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RATAHALLINTO  KESKUS 

TOIMINTA-AJATUS  

Ratahallintokeskus (RHK)  edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena  ja 
ympäristöystävällisenä liikennemuotona  niin kotimaassa kuin osana kansainvälistä kuljetusjärjestelmää. 

RHK  huolehtii rataverkon ylläpitä-
misestä  ja  kehittämisestä sekä 
rautatieliikenteen turvallisuudesta  ja 

 tarjoaa kilpailukykyisen liikenneväylän 
rautatieyritysten käyttöön. 

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

RHK  pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti 
Suomen liikennepolitiikkaa  ja  infrastruk-
tuuria koskeviin asioihin. 

ORGANISAATIO 

Valtioneuvoston asettama johtokunta 

Ylijohtaja 

Viestintä • Kansainväliset  asiat 
 Laki-  ja sopimusasiat •  Ympäristöasiat 

Talo usryh  mä  

Liikennejärjestelmä- 
	

-  Investointi - 	Kunnossapito- 	 Turvallisuus- 

L yksikkö 
	

L yksikkö 	 yksikkö 	 yksikkö 

Toimitusjohtaja Timo Poranen (pj), Metsäteollisuus ry. 

Puheenjohtaja Hannele Luukkainen, Suomen Liikenneliitto SuLi ry. 

Yli-insinööri  Rita  Piirainen,  liikenne-  ja viestintäministeriö  (1.9.2001  saakka) 
Hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, liikenne-  ja viestintäministeriö  (1.9.2001  alkaen) 
Suunnittelupäällikkö Markku Pyy, Ratahallintokeskus 

Talousjohtaja Veikko Vaikkinen, VR-Yhtymä Oy 



YLIJOHTAJAN KATSAUS 

Vuosi  2001  oli radanpidossa hankkeiden 
valmistumisen, merkittävien hankepäätös

-ten  sekä toiminnan kehittämisen aikaa 
unohtamatta tietenkään tärkeää perus-
radanpitoa. 

Kertomusvuoden  näkyvimmät tapahtumat 
keskittyivät Etelä-Suomeen. Lähes iäisyys-
kysymykseksi muodostunut Helsingin ase-
malaiturien  kattaminen  toteutui vihdoinkin 

 ja  katos otettiin juhlavasti käyttöön palve-
lemaan matkustajia  ja  kehittyviä asema- 
toimintoja. Merkittävää tässä erittäin vaa-
tivassa hankkeessa  oh se,  että Suomen 
vilkkaimman aseman katos rakennettiin 
liikennettä  ja  matkustajia juurikaan häirit-
semättä. Työ tehtiin aikataulussaan  ja alle 

 alkuperäisen kustannusarvion. 

Pitempikestoinen,  mutta vähintään yhtä 
vaativa loppuunsaatettu hanke oli kaupun-
kirata  Helsinki-Huopalahti-Leppävaara. 

 Rata  valmistui suunnitellussa aikataulus-
sa, mutta  sen  täysimittaista hyödyntämistä 
jouduttiin siirtämään. 

Näiden kummankin hankkeen toteutus 
osoittaa, kuinka tärkeitä huolellinen ennak-
kosuunnittelu, harkittu kilpailuttaminen  ja 

 asialleen omistautuneet rakennuttajat  ja 
 rakentajat ovat onnistuneen lopputuloksen 

saavuttamiselle. Molemmissa hankkeissa 
käytettiin radanpidon maailmassa uusia 
menetelmiä. Niistä ehkä merkittävimpänä 
voidaan mainita rakennuttajakonsultit, 
jotka vastasivat Ratahallintokeskukselle 
hankkeiden toteutuksesta. Näiden koke-
musten myötä rakennuttajakonsulttien 
käyttö  on  levinnyt myös muihin merkittä-
viin hankkeisiin. 

Edellä kuvattu rakennuttajakäytäntö  on 
 esimerkki siitä, miten toimintavolyymiltaan 

suuren mutta henkilöstöltään pienen viras-
ton  on  ennakkoluulottomasti etsittävä  ja 

 käytettävä uusia, innovatiivisia toiminta- 
malleja. Samalla  on  mietittävä sitä, mitkä 
tehtävät ovat sellaisia, jotka tulee suorit-
taa omana työnä. 

Viime vuosikymmenen suuri  ja  hieman 
kuumakin keskustelunaihe sai vihdoin rat-
kaisunsa, kun päätös Kerava-Lahti-oiko-
radasta kertomusvuoden  kesällä syntyi. 
Päätöksen myötä  radan  rakentamisen 
suunnittelu käynnistyi välittömästi. Raken-
nustyö tulee olemaan erittäin haasteellinen 
sekä kireän aikataulunsa että tiukan kus-
tannusarvionsa puolesta. Toteutusorgani-
saation tehtävänä  on  löytää  ja  luoda sel-
laiset suunnitelmat  ja rakennuttamismene-
telmät,  joilla heti alussa varmistetaan tek-
niikaltaan  ja  kustannuksiltaan laadukas 
lopputulos. Onnistumisen kannalta  on  en-
siarvoisen tärkeää, että myös  radan  vai-
kutusphrin ihmiset  ja  ympäristö otetaan 
huomioon. 

Omalta osaltaan oikorataa tukevana pro-
jektina käynnistyi kaupunkiratahanke Tik-
kurila-Kerava.  Se on  jälleen esimerkki sii-
tä, kuinka valtion  ja  kuntien yhteistyöllä 
päästään myönteiseen tulokseen. Vantaan 

 ja  Keravan lähtökohdat ovat seudulliset  ja 
Ratahallintokeskus  on  kokenut kaupunki - 
radan  palvelevan myös valtakunnallisia 
tarpeita.  
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RADANPIDON TULOSTAVOITTEET  2001  

Liikenne-  ja  viestintäministeriön Ratahal-
lintokeskukselle  asettamat tulostavoitteet 
toteutuivat vuonna  2001  seuraavasti (ase-
tettu tavoite kurs//villa).  

RA TA  VERKON 
PALVELUTASO  
Rata  verkon laajuus  ja 

 palvelutaso 

Rataverkon  laajuudessa ei tapandu vuon-

na  2001  muutoksia. 
Rataverkon  laajuudessa ei tapahtunut 

muutoksia. Palvelutasoluokasta  3  siirtyi 
luokkaan  1 rataosa Helsinki -Leppävaara, 

 11 km. Kaupunkirata  valmistui kesällä 
 2001  aikataulussa.  Radan  tekninen taso 

 on  luokkaa  1,  mutta nopeutta ei tässä vai-
heessa nostettu, koska siitä ei olisi saatu 
vastaavaa liikenteellistä hyötyä,  sillä  Lep-
pävaara-Kirkkonummi osuus  on  luokas-
sa  3. Rataosa Tampere-Orivesi,  40 km, 

 siirtyi luokasta  3  luokkaan  2. 

Rata  verkon  palvelutasoluokat  

Palvelu-  Rata- Rata - 
tasoluokka kilometrit kilometrit  

v. 2000 v. 2001 

1 158 169 

2 1593 1633 

3 3047 2996 

4 837 837  

Yhteensä  5 635 5 635  

Liikenteen sujuvuus 

Radanpidosta  aiheutuneiden yli  5  minuu-
tin myöhästymisten määrä henkilöli/ken

-teen  junista  on  korkeintaan  6 %. 
Radanpidosta aiheutuneita kauko

-junien myöhästymisiä oli vuoden aikana 
 4,5 %,  joten tavoite saavutettiin. Myöhäs-

tymisiä oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 
 3,1 %  ja  toisella vuosipuoliskolla  5,8 %.  

Liikenteen laatu parani selvästi  jo  edelli-
senä vuonna. Laatu  on  säilynyt korkealla, 
koska juna-aikatauluissa oli edelleen peli-
varaa, ratatyöt ovat hiljaisimmilla rataosil

-la,  ja  ne suunniteltiin huolellisesti. Urakoit-
sijoiden aiheuttamat häiriöt olivat harvinai-
sia  ja  talvi alkuvuonna oli helppo junalii-
kenteen kannalta. 

Liikennerajoitukset  

Palvelu tasoluokan edellyttämiä akseli -

painorajoituksia ei aseteta. Nopeusrajoitus-
ten määrä  on  enintään  410  raidekilometriä 

 (6,6 % raidekilometreistä).  
Nopeusrajoitusten määrä oli kesäkuun 

lopussa  308 raidekilometriä  ja  vuoden lo-
pussa  322 raidekilometriä (5 % raideki-
lometreistä),  joten asetettu tavoite saavu-
tettiin. 

Rataverkon  kun toindeksi 

Indeksi lasketaan neljän vuoden keski- 

arvona. Tavoite vuosien  1 998-2001 kesk/

-arvoksi  on 87,5 %. 
Rataverkon kuntoindeksin maksimiarvo 

 on 100,  jolloin rataverkko täyttäisi täydelli-
sesti sille asetetut geometrisen kunnon vaa-
timukset.  Koko  vuoden indeksi lasketaan 
kevätmittauksen mukaan  ja  tavoite  on  nel-
jän vuoden liukuva keskiarvo. Keväällä  2001 

 tulos  oli  92.  Neljän vuoden keskiarvo  on 89, 
 kun tavoite oli  87,5. Rataverkon  kunnon 

kohentumisen tavoitetta paremmaksi ovat 
mandollistaneet korvausirivestointien ete-
neminen aikataulussa  ja  panostaminen 
liikenteellisesti  tärkeille rataosuuksille sekä 
edullinen talvi. Vuoden tavoite ylitettiin  1,5 

 prosenttiyksiköllä. 

TURVALLISUUDEN 
PARANTAMINEN 
Junalilkenne-
onnettomuuksissa 

kuolleet 

Junaliikenneonnettomuuksissa ei kuole 
matkustajia. 

Onnettomuuksissa ei kuollut yhtään 
matkustajaa. 



Tasoristeysvahin  got  

Tasoristeysvahinkojen  määrä  on  enintään 

 40.  

Tavoitetta ei saavuttu. Ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla vahinkojen määrä oli  26 

 ja koko  vuonna  60. 
Tasoristeysonnettomuuksissa  kuoli  12 

 ihmistä  ja  loukkaantui  25.  Vakavin  taso-
risteysonnettomuus tapahtui  23.7.2001 

 Jutilan tasoristeyksessä Kärkölässä, kun 
 auto  kiersi alhaalla olleet puomit  ja  jäi ju-

nan  alle. Turmassa  kuoli viisi henkilöä. 
Hyvin suuri  osa  onnettomuuksista  on  sel-
laisia, joihin ei tiedetä muuta syytä kuin 
tarkkaamattomuus  tai varomattomuus. 

 Vuoden aikana  on  ajettu autolla rikki  127 
puomia  ja  muuten rikottu  45 puomia. Tie-
liikenteen kasvu näkyy tasoristeysonnet-
tomuuksien määrässä. 

RHK  on  panostanut jatkuvasti tasoris-
teysten turvallisuuden lisäämiseen.  Rata- 
osittaisten selvitysten jälkeen  on  muodos-
tettu ns. isäntäjärjestelmä, joka kattaa  ris-
kialtteimmat rataosat.  Jokaiselle tasoris-
teykselle tulee  sen  turvallisesta kunnosta 
vastaava henkilö. Turvallisuustarkastukset 

 ja  tehdyt toimenpiteet valokuvineen  ja  his-
toriatietoineen  tulevat RHK:n tietokantaan. 

Kertomusvuonna isäntäjärjestelmään  
liittyvä raivaus, odotustasanteiden kun-
nostus  ja tasoristeyksien merkintöjen  pa-
rantaminen  on  kohdistunut yhteensä noin 

 1 200 tasoristeykseen  eri rataosilla. 
Vuoden aikana poistettiin  48 tasoris-

teystä. Tasoristeysten  turvallisuuden prio-
risoinnista  on teetetty  tutkimus, jonka tu-
loksena  on  saatu riski-indeksi.  Se  ottaa 
huomioon raide-  ja  tieliikenteen ominai-
suudet  ja  olemassa olevat varoituslaitteet. 
Syksyn aikana arvioitiin vaarallisimpien  ta-
soristeysten  poistamisen suunnitteluval-
mius  ja  alustavat kustannusarviot. RHK 
osallistui kesän aikana erityiseen kam-
panjaan, jolla pyrittiin vaikuttamaan autoi-
lijoiden liikennekäyttäytymiseen tasoris-
teyksissä. 

Isäntäjärjestelmän  laajentamista jatke-
taan, samoin osallistumista liikenneturvaa 
edistävään kampanjaan. Lisäksi  RH  K:  Ila 

 on  käynnissä useita tutkimuksia tasoris-
teysturvallisuuden parantamiseksi. 

Radasta  aiheutuneet 
vauriot  

Radasta  aiheutuneiden vahinkojen määrä 
 on  enintään viisi. 

Vuoden aikana sattui kaksi radasta ai-
heutunutta pientä sortumista, joista ei ai-
heutunut vaurioita kalustolle. 

RADANPIDON 
 TALOUDELLISUUS  

Kunnossapidon yksikkö kustannukset ale-

nevat  2  %. 
Peruskunnossapidon yksikkökustan-

nukset  alenivat kunnossapitosopimukses
-sa  3 %.  

KIINTEISTÖ TOIMI  
Kiinteistötoimen tulot ylittävät ylläpidosta 
aiheutuneet vuotuiset menot vähintään 

 30%.  

Maksullisen kiinteistötoimen  tulos  ilman 
pääomakustannuksia parani edellisistä 
vuosista. Tulot olivat  10,0  milj. euroa ja yl-
läpitomenot  7,6  milj. euroa,  joten tulot ylit-
tivät menot  37 %.  Tavoitteeksi asetettu 
käyttöjäämä  30 %  ylitettiin. 

Käyttöjäämä erilliskustannusten  jälkeen 
oli  2,7  milj. euroa;  osuus yhteiskustannuk

-sista  oli  0,2  milj. euroa. Pääomakustannus
-ten  kattamiseen jäi  2,5  milj. euroa.  Tämä 

riitti poistojen kattamiseen. Poistot olivat 
 2,3  milj. euroa.  Sijoitetun pääoman  korko- 

vaatimus oli  5,3 %  vuodelle  2001.  Korot 
 olivat  3,6  milj. euroa, ja katteesta  jäi  0,1 

 milj. euroa korkovaatimuksen  kattamiseen. 

SISÄ INEN 
KEHITTAMISHANKE 

Ratahallintokeskuksen  sisäistä toiminnan 
kehittämishanketta tulee jatkaa. 

Keväällä käynnistyi RHK:ssa kehittä-
mishanke yhteistyössä henkilöstön kans-
sa. Organisaatio uudistettiin  1 .5.2001  lu-
kien. Toiminta uusissa yksiköissä  on  käyn-
nistynyt. Yksiköiden tavoitteet  ja  toimin-
talinjat ovat selkiytyneet vuoden aikana. 
Uusia henkilöitä  on  palkattu tehtävien li-
sääntyessä. Kehittämistyössä ovat olleet 
mukana johtokunta, johtoryhmä  ja koko 

 henkilöstö. Työhön  on  käytetty noin  190 
 henki lötyöpäivää. 

Henkilöliiken  teen 
 matkat,  milj.  

Lähiliikenne 
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Rataverkon  ylläpidon  ja  kehittämisen läh-
tökohtana ovat rautatieliikennöitsijän sekä 
tavara-  ja henkilöliikenteen  palveluja käyt-
tävien asiakkaiden tarpeet. Radanpito luo 
edellytykset tehokkaalle, turvalliselle  ja kil-
pailukykyiselle rautatieliikenteelle. Rataver-
kon  hyvä toimivuus  on liikennejärjestelmän 

 perusedellytys. 
Muutostarpeita lilkennejärjestelmälle 

 aiheuttavat  mm.  muuttoliike, kaupungis-
tuminen, teollisuuden rakennemuutos,  tie-
toteknologia,  kansainvälistyminen  ja liik-
kumistarpeiden  monipuolistuminen. 

Rautateiden 
tavaralilkenteen 
tonneissa kuljetusennätys  

Rautateiden tavaraliikenteessä kuljetettiin 
vuonna  2001  yhteensä  41,7  miljoonaa  ton-
nia  tavaraa, mikä  on  VR:n kaikkien aiko-
jen suurin kuljetusmäärä. Kotimaan liiken-
teen osuus oli  24  miljoonaa  tonnia ja  kan-
sainvälisen liikenteen  17,7  miljoonaa  ton-
nia.  Kuljetusten keskimatka lyheni kuiten-
kin selvästi, minkä takia kuljetetut tonniki-
lometrit vähenivät edellisvuoteen nähden 
yli  2 %.  

i 	./  1 
 

Rautateillä  on  Suomessa teollisuuden 
peruskuljettajan rooli. Suurimmat tavara- 
ryhmät ovat metsä-, metalli-  ja  kemianteol-
lisuuden raaka-aineet  ja  tuotteet. Rautatie-
liikenteen osuus  koko  tavaraliikenteestä  on 

 Suomessa noin neljännes, kun osuus  EU- 
maissa  on  keskimäärin  vain 15 %.  

Tavaraliikenteen määrä Suomen  ja  Ve-
näjän välillä kasvoi  8 %  ja  oli yhteensä  16,6 

 miljoonaa  tonnia.  Noin puolet kuljetuksis-
ta oli raakapuun tuontia.  Osa  kasvusta 
selittyy  sillä,  että Suomen kautta kulkeva 
transitoliikenne kasvoi lähes  50 %  muu-
taman hiljaisen vuoden jälkeen.  Transito- 
kuljetuksia oli yhteensä  4,0  miljoonaa  ton-
nia.  Kotimaan liikenne säilyi teollisuuden 
suhdannetaantumasta huolimatta lähes 
ennallaan. 

Kaukollikenteen  
matkat vähenivät hieman 

Rautateiden kaukoliikenteessä tehtiin 
vuonna  2001  yhteensä  11,6  miljoonaa 
matkaa, jossa  on  vähennystä edellisvuo-
teen  2 %. Kuljetetut henkilökilometrit  vä-
henivät  4 %.  

Rautateiden kaukoliikenteen kilpailu-
kykyyn  on  viime vuosina vaikuttanut  mm. 

 matka-aikojen pidentyminen eräillä yh-
teysväleillä turvallisuuden varmistamiseksi 
tehtyjen nopeusrajoituspäätösten vuoksi. 
Toisaalta junakaluston uusiutuminen  on 

 parantanut matkustamisen laatua monilla 
reiteillä. 

Suomen  ja  Venäjän välinen henkilölii-
kenne kasvoi  16 %  edellisvuoteen verrat-
tuna. Idänjunissa tehtiin yhteensä  240 000 

 matkaa, jossa  on  kasvua edellisvuoteen yli 
 30 000  matkaa. 

Kaupunkiradat tehostavat 
lähiliikennettä  

Rautateiden lähilUkenne ulottuu Helsingis-
tä Riihimäelle, Vantaankoskelle  ja Karjaal

-le. Lähillikenne  käsittää pääkaupunkiseu-
dun YTV-alueen liikenteen sekä  sen  ulko-
puolisen VR:n lähiliikennealueen liikenteen. 

Vuonna  2001 lähilUkenteessä  tehtiin 
kaikkiaan  43,5  miljoonaa matkaa, jossa  on 

 kasvua edel lisvuoteen prosentti. YTV-alu-
een matkat kasvoivat  3 %,  mutta muut 
lähiliikennematkat vähenivät jonkin verran 
edellisvuoteen verrattuna. 

Lähiliikennematkojen  määrä  on  ollut 
pitkään nousussa, mihin ovat vaikuttaneet 
pääkaupunkiseudun radanvarsien maan-
käytön kasvu sekä uudet kaupunkiradat. 
Kertomusvuonna valmistui  Helsinki-Huo-
palahti-Leppävaara-kaupunkirata, jonka 
ansiosta Vantaankosken suunnan junatar-
jontaa lisättiin. Kesällä  2002 junatarjontaa 
tihennetään  edelleen Helsingin  ja  Leppä-
vaaran välillä sekä liityntäliikennettä ase- 
mille lisätään.  

Radan  pidon  
strategiset linjaukset 

Ratahallintokeskuksen  strateginen  Rata- 
verkko  2020  -suunnitelma valmistui ker-
tomusvuoden huhtikuussa.  Se  sisältää 
esityksen radanpidon kehittämishankkei

-den  ja  muiden toimenpiteiden toteuttami-
sesta sekä niiden vaikutuksista  ja  kustan-
nuksista. 

Rataverkon  korvaus-  ja kehittämisin-
vestoinnit  mandollistavat  mm. henkilöju-
nien  nopeuden  noston ja tavarajunien  ak-
selipainon korottamisen. 

Valtion vuoden  2002  talousarviossa  on 
sitouduttu  kolmen suuren rataverkkosuun-
nitelmaan sisältyvän hankkeen toteuttami-
seen. Nämä ovat kaupunkirata Tikkurila- 
Kerava, sähköistys  Oulu-lisalmi/Vartius  ja 
oikorata  Kerava-Lahti.  Hankkeiden toteut-
taminen sitoo lähivuosina radanpidon ke-
hittämisvaroista ison osan, minkä vuoksi 
muiden kehittämishankkeiden aikatauluja 

 on  jouduttu myöhentämään. Muuttunut ti-
lanne  on  otettu huomioon Rataverkko 

 2020  -suunnitelmassa,  jota tarkistettiin  heti 
vuoden  2002  alussa. 
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Rautatieliikenteellä 

 suotuisat kehitysnäkymät 

Rautatieliikenteen parhaimmat kasvuedel-
lytykset ovat lähiliikenteessä, mutta myös 
henkilökauko-  ja  tavaraliikenteessä  on 
kasvumandollisuuksia.  Venäjän henkilölii-
kenteen odotetaan kasvavan edelleen 

 Helsinki-Pietari-yhteyden kehittyessä. 
Kaukolilkenteen  kilpailukyky kasvaa 

palvelutason noustessa. Matka-ajat  ly-
henevät  vähitellen keskeisillä yhteysväleillä 
nopean junaliikenteen verkon toteutues-
sa  ja  VR:n Pendolino-lilkenteen laajetes-
sa. Myös muu VR:n henkilöliikenteen ka-
lusto uusiutuu. Rataverkon palvelutaso 
nousee pääasiassa vuoden  2003  jälkeen, 
jolloin  Helsinki-Tampere -pääradan  rata- 
työt valmistuvat. Oikorata lisää ratakapa-
siteettia vuonna  2006,  mikä mandollistaa 
junatarjonnan lisäämisen Helsingistä itäi-
seen Suomeen  ja  Venäjälle sekä pääradal

-la  Tampereen  suuntaan. 
Pääkaupunkiseudun rataverkon laajen-

taminen lähililkenteen tarpeisiin jatkuu. 
Rataverkko  2020  -suunnitelma sisältää 

 mm. kaupunkiradan  jatkamisen Leppävaa
-rasta  Espoon keskukseen  ja  lentokenttä- 

radan  rakentamisen Vantaan koskelta Tik-
kurilaan (Marja -rata).  

Tavaraliikenteen kehitys  on  vahvasti si-
doksissa talouden kehitykseen. Tavarakul-
jetusten kilpailukykyä parantavat sähköis-
tyksen laajeneminen  ja  ratojen kantavuu-
den paraneminen. Tavoitteena  ort  nostaa 
akselipaino  25  tonniin tärkeillä kuljetusrei-
teillä. Lisäksi tarvitaan tavaralilkenteen 
sujuvuutta parantavia ratapiha-  ja  kohtaa-
misraideinvestointeja.  

Nopeaa junaliikennettä 
Pietariln kehitetään  

Suomi on  sitoutunut edistämään EU:n 
priorisoimista liikennehankkeista Pohjolan 
kolmiota  ja liikennekäytävää  9 A, Helsinki-
Pietari-Moskova. 

Junaliikenteen nopeuttaminen Helsingin 
 ja  Pietarin välillä  on  osa  kumpaakin  EU - 

hanketta. Matka-aikatavoite, kolme tuntia, 
merkitsee rautatieinfrastruktuurin kehittä-
mistä sekä Suomen että Venäjän puolella, 
yhteistä kalustoa  ja sujuvia rajamuodolli-
suuksia.  Suomessa tavoite radanpidon 
osalta edellyttää Kerava-Lahti-oikorataa  ja 
rataosan  Lahti-Luumäki tasonnostoa. 

Nykyisellä junakalustolla matka-aikaa 
voidaan lyhentää  tunnilla radan  parantu-
essa  ja rajamuodollisuuksien nopeutues-
sa.  Nopeaan junaliikenteeseen tarvitaan 
kuitenkin uutta, kallistuvakorista kalustoa, 
joka soveltuu  maiden  erilaisiin teknisiin jär-
jestelmiin. 

Matka-ajan säästämiseksi tulli-  ja  mat-
kustajatarkastukset  olisi tehtävä liikkuvas

-sa  junassa, jolloin tarkastukset eivät vai-
kuta junan kulkuaikaart. 

EU:n liikennepolitiikka 
 tukee rautateitä 

Euroopan komissio julkaisi syksyllä  2001 
 liikenteen "valkoisen kirjan", joka  on  ko-

mission  arvio eurooppalaisen liikenteen 
tulevaisuudesta  ja  tavoitteista. Tässä liiken-
nepoliittisessa linjauksessa rautateiden 
kilpailukyvyn parantaminen  on  yksi keskei-
siä tavoitteita. Keinona  on mm. rataverkon 

 avaaminen uusille liikennöitsijöille kansain-
välisen tavaraliikenteen lisäksi kansallises-
sa tavaraliikenteessä  ja  kansainvälisessä 

 hen kilölii kenteessä. 

Rataverkon liikennöinti  
31.12.2001  
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Rautatieliikenteen 
kehittämistä tukevia 
muutostekijöitä 

•  Väestö keskittyy kaupunki-
vyöhykkeille 

•  Pääkaupunkiseudun kasvu jatkuu 

• Yhdyskuntarakenne radanvarsi -
kunnissa tiivistyy  

• lkääntyvä  väestö liikkuu entistä 
enemmän  

• Ympäristöarvot  vahvistuvat  

• Taloudellinen kasvu jatkuu 

•  Tuotantorakenne muuttuu  ja  
toiminnot  verkottuvat 

•  Teknologia tehostaa liikennettä 

•  Liikenteen kasvu jatkuu  

•  Kansainväliset  kuljetusmarkkinat  
kehittyvät 

• Yleiseurooppalaisten  rautatie- 
verkkojen kehittäminen jatkuu  

• Liikenneyhteistyö lähialueilla 

 lisääntyy  



Rautateiden tavaraliikenneasiakkaiden tyytyväisyys 
rataverkkoon  ja  radanpitäjän  toimintaan 

Rataverkon  ominaisuus 

Kattavuus  

Kunto  

Akselipainojen riittävyys  

Kapasiteetin  riittävyys 

5ähkäistetyn rataverkon  
laajuus 

Yritysten tarpeiden 	 - 
huomiolminen  
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Lähde:  Ratahallintokeskuksen  ja  VR  Cargon asiakastyytyväisyystutkimuS  2001  
(Suomen  Gallup  Markkinatutkimus Oy)  

TUTKIMUS-  JA  KEHITTAMISTOIMINTA 

Ratahallintokeskuksessa  harjoitetaan 
asiantuntijavirastolle tärkeää laaja-alaista 
tutkimus-  ja kehittämistoimintaa. Keskei

-siltä tutkimusalueilta Ratahallintokeskus 
teettää omia tutkimuksia, joista  osa  julkais-
taan viraston omassa julkaisusarjassa. 
Määrällisesti eniten  on yhteistyötutkimuk

-sia,  joissa Ratahallintokeskus  on  mukana 
yhtenä osapuolena tutkimusten ohjaus- 
ryhmissä. 

Kertomusvuonna Ratahallintokeskus 
 osallistui tutkimuksen teettäjänä  tai yhteis-

työtahona  lähes sataan tutkimus-  ja ke-
hittämishankkeeseen.  Keskeisiä yhteistyö- 
tahoja t&k-toiminnassa olivat  mm.  liiken-
ne-  ja viestintäministeriö,  VA  Osakeyhtiö, 
Oy  VA-Rata  Ab ja  kansainvälinen rauta-
tieliitto UIC. 

Kuluneen vuoden tutkimus-  ja kehittä-
mistoiminnassa  korostui erityisesti rauta-
tielUkenteen asiakastarpeiden selvittä-
minen. 

Tavaraliikenteen asiakkaat 
tyytyväisiä  radan  pitoon 

Ratahallintokeskus  selvitti kertomusvuon-
na rautateiden tavaraliikenneasiakkaiden 
tyytyväisyyttä radanpitäjän  ja liikennöitsi-
jän  toimintaan. Samalla tutkittiin rautatie- 
kuljetusten mielikuvaa  tie-  ja laivakuljetuk

-sun  verrattuna. Tutkimus teetettiin yhteis-
työssä tavarali ikennettä harjoittavan  VA 
Cargon  kanssa. 

Tavaraliikenneasiakkaat  ovat olleet mel-
ko tyytyväisiä rataverkkoon. Rataverkon  vä-
lityskyky  eli kapasiteetti  on  asiakkaiden 
näkökulmasta riittävä. Myös rataverkon 
kattavuus  ja sähköistetyn rataverkon  laa-
juus  on  nähty riittävänä. Yritysten tarpei-
den huomioon otto rataverkon kehittämi-
sessä sai tyydyttävän arvosanan. Suunni-
telmat joidenkin rataverkon osien lakkau-
tuksesta huolestuttivat osaa vastaajista. 

Mielikuva rautateistä  on  parantunut 
edellisvuosista,  sillä rautatiekuljetuksia  pi-
detään nyt aikaisempaa enemmän  kan-
sainvälisinä, laadukkaina ja turvallisina. 

 Myös ympäristöystävällisyyttä arvoste-
taan. Maantiekuljetuksilla  on  yhä  paras 

 imago  kaikista kuijetusmuodoista. Rauta-
tiekuljetukset sijoittuivat imagovertailussa 
toiseksi  ja laivakuljetukset  kolmanneksi. 

Kuijetustarpeiden 
 kehitysnäkymiä 

selvitettiin Pirkanmaalla 

Yhteistyössä Tiehallinnon, Ilmailulaitoksen 
 ja  Pirkanmaan liiton kanssa käynnistettiin 

selvitys kuljetustarpeiden kehitysnäkymis-
tä  Pirkan  maalla. Selvityksen tavoitteena  on 

 arvioida elinkeinoelämän kuijetustarpeiden 
nykytilaa  ja  kehitysnäkymiä Pirkanmaalla. 
Niiden perusteella hahmotellaan julkisen 

 vallan  toimenpiteitä, joilla voidaan vastata 
tuleviin kuljetustarpeisiin  ja  alueellisiin 
kehittämistavoitteisiin. 

Kertomusvuoden  lopussa käynnistettiin 
selvitystyö rautateiden tavaraliikenteen 
kehitysnäkymistä  koko  valtakunnan tasol-
la. Selvityksessä haastatellaan laajasti 
rautateiden tavaraliikenneasiakkaita. 

Leppävaaran kaupunki- 
radan  vaikutustutkimus 

 käynnistettiin  

Helsinki-Leppävaara-kaupunkirata val-
mistui kertomusvuoden syksyllä. Kaupun-
kiradan vaikutustutkimus käynnistettiin 
yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Yhteis-
työvaltuuskunnan (YTV)  ja  Espoon kau-
pungin kanssa. 

Tavoitteena  on  selvittää kaupunkiradan 
käyttöönoton vaikutuksia liikkumiseen 
sekä  radan  vaikutuspiirissä asuvien  ja 
joukkoliikenteen  käyttäjien mielipiteitä kau-
punkiradasta. Kertomusvuonna käynnis-
tettiin tutkimuksen ensimmäinen  osa,  jol-
la selvitettiin tilannetta ennen  radan käyt-
töönottoa.  Selvityksen toinen  osa  tehdään 
keväällä  2003,  jolloin saadaan ensimmäi-
set arviot kaupunkiradan vaikutuksista.  



Tärinä  vaikutuksia 
	

Vara  s toaluee t  
ennakoidaan 
	

hallintaan 

YM  PÄR  ISTÖAS lAT 

Radanpidon  ja  junaliikenteen keskeisiä 
ympäristövaikutuksia ovat melu, täririä 
sekä päästöt. Suunnitelmallinen työ hait-
tojen vähentämiseksi jatkui kertomus- 
vuonna. 

Pääkaupunkiseudulle 
meluntorjuntaohjelma 

Ratahallintokeskus  laati yhdessä Pääkau-
punkiseudun yhteistyövaltuuskunnan 
YTV:n  ja  seudun kuntien kanssa yhteisen 

 koko  seudun kattavan rautatieliikenteen 
meluntorjuntaohjelman. Ohjelma sisältää 
meluesteiden rakentamista  14  kohteessa, 
joiden yhteenlaskettu estepituus  on  noin 

 45 km.  
Meluesteiden  rakentamisen lisäksi pää-

kaupunkiseudulla aloitetaan tehostetun 
ratakiskojen hiontaohjelman toteuttami-
nen. Toimenpiteiden avulla melun leviämis-
aluetta voidaan kaventaa niin merkittäväs-
ti, että yli  55  dBA:n meluvyöhykkeellä  asu-
vien määrä pienenee peräti  75  %  ja  yli  65 

 dBA:n vaikutusalueelle  ei  jää  juuri lainkaan 
asukkaita. 

Ratahallintokeskus  ja  Helsingin kau-
punki sopivat kaikkien Helsingin alueiden 
meluesteiden yhtäjaksoisesta toteuttami-
sesta. Näiden tarkempi suunnittelu  on  tar-
koitus tehdä vuonna  2002  ja  esteet raken-
netaan vuosina  2003-2005.  Vantaan alu-
eelle sijoittuvat kohteet  on  tarkoitus toteut-
taa yhdessä kaupungin kanssa Tikkurilan 

 ja  Keravan välille suunnitellun neljännen 
raiteen rakentamisen yhteydessä. Espoon 
kanssa hanke  on  määrä toteuttaa samal-
la, kun kaupunkirataa tulevaisuudessa jat-
ketaan Leppävaarasta Espoon asemalle. 

Kaavoituksen avulla voidaan vaikuttaa 
siihen, ettei rautatiemelulle altistuvien 
määrä kasva. RHK pitää kaavoituksessa 
tärkeänä, että  radan ja  asuinalueiden vä-
liin osoitetaan melunsuojausaluelta  ja  kaa-
vamääräyksissä  edellytetään rakentajilta 
meluntorjuntaa korttelialueilla. 

Ratahallintokeskuksen  uusien ratahank-
keiden suunnitteluperusteisiin  on  lisätty 
vaatimus tärinäasioiden selvittämisestä. 
Tärinän mittausta koskevaa ohjetta  on  val-
misteltu VTT:n asiantuntemuksen avulla. 
Ohje auttaa myös kuntia, jotka tekevät 
kaavoituksen yhteydessä tärinäkartoituk

-sia.  Rataverkon vaikeimmat  osuudet täri-
nän kannalta ovat Vainikkala—Sköldvik ja 

 Vartius—Raahe, jotka ovat vilkkaita tavara-
liikenteen reittejä. 

Ratapihoilla 
maaperätutkimuksia 

Ratapihojen  maaperän kunto kartoitettiin 
kaikilla Pohjois-Suomen alueella olevilla 
junien vanhoilla tankkauspaikoilla. Kartoi-
tus ei tuonut esiin mitään suuria ympäris-
töongelmia. Seinäjoella, Lieksassa  ja  Li-
perissä ratapihan tankkauspaikkoja kun-
nostettUn likaantuneista maamassoista. 

Pohjavesiseurantaa  jatkettiin  Kotkan 
 Hovinsaaren  ja  Mussalon,  Kouvolan, Riihi-

mäen, Sköldvikin, Lappeenrannan Vainik-
kalan  ja  Haminan Poitsilan ratapihoilla, 
joilla  on  kuljetettu vaarallisia aineita.  

Ratamateriaalien varastoalueiden  hallintaa 
 on  kehitetty siten, että RHK:n valtuuttama 

vastuullinen isännöitsijä tekee urakoitsijoi-
den kanssa sopimuksen ratamateriaalien 
varastoalueista  ja  niiden käytöstä. Samal-
la velvoitetaan urakoitsija säilyttämään 
materiaaleja järjestelmällisesti  ja  huolelli-
sesti ympäristö-  ja  terveysviranomaisten 

 määräysten mukaisesti. RHK:lla  on rata- 

materiaalien varastoalueita yhteensä noin 
 30  hehtaaria. 

Hankkeiden vaikutuksista 
useita selvityksiä 

Vuosaaren satamaradan ympäristövaiku-
tuksia selvitettiin yhdessä Helsingin Sata-
man  ja  muiden yhteistyötahojen kanssa. 
Suunnitellulla ratalinjalla  on  aloitettu  lm - 

nusto-,  pohjavesi-  ja  kasvillisuusseuran-
nat.  Kerava—Lahti -oikoradan ratalinjalla 

 kartoitetaan mandolliset liito-oravien  Ii

-sääntymis-  ja  levähtämisalueet. 
Oikoradan  sosiaalisia vaikutuksia arvioi-

daan. Tarkoituksena  on  selvittää  radan 
 rakentamisen vaikutukset alueen asuk-

kaiden elinoloihin, asumisviihtyvyyteen, 
kulkuyhteyksimn sekä asuinympäristön 
turvallisuuteen.  

ill  



PER US  FARAN  N US  

Ratojen perusparannustyöt etenivät ker-
tomusvuonna ennakkosuunnitelmien mu-
kaan. Töiden laajuutta kuvaa  se,  että uu-
silla betonipölkyillä korvattiin kaikkiaan 
noin  550 000  vanhaa puista ratapölkkyä 
eri puolilla maata. Tämä vastaa lähes  330 

 kilometrin pituista ratatyömaata. Uusia kis-
koja asennettiin yli  100 raidekilometrille  ja 

 uusia vaihteita noin  150  kappaletta. 
Perusparantam iseen  on  panostettu 

suunnitelmallisesti  jo  useita vuosia, jotta 
ratojen kunto saataisiin vastaamaan hen-
kilö-  ja  tavaraliikenteen tarpeita. Peruspa-
rannustöiden ansiosta liikennettä haittaa- 
vien nopeusrajoitusten määrä  on  saatu 
selkeästi vähenemään. Kertomusvuoden 
lopussa rajoituksia oli  322 raidekilometril-
lä,  mikä  on  lähes  100  kilometriä vähem-
män kuin edellisvuonna. 

Töiden suunnittelu 
vaikuttaa liikenteen 

 sujumiseen  

Suurin  osa perusparannustöistä  tehdään 
liikenteen alaisilla radoilla, mikä vaatii 
huolellista töiden suunnittelua liikennehäi-
riöjden minimoimiseksi. Töiden suunnit-
telulla  ja valvonnalla  voidaan oleellisesti 
vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen  ja  täsmäl-
lisyyteen. 

Joissakin tapauksissa ratatyöt  on  so-
vitettu varta vasten järjestettyihin liikenne-
katkoihin  ja  normaali junaliikenne  on  hoi-
dettu korvaavin kuljetuksin. Näin töitä  on 

 voitu tehdä tavanomaista nopeammin  ja 
 tehokkaammin. Kertomusvuonna tällaisia 

työmaita oli rataosuuksilla  Helsinki -Riihi-
mäki, Toijala-Tampere,  Ylivieska-Oulu, 

 Lappeenranta-Parikkala sekä Varkaus- 
Joensuu. 

Kajaani, Luumäki-Joensuu  ja  Kouvola- 
Kotka.  Työt käsittivät lähinnä  radan pääl-
lysrakenteen  eli ratapölkkyjen, kiskojen  ja 
sepelikerroksen  uusimista.  

Helsinki-Tampere -osuus  on  suurin me-
neillään olevista perusparannushankkeis-
taja siihen liittyy myös mittavia kehittämis-
investointeja. Toinen suuri, useita vuosia 
kestävä perusparannushanke  on rata- 
osuus Kouvola-Pieksämäki. Kertomus- 
vuonna tällä osuudella keskityttiin lähinnä 
turvalaitteiden  ja kulunvalvonnan  raken-
tamiseen, minkä jälkeen varsinainen pe-
rusparannus jatkuu taas täydessä laajuu-
dessaan. 

Ratapihoja  parannetaan 

 ja  uudistetaan  

Ratapihojen  uusiminen  on  tärkeä  osa ra-
taverkon  toimintakyvyn parantamista. 
Töistä merkittävin valmistui kertomus- 
vuonna Tampereella, missä henkilöratapi

-ha on  nyt uusittu käytännöllisesti katsoen 
kokonaan. Tämä antaa edellytykset ase-
ma-alueen palvelutason parantamiselle  ja 

 kasvavalle junatarjonnalle. 
Keravan ratapiha-alueen  ja asemaym-

päristön  muutostöitä jatkettiin täydessä 
laajuudessaan. Ratapiha-  ja  asema-alueen 
uudistaminen  on RHK:n  ja  Keravan kau-
pungin yhteishanke.  Se  parantaa oleel- 

Päällysrakennetta  
uusitaan 

Ratojen perusparannuksen merkittävim-
mät työkohteet kertomusvuonna olivat  ra-
taosilla  Helsinki-Tampere,  Orivesi-Jyväs-
kylä  Kokkola-Oulu, Oulu-Tornio,  Iisalmi- 
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Pääraiteiden kiskotyypit, 
 ra ide  km 
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7000 

lisesti  mm.  kevyen liikenteen yhteyksiä  ja 
 helpottaa matkustajien liikkumista asema-

laitureilla. RHK uusii lähivuosina  koko  Ke-
ravan ratapihan raiteiston. 

Hyvinkäällä alkoi kertomusvuoden lo-
pulla mittava ratapihan perusparannustyö, 
joka liittyy  Helsinki-Tampere -hankkee-
seen. 

Kiskojen  hiontaa 
 moneen tarpeeseen  

Ratakiskoja  hiottiin kertomusvuonna yh-
teensä  265 km.  Töitä tehtiin usealla  rata- 
osalla, joilla hiontatyön tarpeet erosivat 
toisistaan.  

Tampere-Orivesi-radalla vanhat kiskot 
hiottiin matkustusmukavuuden parantami-
seksi. Tavaraliikennepainotteisella Kouvo-
la-Kotka-rataosalla  uudet kiskot hiottiin 
maksimaalisen käyttöiän saavuttamisek-
si raskaalla kuormituksella. Rataosilla 
Tikkurila-Kerava sekä  Helsinki-Kirkko-
nummi kiskoja hiottiin lähinnä junaliiken-
teestä aiheutuvan melun vähentämiseksi. 
Työ sisàlsi myös kaupunkiradan  Helsinki- 
Leppävaara kaikki raiteet. 

Kilpailulla tavoitellaan 
lisää tehokkuutta  

Ratatöissä  tarvitaan erikoiskalustoa  ja 
 edellytetään  radan  rakentamisen erityis-

osaamista. Tästä syystä RHK  on  tehnyt 
valtaosan urakointisopimuksista Oy  VA- 
Rata Ab:n  kanssa, joka  on  puolestaan  kil-
pailuttanut aliurakkansa. RH  K: n  tavoittee-
na  on  kuitenkin edetä asteittain urakoitsi-
joiden laajempaan kilpailuttamiseen. Tällä 
pyritään kehittämään toimivat markkinat, 
joilla päästään liikenne-  ja viestintäminis-
teriön RHK:  Ile  asettamien tulostavoitteiden 
mukaisesti toiminnan tehostamiseen, tuot-
tavuuden nostamiseen  ja  entistä tehok-
kaampaan rahankäyttöön. 

Ratahallintokeskus  on  jo  vuosia kilpai-
luttanut turvalaitehankintansa sekä säh-
köistystyöt. Lisäksi RHK hankkii itse  tar-
jouskilpailun  perusteella keskeiset ratama-
teriaalit kuten kiskot, vaihteet sekä beto-
niset  ja  puiset ratapölkyt. Kunnossapidon 
erillistöitä  on kilpailutettu  lähinnä päällys-
rakennetöiden  ja  siltojen osalta. 

Rakentamistöissä  ja kunnossapidon 
erillistöissä RHK  toimii siten, että työkoh

-teet  on  tarkoin määritelty  ja  maksut  on  si- 

dottu aikataulutettuihin  työn tuloksiin.  Ra-
taverkon peruskunnossapito  on  sitä vas-
toin tilattu kiinteähintaisella sopimuksella 
Oy VR-Rata Ab:ltä. 

Ratahallintokeskus  on  lisännyt jatku-
vasti myös rakennuttajakonsulttien käyt-
töä. Tämä toimintamalli  on  nyt käytössä 

 mm.  Kouvola-Pieksämäki -välin peruspa-
rannuksessa,  Pohjois-Suomen ratojen 
sähköistyksessä  ja  siihen liittyvissä  rata- 
töissä,  Tampere-Jyväskylä-radan  päällys-
rakennetöissä, oikoratahankkeessa, Kera-
van kaupunkiradan töissä sekä Karjalan 

 radan  parantamisessa. 

Rakennuskanta  koheni  

Suurimmat rakennusten peruskorjaus- 
hankkeet kohdistettiin kertomusvuonna 
liikenteenohjauksen  ja rataverkon kunnos-
sapitotoiminnan  kannalta tärkeisiin kohtei-
siin. Pieksämäen  ja  Riihimäen asetinlaite-
rakennusten peruskorjaukset valmistuivat. 
Kokkolassa, Hämeenlinnassa  ja  Pieksä-
mäellä peruskorjattiin huoltokeskukset. 

Pohjois-Suomen sähköistykseen  ja 
kauko-ohjaukseen  I iittyvänä  käynnistettiin 

Rata  verkon 
 päällysraken  teen  ikä  
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Oulun liikenteenohjauskeskuksen suun- 	0,2  

nittelu.  Hankkeen valmistuttua kaikki  oh-
jausalueen liikenteenohjaus  ja rataverkon 	0,0  

käytön seuranta voidaan hoitaa samasta 
paikasta.  
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KEHITTÄMISHANKKEET  

Rautatieliikenteen kilpailukykyä  ja  toimin-
taedellytyksiä parannetaan korvausinves-
tointien lisäksi myös kehittämishankkeil

-la. Kehittämisinvestoinneissa  keskeisellä 
sijalla ovat ratakapasiteetin lisääminen, 
sähköistyksen laajentaminen sekä turval-
lisuuden parantaminen. 

L.eppä  vaaran  
kaupunkirata  valmistui 

Pääkaupunkiseudulla valmistui kertomus- 
vuoden elokuussa  Helsinki-Huopalahti--
Leppävaara-kaupunkiradan rakennustyö. 
Vuonna  1998 käynnistyneeseen  hankkee-
seen sisältyi kanden lisäraiteen rakenta-
minen, nykyisten raiteiden uusiminen sekä 
liityntäliikennettä varten tehdyt asema-  ja 
katujärjestelyt. Lisäraiteiden  ansiosta lähi- 
ja  kaukoliikenne voidaan erottaa omille 
raiteilleen, mikä mandollistaa junavuoro-
jen tuntuvan lisäämisen. Liikennöinti radal-
la alkoi  13.8.,  mutta kaupunkiradan täysi-
määräiseen hyödyntämiseen siirrytään 
kesällä  2002. 

Kaupunkirata  oli RHK:n sekä Helsingin 
 ja  Espoon kaupunkien yhteishanke  ja osa 

 pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjes-
telmän kehittämistä. RHK vastasi varsinai-
sen  radan  rakentamisesta, kun taas kau-
pungit huolehtivat asema-, katu-  ja raitti

-järjestelyistä omilla alueillaan. 

Keravan  kaupunkiradan 
 rakentaminen alkaa 

Pääkaupunkiseudun joukkolUkennejärjes-
telmän kehittämissuunnitelmiin kuuluu 
myös kaupunkiradan jatkaminen Tikkuri-
lasta Keravalle eli Keravan kaupunkirata. 

 Radan  rakentamisesta tehtiin aiesopimus 
RHK:n, Vantaan kaupungin  ja  Keravan 
kaupungin välillä kertomusvuoden kesä-
kuussa,  ja kaupunkirata  sisällytettiin uu-
tena kehittämishankkeena myös valtion 
vuoden  2002  talousarvioon. 

Keravan kaupunkirata rakennetaan 
vuosina  2002-2004. Rata  tulee paranta-
maan joukkolUkenteen palvelutasoa  ja 

 kilpailukykyä. Samalla  se  edistää raide-
liikenteeseen tukeutuvan maankäytön ke-
hittymistä. 

Helsingin asema 
sai  laiturikatoksen 

Ratahallintokeskus  on  sekä itse että yh-
teistyössä kuntien kanssa toteuttanut usei-
ta hankkeita, joilla välittömästi paranne-
taan henkilöliikenneasemien palvelutasoa 

 ja  kilpailukykyä.  Sen  lisäksi, että toimen-
piteitä  on  toteutettu varsinaisten ratahank-
keiden yhteydessä,  on palvelutasoa  nos-
tettu myös erillisillä hankkeilla. 

RHK:n  kokonaan rahoittamana valmis-
tui kesäkuussa Helsingin aseman laituri- 
katos. Rakennuskohteena laitureiden  kat- 
tammen oli poikkeuksellisen vaativa,  sillä 
vilkkaalla  asemalla matkustajien turvalli-
suus, työturvallisuus  ja  junaliikenteen hoi-
to edellyttivät runsaasti erityisjärjestelyjä. 

Kesän aikana rakennettiin yhdessä kun-
tien kanssa Järvenpäähän, Jokelaan  ja 
Kauklahteen  yhteensä yli  400  uutta liityntä-
pysäköintipaikkaa. 

Matkustajien turvallisuuden varmista-
miseksi  ja ilkivallan  ehkäisemiseksi valmis-
tuivat Hämeenlinnan, Hyvinkään, Espoon 

 ja  Landen asema-alueille sekä Leppävaa-
ran kaupunkiradan asemille  modernia ku-
vantallennustekniikkaa  hyödyntävät kame-
ravalvontajärjestelmät. Kameravalvonta  on 

 selvästi osoittanut hyödyll isyytensä. 

Olkoratahanke  
käynnistyi 

Päätös Kerava-Lahti-oikoradan  rakenta-
misesta syntyi kertomusvuoden kesällä  ja 

 hanke sisällytettiin valtion vuoden  2002 
 talousarvioon. RHK käynnisti kertomus- 

vuoden lopulla ratahankkeeseen liittyvän 
lunastusmenettelyn  ja  rakentamisen val-
mistelun.  Radan  rakentaminen alkaa syk-
syllä  2002  ja sen  on  määrä olla valmis 
vuonna  2006. 

Oikorata  luo perustan henkilö-  ja tava-
ralHkenteen  kehittämiselle Itä-Suomeen  ja 

 Venäjälle.  Sen  ansiosta myös Helsingistä 
pohjoiseen johtavan pääradan junalUken

-teen välityskyky  paranee. 
Oikorata  Kerava-Lahti on  nopealle  ffi-

kenteelle  suunniteltu, kaksiraiteinen, säh-
köistetty, linjasuojastettu  ja  junien auto-
maattisella kulunvalvonnalla varustettu 

 rata,  jolla ei ole tasoristeyksiä.  Rata  kul-
kee suurimmaksi osaksi samassa maasto- 
käytävässä moottoritien kanssa, mikä  on 
ympäristövaikutusten  kannalta edullista. 

 Radan kokonaispituus  on 74 km,  josta 
kokonaan uutta rataosuutta  on 63 km. 





Varsinaisessa  junaliikenteessä  ei tapahtu-

nut  kertomusvuonna  henkilövahinkoihin 
johtaneita onnettomuuksia.  Tampereen 

 ratapihalla sattui kuitenkin vuoden lopulla 
 vaihtotyöonnettomuus,  jossa veturi törmä-

si  matkustajajunaan  ja  noin  30  henkilöä 
loukkaantui lievästi.  

Tasoristeysonnettomuuksia  sattui yh-
teensä  60  ja  niissä kuoli  12  henkilöä. Pa-

hin näistä  turmista  tapahtui kesällä Riihi-
mäen  ja  Landen välillä  Kärkölässä,  missä 

henkilöauto ajoi  varoituslaitteista  huolimat-

ta junan eteen  ja  kaikki autossa olleet viisi 

henkilöä  menehtyivät.  

Tavoitteena turvallisuuden 

kansainvälinen  huipputaso 

RHK:n  tavoitteena  on  nostaa Suomen  ju-
naturvallisuus  kansainväliselle  huipputa-
solle.  Työ tavoitteen saavuttamiseksi jat-
kui myös  kertomusvuonna.  

Tärkeimmät toimenpiteet ovat  turvalli-
suustietoisuuden  lisääminen sekä  turval-
lisuusjohtamisen ja turvatekniikan  kehittä- 

minen.  RHK  on  mukana  myos  kansainvä-

lisessä  rautatieturvallisuuden  kehittämi-
sessä; erityisesti pohjoismainen yhteistyö 

tällä alalla  on  ollut merkittävää. 
Tärkeä  osa  tavoitteen saavuttamises-

sa  on  myös  tutkimustyöllä,  jossa  RHK 
 käyttää apunaan ulkopuolisia asiantunti-

joita,  esim.  Valtion  tekniltistä  tutkimuskes-
kusta.  Kertomusvuonna  tehtiin useita tut-

kimuksia, joilla selvitettiin  mm. rautatietH-
kenteen  eri toimintojen riskejä  ja  niiden 

 poistamismandollisuuksia. 

Tasoristeysten  
turvallisuus huolena  

Kertomusvuoden  yhtenä  painopisteenä  oli 
 tasoristeysturvallisuus. RHK  sai valmiiksi 

oman  tasoristeysstrategiansa,  jonka mu-
kaisesti tulevaisuudessa poistetaan  ja 

 turvataan  tasoristeyksiä.  Myös liikenne-  ja 
viestintäm  in isteriön tasoristeystyöryhmä 

 sai työnsä päätökseen. 
Edellisenä vuonna  aloitettuja tasoris-

teysinventointeja  jatkettiin usealla  rata- 
osalla. Samoin selvitettiin teknisiä  mandol - 

lisuuksia tasoristeysten  turvaamiseen  ja 
 pohdittiin erikseen  puomillisten  ja  vartioi

-mattomien tasoristeysten  turvallisuuteen 

liittyviä seikkoja.  
Tasoristeysten  poistamista  ja  turvaa-

mista jatkettiin.  Kertomusvuoden  aikana 
käytöstä poistettiin kaikkiaan  48 tasoris-
teystä.  Eniten  tasoristeyksiä  poistettiin  pe-
rusparannustöiden  yhteydessä  rataosilta 

 Toijala-Turku  sekä  Tampere-Kokemäki-

Pori. Tasoristeyksiln  lisättiin myös varoi

-tuslaitteita. 
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Tasoristeysten  poisto  vi Ikkailla päära-
doilla  keskittyy  strategian  mukaan lähivuo-
sina erityisesti rataosille Vainikkala-Kou-
volalKotka  ja  Lahti-Kouvola. Lisäksi teh-
dyn riskikartoituksen perusteella poiste-
taan vaarallisimmiksi arvioituja tasoris-
teyksiä eri puolilla maata. 

Ratahallintokeskus  osallistui aktiivisesti 
viestintäkampanjaan, jolla haluttiin lisätä 
autoilijoiden  ja  muiden tienkäyttäjien va-
rovaisuutta  ja  valppautta tasoristeyksissä. 

 Kampanjan  painopiste oli rataosuuksilta 
Seinäjoki-Vaasa,  Seinäjoki-Kaskinen sekä 

 Oulu-Tornio.  Kampanjaan hittyneiden haas-
tattelututkimusten mukaan tällaista valis-
tusta pidetään tärkeänä  ja  tarpeellisena. 

Junien kulunvalvonta 
pääradoille valmistui 

Junien automaattinen kulunvalvontajärjes-
telmä laajeni kertomusvuonna tavoiteoh-
jelman mukaisesti käsittämään käytännöl-
lisesti katsoen  koko päärataverkon.  Vuo-
den aikana kulunvalvonnan piiriin saatiin 
ratoja yhteensä  717  kilometriä. Lisäksi teh-
tiin järjestelmän laajentamiseen liittyviä 
katselmuksia. 

Kulunvalvontaa  laajennetaan vielä siten, 
että vuoden  2005  loppuun mennessä jär-
jestelmä kattaa kaikki henkilöliikenteen 

 radat ja  lisäksi tärkeimmät tavaraliikenne
-radat. Sen  ulkopuolelle  jää vain vähäliiken-

teisiä,  pääasiassa puutavarakuljetuksiin 
käytettäviä rataosuuksia. 

Junien automaattisella kulunvalvonta- 
järjestelmällä varmistetaan, että juna nou-
dattaa sille asetettuja nopeusrajoituksia  ja 

 opasteita.  Jos  juna ylittää sallitun nopeu-
den, laitteisto varoittaa ylinopeudesta  ja 

 tarvittaessa jarruttaa automaattisesti. 
Kulunvalvontajärjestelmän ratalaitteiden 
hankinnasta vastaa Ratahallintokeskus 

 ja veturilaitteiden  hankinnasta kaluston 
omistaja. 

Ennakkoilmoitus
-järjestelmä 

otettiin käyttöön 

Kertomusvuonna  otettiin käyttöön juna-
liikenteen hoitoon liittyvä ennakkoilmoitus-
järjestelmä. Järjestelmän tuottamien tie-
dotteiden avulla ilmoitetaan  mm.  veturin- 
kuljettajille junien kulkuun poikkeuksellisesti 
vaikuttavista seikoista, kuten ratatöistä, 
raidemuutoksista  ja nopeusrajoituksista.  

Junaliikenteen täsmällisyyteen  on  kiin-
nitetty erityistä huomiota tärkeänä  turval-
lisuustekijänä.  Täsmällisyyden parantami-
sen kehitystyötä jatkettiin kertomusvuon-
na yhteistyössä  VA  Osakeyhtiön kanssa. 

Liikenteenhoidon  
radio  verkko työn  alla  

Rautateiden valtakunnallisen radiojärjes-
telmän rakentamisen valmistelu jatkui ker-
tomusvuonna. RHK  ja  VR perustivat yh-
teisen projektiorganisaation hankkeen 
suunnitteluun  ja  toteuttamiseen.  Radio- 
verkko  on liikenteenohjaajien  ja  junien kul-
jettajien välinen viestijärjestelmä, jolla var-
mistetaan liikenteen sujuvuutta  ja  turvalli-
suutta. Järjestelmän  on  määrä valmistua 
vuonna  2006.  

Rakennettava radioverkko perustuu eu-
rooppalaisen  standardin  mukaiseen rau-
tateiden  GSM-R-järjestelmään. Nykyinen, 

 1970-luvun tekniikkaan perustuva  radio- 
verkko  on analoginen  eikä sitä voida laa-
jentaa tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.  

GSM-R -järjestelmä mandollistaa pu-
heen lisäksi myös turvallisuusinformaation 
datasiirron. Uudessa verkossa  on  niin 
ikään mandollisuus ryhmäpuheluihin, jol-
loin viestit menevät täsmällisesti juuri niil-
le, joille ne  on  tarkoitettu eivätkä häiritse 
muiden toimintaa. 

Rautatievalistusta 
 jaettiin koululaisille 

Turvallisuuden 
kehittäminen  

-  Junien automaattinen kulunvalvonta 
vuoden  2005  lopussa  

Rataosat,  joilla ei ole  tasoristeyksiä 

Rataosat,  joilta  tasoristeykset  on 
 suunniteltu  poistettaviksi  
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Kertomusvuonna  jatkettiin yhteistyössä 
VR:n  ja  poliisin kanssa tiedotuskampan

-jaa,  jossa koululaisille kerrotaan rautatie- 
alueella liikkumisen pelisäännöistä. Kam-
panja  on  koettu tärkeäksi  ja  se on  jo  va-
kiintunut osaksi jatkuvaa turvallisuus-  ja 
valistustyötä.  Vuoden aikana kampanja 
tavoitti kaikkiaan yli  8 000  koululaista eri 
puolilla maata. 
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TEKNIIKKA  JA  KUNNOSSAPITO 

Teknisellä tutkimustoiminnalla paranne-
taan rautateiden kilpailukykyä. Ratahallin-
tokeskus ei itse  tee  varsinaista tuotekehi-
tystä, mutta  se  ostaa merkittäviä tutkimus- 
palveluja. Uudella tekniikalla pyritään yk-
sikkökustannusten alentamiseen, ratojen 
kapasiteetin lisäämiseen  ja  turvallisuuden 
parantamiseen. 

Yksikkökustannuksia  voidaan pienen-
tää erityisesti harmonisoimalla teknisiä rat-
kaisuja. Eurooppalaiset yhteentoimivuus-
vaatimuksetkin edellyttävät tätä työtä. Tek-
ninen kehitystyö tapahtuu pitkälti kansain-
välisenä yhteistyönä  ja  varsinkin Pohjois-
maiden yhteisten ratkaisujen kehittäminen 

 on  korostunut viime aikoina. 

Akselipainojen 

nostosta  laaja selvitys 

RHK  on  teettänyt laajan selvityksen ny-
kyistä suuremmista tavaraliikenteen akse-
lipainoista. Erityisesti  on  tutkittu tavaravau-
nujen akselipainon nostoa  250 kN:iin  eli  

25  tonniin. Liikennöitsijä  on  hankkinut  tai 
hankkimassa  sekä paperiteollisuuden kul-
jetusten vaunustoa että rikastevaunuja. 
Ensi vaiheessa tämä akselipaino otetta-
neen käyttöön reiteillä Lauritsala-Kotka! 

 Hamina, Kirkniemi-Hanko  ja  Harjavalta- 
Mäntyluoto. Edelliset palvelevat paperite-
ollisuuden kuljetuksia  ja  jälkimmäinen ri-
kastekuljetuksia. 

Selvitysten mukaan akselipainon nos-
to vaatii parannuksia  ja  korjauksia varsin-
kin ratarummuissa  ja  paikoitellen  radan 
stabiliteetissa. 

Ennakoivaa 

kunnossapitoa 

Kunnossapidossa  siirrytään entistä enem-
män ennakoivaan toimintaan  ja  laitteiden 
toimintadiagnostiikan käyttöön. Kertomus- 
vuonna käynnistettiin diagnostiikkajärjes-
telmien kehitystyö, jonka tavoitteena  on 

 saada uudet teknologiat käyttöön viimeis-
tään Kerava-Lahti-oikoradalla.  

Jatkossa kunnossapidon lähtötietoja 
saadaan myös uuden radantarkastusvau

-nun  avulla. Ratahallintokeskus solmi syk-
syllä  2001  kansainvälisen tarjouskilpailun 
perusteella Oy VR -Rata Ab:n  kanssa so-
pimuksen  radan  koneellisista mittauksis

-ta.  Oleellisen osan tässä työssä tulee muo-
dostamaan sekä raidetta että ajojohtoa 
mittaava tarkastusvaunu, joka saadaan 
käyttöön vuonna  2003. 

Sepeliradan  kunnossapitoon kehitetään 
uusia  ja  edullisia työmenetelmiä,  sillä  pe-
rinteinen sepelitukikerroksellinen  rata  säi-
lyy ratojemme perusratkaisuna pitkälle tu-
levaisuuteen. 

Kiinteistöjen kunnossapidossa  on  käyn-
nistetty asema-alueiden hoitoluokittelu 
sekä esteettömyysselvitykset. Tulevai-
suudessa diagnostiikkaa tullaan käyttä-
mään myös teknisten laitetilojen kunnos-
sapidossa. 



Omaisuusrekisterien 

 hankinta käynnissä 

Radasta  kuten muustakin olemassa ole-
vasta infrastruktuurista tarvitaan luotetta-
via rekisteritietoja. Tätä varten Ratahallin-
tokeskus hankkii käyttöönsä kunnossa-
pidossa tarvittavat luotettavat omaisuus-
rekisterit. Vuonna  2001 on  selvitetty rekis-
terien tarvetta  ja  olemassa olevia sovellu-
tusmandollisuuksia.  

Tas  oris teysrakenteita 

 tutkitaan monipuolisesti 

Vuonna  2001  myös tasoristeysrakenteet 
ovat kuuluneet tutkimuksen painopistei

-sun.  Kokeilussa  on  ollut puisia, betonisia 
 ja kumisia tasoristeyskansirakenteita.  Rat-

kaisuja  on  kehitetty niin ajoneuvoliikenteel
-le, huoltoliikenteelle  kuin moottorikelkoil

-lekin.  Myös entistä edullisempia tasoris-
teysten varoituslaitteita  on  koekäytössä. 
Koetulosten valmistuttua vuonna  2002 

 tehdään päätökset tulevista ratkaisuista. 

Turvalaitetekniikkaa 
 kehitetään yhteistyönä 

Turvalaitetekniikan  alalla  on  tehty voima-
kasta kehitystyötä. Tämä  on  ollut nimen-
omaan kansainvälistä yhteistyötä.  Rata-
hallintokeskus on  ollut mukana eurooppa-
laisen  liikenteenohjaus-  ja  kulunvalvonta-
järjestelmän kehittämisessä. Siihen kuu- 
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luvat sekä varsinainen liikenteenohjausjär-
jestelmä (ETCS,  European train control 
system)  että rautateiden tarpeisiin kehitetty 
radiojärjestelmä  (GSM-R).  Ensimmäiset 
yleiseurooppalaiset sovellutukset otetta-
neen Suomessa käyttöön lähivuosina. 

Tyyppihyväksynnä  t  
tärkeä  osa  turvallisuutta 

Tyyppihyväksymismenettelyä käytetään 
sekä rataverkolla liikkuvalle kalustolle 
että rataan hankittaville laitteille  ja järjes-
telmille.  

Liikkuvan kaluston tyyppihyväksymis-
päätöksiä tehtiin kertomusvuonna  11 kpl. 

 Painopiste oli tällä kertaa ratatyökoneis
-sa, tavaravaunuissa  sekä erilaisissa  kom-

ponenteissa,  kuten  veto-  ja puskinlaitteis-
sa. Tyyppihyväksynnän  sai myös henkilö- 
vaunujen painetilvis ylikulku. 

Tyyppihyväksyntä  myönnettiin lisäksi 
Sr2-veturisarjan uudelle versiolle, joka  on 

 varustettu junan itsetoimijarrun  sähkö
-pneumaattisella ohjaustoiminnolla. 

Akselipainojen 
 nostaminen 

- Rataosat, ioilla akselipaino 

 tulee olemaan  25  tonnia 
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JOHTOKUNNAN  TOIMINTAKATSAUS  
Johtokunnan tehtävät  ja 

 toiminta 
Ratahallintokeskuksen  toimintaa ohjaa  ja 

 valvoo johtokunta.  Se  päättää RHK:n ylei-
sistä toimintalinjoista, palvelu-  ja  toimin-
tatavoitteista, toiminta-  ja  taloussuunnitel-
masta, talousarvioehdotuksesta, teknisen 
tarkastuksen yleisestä järjestämisestä, 
palvelujen hinnoitteluperiaatteista, virkojen 
perustamisesta  ja  lakkauttamisesta sekä 
hyväksyy virkaehtosopimukset. Lisäksi 
johtokunta vahvistaa rataverkon rakenta-
mista  ja  ylläpitoa sekä liikenteenohjausta 
koskevat merkittävät suunnitelmat  ja  te-
kee rautatieliikennettä koskevia liikenne- 
poliittisia esityksiä. 

Johtokunta piti kertomusvuonna neljä-
toista kokousta. Johtokunta tutustui Ke-
ravalla meneillään olevaan ratapihahank-
keeseen  ja  piti toiminnan kehittämisse-
minaarin yhdessä RHK:n johtoryhmän 
kanssa. 

Johtokunta käsitteli kertomusvuonna 
laajakantoisina erilliskysymyksinä  mm. 

 seuraavia asioita: RHK:n toiminnan  ja  or-
ganisaation kehittämistä, valmisteilla ole-
vaa rautatielainsäädäntöä, ratatöiden  kil-
pailuttamisstrategiaa, ratamaksun  perus-
teiden määrittämistä, vähäliikenteisten ra-
tojen tulevaisuutta, omaisuuskirjanpitoa  ja 

 henkilöstön vapaalippuetuutta. 
Valtioneuvosto asetti vuonna  2000 

RHK:lle  uuden, viisijäsenisen johtokun-
nan toimintakaudeksi  2001-2003.  Vuon-
na  2001  liikenne-  ja viestintäministeriön 

 edustaja vaihtui. 

RHK:n  resurssit 
RHK:n henkilötyövuosien  määrä oli kerto-
musvuonna  110 henkilötyövuotta,  josta 
RHK:n varsinaisessa toiminnassa oli  69 
henkilötyövuotta  ja matkalippujen tarkas-
tusmaksutoiminnassa  41 henkilötyövuot

-ta.  Lisäystä edellisestä vuodesta oli varsi-
naisessa RHK:n toiminnassa  2  ja  vähen-
nystä tarkastusmaksutoiminnassa  2 hen-
kilötyövuotta. RHK:n  varsinaisen toimin-
nan henkilöstö hoitaa radanpidon  ja  kun-
teistötoimen palvelujen suunnittelu-, yllä-
pito-  ja rakennuttamistehtävien  sekä liiken-
teenohjaustehtävien tilaamisen, turvalli-
suuteen sekä teknisiin normeihin  ja lupiln 

 liittyvät viranomaistehtävät  ja  viraston ta-
lous-  ja  hallintotehtävät. Tarkastusmaksu- 

toiminnan henkilöstön tehtävät ovat julkis-
oikeudellista palvelutoimintaa. RHK:n hen-
kilömäärä vuoden lopussa oli  113  henki-
löä. 

Henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa 
oli  43,6  vuotta. Tarkastajien keski-ikä oli 

 39,2  vuotta  ja RHK:n  varsinaisessa toimin-
nassa  46,1  vuotta. Naisia oli henkilöstös

-tä 35%. 
RHK:n  palkat  ja  palkkiot sivukuluineen 

olivat  4,7  milj. euroa. RHK:n  henkilöstö- 
menojen osuus  on  noin yksi prosentti toi-
mintaan käytettyjen varojen määrästä. 

Organisaatio muutettiin  1.5.2001  lukien. 
Viidestä yksiköstä siirryttiin neljään yksik

-köön.  Tavoitteena  on  ohjata toimintaa 
suuntaan, joka ottaa entistä enemmän 
huomioon asiakkuuskysymykset, ei pel-
kästään liikenteenharjoittajan vaan myös 
loppuasiakkaan näkökulmasta. Henki-
löstö  on  osallistunut toiminnan kehittämis-
työhön. 

Käytettävissä olleet  varat  
Talousarvion varoja oli käytettävissä ker-
tomusvuonna RHK:n bruttomenoihin  405 

 milj. euroa.  Tässä summassa ovat muka-
na edellisiltä vuosilta siirtyneet  varat  (30 

 milj. euroa),  varsinaisen talousarvion  ja  Ii-
sätalousarvioiden nettovarat (306  milj. eu-
roa) ja momentille tuloutetut varat  (69  milj. 
euroa).  Tuloihin sisältyy EU:lta suorana 
rakentamistukena saadut  varat  (1  milj. 
euroa).  Varojen määrä oli  24  milj. euroa 

 pienempi kuin edellisenä vuonna. Vuodel-
le  2002  varoja siirtyi  22  milj. euroa.  

Varojen käyttö 
RHK:n  toiminnassa painottuivat rakenta-
mis-  ja ylläpitotöiden  suunnittelu  ja  tilaus- 
toiminta. RHK:n bruttomenot olivat  383 

 milj. euroa.  Hankkeet etenivät suunnitel-
lun aikataulun mukaisesti. Budjettivarojen 
käyttö oli lähes suunnitelman mukainen. 
Radioverkon rahoituksesta  11  milj. euroa 

 siirtyi seuraavalle vuodelle, samoin EU:n 
maksaman suoran tuen määrä  1  milj. eu-
roa. Rakentamistöiden  varoista siirtyi seu-
raavalle vuodelle  9,6  milj. euroa,  johon si-
sältyi Leppävaaran  radan maksuposteja 

 (0,3  milj. euroa), osa kehittämishankkeis-
ta  (6,9  milj. euroa) ja osa perusradanpidon 

 varoista  (2,3  milj. euroa). 

Kertomusvuonna  käytettiin radanpidon 
varoja kaikkiaan  383  milj. euroa.  Vähenty-
mistä oli edellisestä vuodesta  17  milj. eu-
roa  eli  4 %. Kehittämishankkeisiin  käytet-
tiin  60  milj. euroa,  maa-alueiden hankin-
taan  1,5  milj. euroa, perusradanpidon  in-
vestointeihin  142  milj. euroa ja  toiminnan 
kuluihin  180  milj. euroa. Kulueristä  suurim-
mat ovat  radan  kunnossapito  ja  käyttö  121 

 milj. euroa  sekä liikenteenohjaus  37  milj. 
euroa. 

Perusradanpidon  suurimmat yksittäiset 
käyttökohteet  ja  niihin käytetyt  varat  oli-
vat perusparannukset rataosilla Lappeen-
ranta-Parikkala  17  milj. euroa,  Helsinki- 
Tampere 14  milj. euroa,  Kouvola-Kotka  12 

 milj. euroa,  Kouvola-Pieksämäki  10  milj. 
euroa, Kokkola-Oulu 8  milj. euroa,  Oulu- 
Tornio 8  milj. euroa, Tampereen  henkilö- 
ratapiha  7  milj. euroa ja  Tampere-Orivesi-
Jyväskylä  1,5  milj. euroa. 

Kehittämisinvestointeihin  käytettiin  ra-
taosalla  Helsinki-Tampere  tason nostoon 

 23  milj. euroa  sekä sähköistystöihin  rata-
osilla  Tuomioja-Raahe  2  milj. euroa ja 

 Oulu-Rovaniemi  6  milj. euroa. Kulunval-
vonnan ratalaitteisiin  käytettiin  10  milj. 
euroa ja tasoristeysjärjestelyihin pääradoil

-la 6  milj. euroa.  Helsinki-Leppävaara-kau-
punkirata valmistui. Hankkeeseen käytet-
tiin  12  milj. euroa. Radioverkon  rakenta-
minen käynnistyi suunnittelulla, varoja käy-
tettiin  0,3  milj. euroa.  

Tuotto-  ja  kululaskelma 
Liikekirjanpitoon  kirjataan toiminnan tuo-
toiksi maksullisen toiminnan tuotot, vuok-
ratuotot  ja  muut tuotot. Kertomusvuoden 
tuotot olivat  76  milj. euroa,  josta suurim-
man erän muodostavat julkisoikeudellisi-
na erillislakien mukaisina toiminnan tuot-
toina peritty ratamaksu  53  milj. euroa, 
maksupäätöksen mukaisina julkisoikeu-
dellisina tuottoina tarkastusmaksutoimin-
nan  tuotot  1,7  milj. euroa,  erilaisina lupa- 
maksuina  0,2  milj. euroa  sekä kiinteistö-
jen vuokrina  ja käyttökorvauksina  perityt 
tuotot  10  milj. euroa.  Muita tuottoja oli  11 

 milj. euroa,  josta käytöstä poistetun omai-
suuden myyntivoitot olivat  8  milj. euroa, 
EU:lta  saatu suunnittelu-  ja  suora raken-
tamistuki oli  3  milj. euroa ja  muita tuottoja 

 0,2  milj. euroa. EU:n  suorasta tuesta kir-
jattiin  1,8  milj. euroa  valtion tulomomentil- 
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tulisikin olla vähintään poistojen suuruinen, 	Radan  pidon menojen 
jotta käyttöomaisuuden arvo ei laskisi. 	jakauma  2001  

le,  joten  varat  tältä osin eivät tulleet  radan - 
pidon käyttöön. Toiminnan tuotot yhteen-
sä kasvoivat edellisestä vuodesta  3  milj. 

 euroa  eli  4 %. 
Kuluiksi  kirjataan RHK:n kirjanpidossa 

kaikki muut menot paitsi investointihank-
keiden menot, jotka kirjataan taseen käyt-
töomaisuuteen. Toiminnan kulut olivat  390 

 milj.  euroa.  Suurin kuluerä oli poistot  214 
 milj.  euroa.  Radan  kunnossapito  ja  liiken-

teenohjauspalvelut  ostetaan ulkopuolisina 
palveluina samoin kuin kiinteistöjen yllä-
pitopalvelut sekä asiantuntija-  ja  tutkimus- 
palvelut. Nämä ovat suurimmat erät koh-
dassa palvelujen ostot, joka oli kaikkiaan 

 168  milj.  euroa. Henkilöstökulut  olivat  5 
 milj.  euroa.  Vuokrat  ja  muut kulut olivat 

yhteensä  2  milj.  euroa,  josta suurimmat 
erät ovat toimitilojen vuokrakulut, kiinteis-
töverot, jäsenmaksut ulkomaille  ja  matkus-
tuspalvelut.  Toiminnan kulut kasvoivat 
edellisestä vuodesta  22  milj.  euroa  eli  6 %. 

 Kulut ilman poistoja kasvoivat  14  milj.  eu
-roa  eli  4 %. 

Kulujäämä  ennen rahoitus-  ja  satun-
naiseriä oli  314  milj.  euroa.  Satunnaisissa 
tuotoissa  ja  kuluissa  ovat pääasiassa ra-
dalle aiheutuneista vaurioista  ja  ratatöistä 

 johtuvista ennakoimattomista viivästymi-
sistä syntyneet kulut  ja  perityt vahingon-
korvaukset. Kulujäämä rahoitus-  ja  satun-
naiserien jälkeen  on 315  milj.  euroa.  Tuot-
to-  ja  kululaskelman  mukaan tuotoilla ka-
tettiin  19 %  kuluista eli lähes sama osuus 
kuin edellisenä vuonna. 

RHKtilitti arvonhisäverotuloja  2  milj.  eu
-roa ja  maksoi arvonlisäveromomentilta  ar

-vonlisäveroa kuluistaan  82  milj.  euroa.  Ku-
lujäämä arvonlisäverot  mukaan luettuna oli 

 394  milj.  euroa. Kulujäämä  lisääntyi edel-
lisestä vuodesta  15  milj.  euroa  eli  4 %.  

Ta  se  
Taseen loppusumma oli  2 574  milj.  euroa. 

 Vähennystä edellisestä vuodesta oli  13 
 milj.  euroa  eli  0,5 %.  Käyttöomaisuuden 

pääoma-arvo oli vuoden lopussa  2 568 
 milj.  euroa.  Se  supistui kertomusvuonna 

 14  milj.  euroa. Käyttäomaisuuden nettoli-
säys  oli vuoden aikana  200  milj.  euroa. 

 Suunnitelman mukaisten poistojen määrä 
oli  214  milj.  euroa.  Poistot ylittivät nettoli-
säyksen  14  milj.  eurolla. 

Rautatierakenteiden nettolisäykset  oli-
vat  195  milj.  euroa.  Siitä kehittämisinves-
tointien osuus oli  59  milj.  euroa. Peruspa-
rannusten  määrä oli  135  milj.  euroa,  joka 
jäi  76  milj.  euroa  alle  rautatierakenteiden 

 poistojen määrän, joka oli  211  milj.  euroa. 
 Vuotuisten korvausinvestointien määrän 

Kustannusvastaavuus 
RHK:n  maksullista toimintaa ovat liikenne - 
ja  viestintäministeriön maksupäätöksen 

 mukaan maksuperustelain mukaisesti eri-
laisten käyttölupien, päätösten  ja  teknis-
ten määräysten  ja  tarkastusten antaminen 
sekä kiinteistötoimen  ja  tarkastusmaksu

-toiminnan palvelujen myynnit. Erillislakiin 
perustuen RHK perii liikennöitsijältä  rata- 
maksua, jonka perusteet määritellään erik-
seen vastaamaan muiden  Ii ikennemuoto-
jen kustannusvastaavuutta. 

Maksupäätöksen  mukaisen maksullisen 
toiminnan tuottoja kertyi  11,8  milj.  euroa. 

 Tästä olivat julkisoikeudeilisia tuottoja  tar-
kastusmaksutoiminnan  tuotot  ja  erilaiset 
luvat  ja  päätökset, yhteensä  1,7  milj.  eu

-roa.  Julkisoikeudelliset  tuotot kattoivat ko-
konaan suoritteiden kustannukset. Liiketa-
loudellisin perustein määritellyistä luvista 

 ja  päätöksistä saatiin tuottoja  0,1  milj.  eu
-roa.  Näistä suoritteista jäi katetta yksi pro-

sentti kustannuksista. 
RHK:n kiinteistötoimi  on  merkittävin 

maksullinen liiketaloudellisin perustein  hin
-noiteltu toiminto. Vuokratuottoja  kertyi 

RHK:ssa kaikkiaan  10  milj.  euroa,  josta  kiln-
teistötoimen  vuokria oli  9,7  milj.  euroa. 

 Muita kiinteistötoimen tuottoja oli  0,2  milj. 
 euroa. Kiinteistötoimen  tuotot olivat yh-

teensä  10  milj.  euroa.  Tuotot ovat lisään-
tyneet edellisestä vuodesta  7 %.  Lisäys 
johtuu puun myyntituottojen kasvusta. 

Kiinteistötoimen  erilliskustannukset oli-
vat  7,3  milj.  euroa.  Kustannukset ovat kas-
vaneet edellisestä vuodesta  3 %.  Suurin 
kuluerä, kiinteistöjen hoito-  ja  korjauskulut 

 oli  6,3  milj.  euroa.  Ne ovat lisääntyneet 
edellisestä vuodesta  2 %. Erilliskustannus-
ten  lisäys oli hintojen muutosta pienempi, 
joten toiminta  on  edelleen tehostunut. Muut 
kustannukset ovat vähentyneet. Kiinteistö- 
tuotoista maksettu  vero  on  pienentynyt 
vuosittain. 

Tuloa tuottavien kiinteistöjen pääoma- 
arvo oli  67  milj.  euroa. Käyttöyhijäämä eril-
lis-  ja  yhteiskustannusten  jälkeen oli  2,5 

 milj.  euroa,  jolloin sijoitetulle pääomalle 
saatiin katetta  4 %. Kiinteistötoimen  pois-
tot olivat  2,3  milj.  euroa. Käyttöalijäämä 

 poistojen jälkeen oli  0,1  milj.  euroa,  joten 
kate oli  0,2 %. Valtiokonttorin laskentaoh-
jeen  mukaan kustannusvastaavuuslaskel

-man  nimellinen korkovaatimus oli kerto-
musvuonna  5,3 %  sijoitetulle pääomalle. 
Korkokustannukset olivat  3,6  milj.  euroa. 
Kiinteistötoimen käyttöahijäämä  oli  3,2  milj. 

 euroa  eli kate oli  -4,7 %  sijoitetulle  pää- 
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Radan  rakentaminen 
 17,0%  

Radan  kunnossapito, 
klinteistätoimi  16,4  % 

Rataverkon kehittä-
misstrategiat  ja 

 suunnitelmat, 
liikenteenohjaus  
6,9 °h  

Rautatieliiken-
teen turvalli-
suusasiat,  nor-

mit, radan ja 
 kaluston tur-

vallisuus  10,9  %  

Hallinto  ja 
 talous  11,8  %  

Tarkastus- 
maksutoi- 
minta  37,0  %  

omalle. RHK:n kiinteistökanta ei tuottanut 
vaadittua katetta. 

Käyttöjäämä  ennen pääoma-  ja yhteis
-kustannuksia  on 2,7  milj. euroa  ylijäämäi-

nen,  37 % erilliskustannuksista. Kiinteis-
tötoimi  tuottaa radanpidon momentille tä-
män  summan.  Lisäksi kiinteistötuotot kat-
tavat sijoitetun pääoman poistot mutta ei-
vät korkotuottoa. 

Liikenne-  ja viestintäministeriö  on  to-
dennut, että RHK:n kiinteistötoimella ei ole 
edellytyksiä korkotavoitteen mukaiseen lii-
ketaloudelliseen kannattavuuteen.  Sen 

 vuoksi tavoitteeksi asetettiin, että ylijää-
mä erilliskustannusten jälkeen  on  vähin-
tään  30 %  kustannuksista. Tavoite saavu-
tettiin. 

Kiinteistötoimen tuottojen  lisääminen 
 on  vaikeaa rakennuskannan iän, kunnon 

 ja  sijainnin johdosta. Kiinteistötoimen tuo-
toilla  on  vuosittain pystytty kattamaan vä-
hän yli  70 %  valtion tuottovaatimuksin  las-
ketuista  kustannuksista. Kertomusvuonna 
kate oli  77 %.  Kaksi kolmasosaa vuokris-
ta saadaan rautatiellikenteeseen liittyvis-
tä toimitilarakennuksista, joiden vuokrata- 
so on  määritelty liiketaloudellisin perustein 
ottaen huomioon varustetaso  ja  käyttötar-
koitus. Asuinrakennusten vuokratuotot 
ovat  13 %  tuotoista. Asuinrakennusten 
sijainti muuttotappioalueilla  ja varusteta

-so  eivät mandollista korkeampaa vuokra- 
tasoa. RHK:n rakennuskanta  on  vaikeasti 
muutettavissa hyvää tulosta tuottavaksi. 
Maa-alueiden tuotot olivat  27 %  tuotoista 

 ja  ne tuottavat ylijäämää kokonaiskustan
-nusten  jälkeen. 

Kustannukset tehtävittäin 

RHK:n  kustannuksista tehtävittäin esite-
tään laskelma sivulla  26.  Toiminta  on  jaet-
tu verkon ylläpitoon  ja maksulliseen  toi-
mintaan. Toiminnan kustannuksissa ovat 
mukana erilliskustannukset  ja  hallintoku-
lut. Kokonaiskustannukset ovat  527  milj. 
euroa.  

Maksullisen toiminnan osuus kaikista 
toiminnan kustannuksista  on 3 %.  Osuus 
hallintokuluista  on  neljäsosa. Laskelmas-
sa ovat mukana myös investointien hal-
lintokulut, koska niitä ei aktivoida tasee

-seen.  Investointien hallintokulut ovat noin 
neljäsosa kaikista hallintokuluista. Puolet 
hallintokuluista  on  verkon ylläpitotoimin-
nassa. 

Verkon ylläpito koostuu liikenteenoh-
jauksesta,  radan  kunnossapidosta  ja  käy-
töstä sekä suunnittelu-  ja  tutkimustoimin-
nasta. 

Liikenteenohjaus,  jolla hoidetaan turval-
linen liikennöinti rataverkolla,  on  esitetty 
omana toimintonaan. Liikenteenohjaus  on  

lähes täysin ulkopuolelta ostettu palvelu, 
joten hallintokuluja  on  vähän. 

Verkon ylläpidossa päätehtävä  on  ra-
taverkon  kunnossapito  ja  käyttö, mikä 
sisältää  radan ja sen  laitteiden hoidon  ja 
kunnossapidon,  käyttökustannukset kuten 
sähkön valaistukseen  ja vaihteiden  läm-
mitykseen sekä radanpidon laitetilojen 
kustannukset. Kustannuksia aiheutuu  510 

 milj. euroa  vuodessa. Muutosta edellises-
tä vuodesta  on 12,7 %. Pääomakustan

-nusten  kasvu  on 14,5%. Korkonaon  käy-
tetty valtiokonttorin määräämää efektiivis

-tä korkokantaa,  joka vaihtelee vuosittain. 
Korkokanta oli  5,3 %, se  nousi  1,4  pro-
senttiyksikköä edellisestä vuodesta. Kus-
tannukset ilman pääomakustannuksia 
ovat kasvaneet  9,2 %.  Tämä aiheutuu kus-
tannustason noususta  ja kunnossapitotöi

-den  määrän kasvusta  ja radanpidon  vas-
tuulle siirrettyjen laitteiden lisäyksestä. Var-
sinaisen  radan kunnossapidon  tuottavuu-
den kasvu ennen kustannustason nousun 
huomioon ottamista  on  alentanut perus-
kunnossapidon erilliskustannuksia  3 % 

 edellisestä vuodesta. 
Omana kokonaisuutena  on  suunnittelu 

 ja  tutkimukset, johon sisältyvät  strategiset 
 suunnitelmat, hankesuunnitelmat, tekniset 

tutkimukset  ja ratatekniset  määräykset. 
Nämä ovat toimintona vähäiset, mutta ne 
kuitenkin sitovat verkon ylläpidon  hallin-
tokuluista  kolmasosan. Tämä johtuu siitä, 
että RHK:n oma henkilökunta tekee itse 
suunnittelu-  ja  tutkimustyötä. Kaksi kol-
masosaa suunnittelutyöstä ostetaan  pal-
veluina.  Kustannukset olivat  0,02  milj. eu-
roa,  nousu  44,3 %.  Lisäys johtuu hanke- 
suunnitelmien määrän kasvusta. 

Verkon ylläpidosta vajaa kolmasosa  on 
 käyttö-  ja yhteiskustannuksia.  Kaksi kol-

masosaa  on pääomakustannuksia. Pää-
omakustannuksista  puolestaan  alle  kaksi 
kolmasosaa  on  poistoja. Verkon ylläpidon 
kokonaiskustannukset ovat noin  127  milj. 
euroa  suuremmat kuin radanpidon vuotui-
set bruttomenot. 

Helsingissä  22.  päivänä maaliskuuta  2002 

Ratahallintokeskuksen  johtokunta 

Timo Poranen 

Kaisa Leena  Välipirtti  

Hannele Luukkainen 

Markku Pyy 

Veikko  Vaikkinen 

Henkilötyö  vuodet 
toiminnoittain  2001  

Henkilöstön ikäjakauma 

Virastossa työskentelevät  
Henkilömäära 

 25 

20 

15 

III 
0 

2/2.5 	-0 :1-3 	34-40 414. 45/10 51-54 50/15  
Ikä 

Tarkastusmaksutoiminnassa 
 työskentelevät  

Henkilömàärä  

5  fil  
0 

2025 26-10 	 11-45 46.50 51-55 561/1 /1  
Ikä  
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TUOTTO-  JA KULULASKELMA  

1 000 euroa 1.1.-31.12.2001 1.1.-31.12.2000  

TOIMINNAN TUOTOT 
Maksullisen toiminnan tuotot  54 953 55 630  
Vuokrat  ja käyttökorvaukset  9 996 9 367  
Muut toiminnan tuotot  11030 75979 7939 72936  

TOIMINNAN KULUT 
Aineet, tarvikkeet  ja  tavarat 

Ostot tilikauden aikana  145 -  75 
Henkilöstökulut -  4 836 -  4 586  
Vuokrat -  835 -  678  
Palvelujen ostot -  167 999 -  154 204  
Muut kulut  -1 382 -1 214  
Valmistus omaan käyttöön  0 0  
Poistot -  214 278 -  389 474 -  206 419 -  367 176  

JAAMÄ I -313495 -294240 

RAHOITUSTUOTOT  JA  KULUT  I  

Rahoitustuotot  47 123 
Rahoituskulut -  56 -  9  -  57 66  

SATUNNAISET TUOTOT  JA  KULUT 
Satunnaiset tuotot  988 1 020  
Satunnaiset kulut -  2 392  -  1 404 -  2 831 -  1 811  

JAAMÄ II -  314 908  -  295 985  

TUOTOT VEROISTA  JA  MUISTA 
PAKOLLISISTA MAKSUISTA 

Perityt arvonlisäverot  2 318 2 307  
Suoritetut arvonlisäverot  -81 514 -79 196 -  85 585 -  83 278  

TILIKAUDEN  KU  LUJAAMÄ -  394 105  -  379 263 
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TASE 3t122OO1  

1 000 euroa 2001 2000  

VASTAAVAA 

KÄYTTÖOMAISUUS 

Aineettomat  hyödykkeet 
Aineettomat  oikeudet  2 2 38 38  

Aineelliset hyödykkeet 
Maa-  ja vesialueet  4 424 4 508 
Rakennusmaa-  ja vesialueet  79 051 81 289  
Rakennukset  42 064 41 235  
Rakenteet  2 230 843 2 222 505  
Koneet  ja  laitteet  7 100 902  
Kalusteet  10 8 
Ennakkomaksut  ja keskeneräiset  204 601 2 568 093 231 522 2 581 969  

VAIHTO-  JA RAHOITUSOMAISUUS  

Lyhytaikaiset saamiset 
Myyntisaamiset  5 283 5 172  
Muut lyhytaikaiset saamiset  1 062 704 
Ennakkomaksut  0 6 344 0 5 875  

VASTAAVAA YHTEENSÄ  2 574 440 2 587 882 

VASTATAVAA  

OMA  PAAOMA 

Valtion pääoma 
Valtion pääoma  1.1.1998 2371 022 2371022  
Edellisten tilikausien pääoman muutos  157 629 122 149  
Pääoman siirrot  393 402 414 743  
Tilikauden kulujäämä -  394 105 2 527 948 -  379 263 2 528 651  

VIERAS PÄÄOMA 

Lyhytaikainen 
Saadut ennakot  27 25 
Ostovelat  45 537 58 347 
Tilivirastojen  väliset tilitykset  116 107  
Edelleen tilitettävät erät  79 83 
Siirtovelat  733 671  
Muut lyhytaikaiset  velat  0 46 492 0 59 232 

VASTATTAVAA  YHTEENSÄ  2 574 440 2 587 882 
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KÄYTTÖOMAISUUS  31.12.2001 

1 000 euroa 	 Pääoma- 	Vähennykset 	Lisäykset 
	

Poistot 	Pääoma- 

	

arvo 	 arvo  

OMAISUUSLAJI 	 1.1.2001 
	

31.12.2001 

AINEETTOMAT  HYÖDYKKEET 
Ostetut atk-ohjelmistot  38 36 2 

Aineettomat  yhteensä  38 0 0 36 2  

AINEELLISET HYÖDYKKEET 
Soran ym. maa-ainesten alueet  4 508 84 4 424 
Rakennusmaa  45628 3495 2 42135 
Rautatiepohjat  35 661 246 1 501 36916 
Asuinrakennukset  4110 8 277 3825 
Muutrakennukset  37125 20 3355 2221 38239 
Keskeneräiset  rakennukset  1 754 1 212 543 

Kiinteistöt  yhteensä  128 786 5 065 4 859 2 498 126 082  

Radan alusrakenne  773022 24411 48210 749223  
Radan päällysrakenne,  sillat  1 034 612 141 421 127 655 1 048 378  
Ohjaus-  ja turvalaitteet  209 146 36 602 19 937 225 811 
Sähköistyksen  kiinteät laitteet  181 005 14 016 12 994 182 027 
Vahvavirtalaitteet  24 720 2 775 2 090 25 404 
Ennakkomaksut  4541 1 378 3 163 
Keskeneräiset rautatierakenteet  225 227 24 332 200 895  

Rautatierakenteet  yhteensä  2 452 272 25 709 219 225 210 886 2 434 902  

Atk-laitteet  9 27 26 9 
Toimistokoneet  3 25 2 26  
Liikenteen ohjauksen viestilaitteet  871 6 787 814 6 843  
Audiovisuaaliset laitteet  20 211 8 222  
Kalusteet  8 8 6 10  

Koneet, laitteet  ja  kalusteet 
yhteensä  910 0 7057 857 7110  

KAIKKIAAN 
KÄYTTÖOMAISUUS  2 582 007 30 775 231 141 214 277 2 568 096  

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT  

RHK:  n poistoprosentit  ja  taloudellinen pitoaika 
Omaisuusryhmä 	Taloudellinen Tasapoisto Omaisuusryhmä 	Taloudellinen Tasapoisto 

pitoalka  vuotta % pitoaika  vuotta %  
Ostetut atk-ohjelmistot 	 5 20,00  Ohjaus-  ja turvalaitteet  20 5,00  
Soran ym. maa-ainesten alueet - Sähköistyksen  kiinteät laitteet  30 3,33 
Rakennusmaa - Vahvavirtalaitteet  30 3,33 
Rautatiepohjat -  Atk-laitteet  3 33,33 
Asuinrakennukset 	 50 2,00 Toimistokoneet  5 20,00  
Muut rakennukset 	 40 2,50 Liikenteenohjauksen viestilaitteet  10 10,00  
Radan alusrakenne 	 60 1,67 Toimistokalusteet  5 20,00  
Radan päällysrakenne,  sillat 	30 3,33 
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TALOUSARVION VAROJEN KÄYTTÖ  

Milj.  euroa  1997 1998 1999 2000 2001 2002 
 arvio  

PERUSRADANPITO  283,9 279,0 268,9 246,2 252,8 233,2  
Tulot  67,6 74,2 73,0 72,2 69,3 67,8  

Ratamaksu  50,4 53,7 53,2 53,8 53,0 53,0  
Kiinteistötoimi  11,8 11,1 10,9 9,3 10,3 9,7  
Muut  5,4 9,4 8,9 9,1 6,0 5,1  

Menot  351,5 353,2 341,9 318,4 322,1 301,0  
Hallinto  5,2 5,6 5,9 6,4 7,2 8,2  
Liikenteenohjaus  33,6 35,3 34,8 34,5 37,2 36,4  
Klinteistötoimi  7,6 8,2 11,3 10,6 10,4 13,7  
Radan  kunnossapito  ja  käyttö  112,9 109,7 109,6 111,9 120,8 127,7  
Suunnittelu  ja  tutkimukset  4,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,7  
Korvausinvestoinnit  187,7 191,4 177,3 152,0 142,5 110,3  

KEHITTÄMINEN  34,8 51,1 45,9 51,1 47,8 50,0  

LEPPÄVAARAN  RATA 0,3 14,0 39,5 29,8 11,6 0,4  

ERAAT  RATAHANKKEET 30,3  

RADIOVERKKO  0,3 33,3  

MAA-ALUEET  0,2 0,5 1,4 0,8 1,5 4,9  

BRUTTOMENOT  386,8 418,8 428,7 400,1 383,3 419,9  

NETTOMENOT  319,2 344,6 355,7 327,9 314,0 352,1  

KUSTANNUKSET TEHTÄVITTÄIN  
1 000  euroa 	 Kustannukset ilman pääomakustannuksia Kaikki kustannukset yhteensä  

2000 2001  Muutos  2000 2001  Muutos Osuus  
01/00,  %  01/00,  % %  

VERKON YLLÄPITO  152 424 166 465 9,2 452 816 510 483 12,7 97  
Liikenteenohjaus  34477 37304 8,2 34 827 38530 10,6 7  
Radan  kunnossapito, käyttöjatilat  114 192 123 743 8,4 414215 466516 12,6 89  
Suunnittelu  ja  tutkimukset  3 755 5418 44,3 3 773 5437 44,1 1  

MAKSULLINENTOIMINTA  8953 9316 4,1 14002 15197 8,5 3  
Kiinteistöjenylläpito  7272 7511 3,3 12322 13392 8,7 3  
Muu lUketaloudellinen  104 123 18,3 104 123 18,3 0  
Julkisoikeudellinen  1 577 1 682 6,7 1 577 1 682 6,7 0  

INVESTOINTIEN HALLINTOKULUT  2 337 1 871  -  20,0 2 337 1 871  -  20,0 0  

KUSTANNUKSET YHTEENSA 	163714 	177651 	8,5 	469 156 	527550 	12,4 
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TIETOJA RATAVERKOSTA YHTEYSTIETOJA  

31.12.2001 Ratahallintokeskus  
PL 185  (Kaivokatu  6) 
00101 Helsinki  
Puhelin  (09) 5840 5111  

Ensimmäinen  rata: Helsinki—Hämeenlinna  v. 1862  Telefax  (09) 5840 5100 
Raideleveys:  1 524 mm Internet-sivut: www.rhk.fi  
Ratapituus  yhteensä:  5 850 ratakm Sähköposti: info@rhk.fi  

Raidepituus sivuraiteineen:  8 734 raidekm  
Ylijohtaja 

Kaksi-  tai useampiraiteista  rataa:  507 ratakm  Ossi  Niemimuukko 
Betonipölkkyraiteita:  3118 raidekm  Puh.  (09) 5840 5101 
Ratapölkkyjä/km:  1 640 kpl Sähköposti: ossi.niemimuukko@rhk.fi  

Jatkuvakiskoraiteita:  4 307 raidekm  Ylijohtajan sihteeri 
Uusien kiskojen tyyppi pääradoilla:  60E1  (paino  60 kg/rn)  Annukka Heinonen 

Sähköistettyä  rataa:  2 400 ratakm  Puh.  (09) 5840 5102 
.. 

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

Suojastettua  rataa:  2 278 ratakm Liikennejärjestelmäyksikkö  

Kauko-ohjattua rataa:  2 159 ratakm  Johtaja  Anne Herneoja  
Puh.  (09) 5840 5106 

Tunneleita:  42 kpl Sähkäposti: anne.herneoja@rhk.fi  
Tunneleiden yhteispituus:  25 284 m 

Investointiyksikko 
Rautatiesiltoja:  2 119 kpl  Johtaja Kari Ruohonen  
Radan  ylittäviä siltoja:  814 kpl  Puh.  (09) 5840 5131 
Tasoristeyksiä:  4 192 kpl,  joista pääradoilla  3 496 kpl Sähköposti: kari.ruohonen@rhk.fi  
RHK:n  omistamia maa-alueita:  28 100 ha Kunnossapitoyksikkö 
RHK:n  omistamia rakennuksia:  2 777,  joiden tilavuus  1,4  milj.  m3  Johtaja Markku Nummelin  

Puh.  (09) 5840 5180 
Sähköposti: markku.nummelin@rhk.fi  

Turvallisuusyksikkö  
Johtaja Kari Alppivuori  
Puh.  (09) 5840 5150 
Sähköposti: kari.alppivuori@rhk.fi  

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

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

Viestintäpäällikkö  
limo  Saarinen 
Puh.  (09) 5840 5103 
Sähköposti: timo.saarinen@rhk.fi  

Ympäristöpäällikkä  
Valokuvat: Risto Laine, Markku Nummelin  ja  Oy HeliFoto  Ab 	 Arto Hovi 

Ulkoasu  ja  DTP-tuotanto: lnclus  Communications 0y 	 Puh.  (09) 5840 5036  

Paino: Kirjapaino Libris Oy,  Helsinki 2002 	
Sähköposti: arto.hovi@rhk.fi  

Lakiasiat  
Ylitarkastaja  Mika  Mäkilä  
Puh.  (09) 5840 5158 
Sähköposti: mika.makila@rhk.fi  
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