:n  omistamia maa-alueita:  28 100 ha 
RHK:n ornistamia  rakennuksia:  2 425.  joiden tilavuus  2  

Valokuvat: Sakari Haapaniemi. R:J 

Markku Nummelin,  RHK:n  kuva-arkisto 
Ulkoasu  ja  DTP -tuotanto:  Oura & Kumppanit/lnclus Commuric:Wcn:: 

Paino: Frenckellin Kirjapaino Oy. Espoo  2002  
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