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SAKERHETSENHETEN  
Järnvägstrafikens 

säkerhetsnormer, 

hälsotillstånds- och 

utbildningskrav samt 

kontrollavgifter. 

TEKNISKA ENHETEN 
Normer och säkerhet i 
anslutning  till  järnvägs-

materielen samt banan 
och dess anläggningar. 

FASTIGH ETSE  N HE  TE  N  
Anskaffning och förvaltning av 

 fast  egendom samt 
planläggnings och 
miljöärenden. 

EKONOMIGRUPPEN 
RHK:s ekonomi och 
allmänna ärenden.  

Banförvaltningscentralens  

verksamhetsidé  

Ban  fö rva  It n I n g scent  ra len  

(Ii.  RalaIIaIliIIl(,k(.(kiIs. I11F) fiiiitjai  verk- 

SaI1Il1et'fl'u1ait 	Ilgallia  lot  jIt1\gI1afik(»11.  

0)111  ett eHektit 	akeri  0(11  iiiiljiviiiiIigi  

tahi 	lag 	1\I! 	II('IIll11I(I(t  '0111  ('tt 	1(1 U\ (let  

titertititiotiella Il'ttIIl )0rvteI1iet.  

R I-I K  haflJ  har  LI1I(l('rlli'I!  1('I  (((Il  III  \e(klaIi(Iel  

IV  l)allllatet anit jIii'iigtIithilseTe. ikerliei 

o(h erhjiitlei jiirtiviigsfött»iageit  en  kotiktir-

reiiskrali ig trili  Lied. 

R I-I K  beaktar  iaii1iitheIio 

IiiiIIg4li('t orli Loiiekti  trafiken  (1(11 	IlligelilI  

i  liliglIel IlIe(l l)IIII(il)eIIua  lo!  (len  iliull1)IIa 

iit'etkliiigeii.  liioin  (len iiiuriiaiionella trafiken 

utvecklas l)aiinal(t  solo  eu tetitral Iuuuk ituellati 

 ii.! 0(11  iist 

STRATEG  I  ENHETEN 
Arenden i anslutning  till 

 utvecklandet av bannätet 
och trafikpolitiken.  

I 

EN  TRE  P R E  NAD  E N H  ETEN 
Beställning av 

banhållningsarbeten  och 
trafikledningstjänster. 

RHK  eftersträvar  all  aktivt 1)verka 

aitiicleui  i  auisliEt  ting  till  liiIlaii(IS tralikpolit ik  

(((II  itifiketis ilillist iuikiuut.  
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Banförvaltnings- 
centralen 

svarar  

för Finlands bannät 

Utgångspunkten för grull(landel. av Banförvaliningsceiitralen var att 

bevara mvndiglietsuppgilterna hos staten, när  VR  omvandlades  till  ak-

tiebolag. HHK utgör även  en del  av utvecklandet av jariivägstrafiken i 
överensstamnlelse med EU-bestiiininelserna. Enligt dem bor nämligen 

banhållningen och finansieringen av  den  hållas isär från  den  egentliga 

operativa verksamheten. 
Det främsta målet i samband med reformen var  alt  tydligare  än tidi-

game  skilja  åt trarmsportverksanilieten  och underhåll och byggande av 

baminätet. Avsikten  är  att sköta traiisportverksamheten som bolag  på 

sanitna  sätt sotim arman statlig verksamhet i konkurrerissil uation samt 

att ansvaret för hannätet  är  hos staten  på  samma sätt som ansvaret för 

andra trafikleder.  
A  iskiljandct  av transportverksamhet och irifrastruki nr möjliggör fri 

konkurrens inom  den  inhemska järnvägstrafiken  på  lång sikt. 

Separeringen ökar öppenhelen i  de  statliga stöilen och främjar tillänip-

ningen av konkurrenslagstifiningen. 

RIKSDAGEN BESLUTAR  OM  FINANSIERINGEN  
AV  BANHÅLLNINGEN 
Enligt lagen om tateus hannät ager staten banriätet och därtill horande 
anlaggmngar och områden, upprätthåller baiinätet samt ombesörjer  (less 

förnvaride  och byggande av eventuella nya banor. Alla dessa uppgifter 
sköts av Banförvaltningscentralen. 

Riksdagen beslutar om finansieringen av banhållningen årligen i  sain- 
band  med statsbudgetemm. IIHK uppbär av åkarna  en  banavgift för  an-

vandningen  av banniitet. RFIK får medlen  till  banhållningen och lö-

pande utgifter ur statsbuidgeten  saint via  annan finansiering, såsom  ban-

avgifter samt hyres- och övriga intäkter. RHK köper tjänsterna i anslut- 

lung till  banhållningen. fastighetsskötseln och trafiklediiingeri av utom-

stående företag, hl.a.  VR -holagen. 

l)et  årliga ininimifinansieringsbehovet för hanhållnitigen uppgår  till 

 cirka  2  miljarder  mark,  dvs. sanitna  summa sour  användes för  ban-

li[uilningen  såväl  år 1994  som  år 199. 

EN  STYRELSE LEDER OCH ÖVERVAKAR VERKSAMHETEN 
Enligt (len förordning som utfärdats om RFIK, leder och uvervakar  en 

 av statsrådet tillsatt styrelse dess verksamhet.  St relseims  uppgift  är bl.a. 

S  

BANFÖRVALTNINGSCENTRALEN 

(RHK)  ÄR  ETT SJÄLVSTÄNDIGT 

ÄMBETSVERK SOM LYDER  UNDER 

 TRAFIKMINISTERIET, SÅSOM AVSES  I 

 LAGEN  OM  STATENS BANNÄT. 

RHK HANDHAR UNDERHÅLLET 

OCH UTVECKLINGEN  AV BAN- 

NÄTET SAMT JÄRNVÄGS- 

TRAFIKENS SÄKERHET. 

RHK FÖRVALTAR BANNATET 

OCH DÄRTILL HÖRANDE  AN- 

LÄGGNINGAR, INKLUSIVE 

KONSTRUKTIONER OCH 

JORDOMRÅDEN.  

BANFÖRVALTNINGSCENTRALEN 

 INLEDDE  SIN  VERKSAMHET  1.7.1995 
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F 	____ 
att l)esluia om  RI-IK:s allmöriria verksamnhetslimijer  och  dc  mM  som skall 
uppstallas amuhetsverket i fraga om  service  ocii verksaniliet.  Styrelsen 
gör iiveii framtiställnimigar gallamide verksaiiiheietis allrnöiina utveckling 

och trafikpolitiken visavi jörmmvögstrafikeii  saint  faststiiller  viktiga pIa-
tier  och priiicipbeslimt om hvggande och underliMl av luninötet aven-
tout  om skötseln av trafiklednitigen. Statsrödei iminainude dcii första 
sivrelsen  1  vO.  1997. 

Till  si vrelseii hör overchrekior  Ossi  N  ieniimmutkko. ordlorande.  över-
ingenjör  Rita  Piiraijieui  från ttafikminö,teriet.  vice  ordloran(le  samt somim 

 re  resentaiiler föi jöriiviigsl rafikens anvaridare titaterialehef  Marjatta 
Kmmkkaniii ki  från  Kemira Fihres Oy  och verksi ällande direktör  I  lemuri 
Kuituneri  från  VR  .\ ktiebolag represemu teram)(le VR-Groump  Ah .Baii-
ingenjör Tapio Peltoliaka rei  resenterar RHK:s  personal. Si  vrelseiis  verk 

 satu  etsperiod stracker sig  till  utgången av  år 1  qq7  

EN  LITEN, EFFEKTIV OCH FUNGERANDE  ORGANISATION 	 .. 
(I//uuIR.s((Irt1/('us sir/else: 

-- 	 . 	 .. 	 .. 	hurja  tia Aukku,i,ak, (,iere  till  iönsiei).  1111k :t  operativa \ erk,aiiiliet leds av overdirekioreuu .  t  uder  over- 
1111(1  Purainen,  He,,,,  kutititieli  (uppe  till  dmrektoreu  lyder ett ekonomigrupp och  ten!  enheter: strategienlieteim. 
riinstet). (i)ss, .\ ieitiitiitiukko ac/i löpu) etitreprenadenheten. sakerluetsetitieteti.  tekniska emiheteti och fastighets- 

- - 	 .......... 	 Pe/ioIiuu.  enheten. Fotalt aihet ar 	ersoller  u  sjalva aunhetsverket . Hariutuver  
finns det  33  personer inom järmuvägstralikeiis hiljettkout  moll.  5iii  RI 1K 

 svarar för  I  ciilughei  m tied  laget i om kom rolhavgi  ft  er. 
Rl-1K:s ekoiioinigrupp  sköter iimhetsverkets ekoutoinihuvaltnimig och alliitiititia 

ameimden.  På (less  ansvar ligger personaläieiidena.  de  ekomioiniska iiretideiia  allt 
från uppgorande av hudgetemi  saint  kouitorssvsteuneii  och kontorsservicen 

Strategieuhcteii  skoter arenden  I  anslmitniiug  till  utveeklantlet  av haimitiitet 
och trafik1 iolitiken.  Till  befait ttimigsbihlen  hör projekt utredningar. mitveckliugs-
strategier och utveckl ingsprogram. Exempelvis arendeit i anshiut tiillg  till gel-
haiman  till I  ahtis  är på  utveeklingsenhetens  ansvar. 

l3estallnitigeii  av arheieu  I  anslutning  till  hanhålluuitigen amukoniuner  l°' 
 entrepreriadenheieui. l)en  sköt er hesi iullnimigeui och kommi rollen av såväl hvgg-

arheten soun uiiderliå lhsarbeiemi. Dessutom sköter eltlreprefla(lenheteut hl.a. 

utvecklamlei och hestiiliningen av trafikleclnimigstianster  .aunt  mupigorandet  av 
projektprograni för  de  närniaste  åren. 

Såväl säkerhetsenheten  soul den  tekniska enhet  en  va  mar hit  ji ruivigt  ra lik - 
 ens  säkerhet.  Till  säkerlietsemiheteuis ansvarsoniråde  hör  Ida.  säkerlietsföreskrif-

tema och hestäinnielserna gällande tågtrafiken. Siikerlietsenheten uppställer även 

kraven för i rafikpersonalens lialsotillståuid och ut hildning. l)eri tekniska emilie-

ten  ansvarar för sitt  del  för ju rttviigsmtmal erielens  saint  banaris  och anläggningar-
nas säkerhet. Enheten uippgur tuorinermia. tvpgoilkännandena och kontrollerna 

för såväl inaterieltekuitken  suut  han- och säkerluetsation Imuiuigstekniken .i)ess-

utom hör säkerhetsilrendena inom eltekniken sam! kvaliteisäreudena  till den 
 tekniska enheten. 

Fastighetsemuheteuus  uppgift  är  att atuskaffa. förvalta och hyra tti  last  eget 
 (bull  . Aveit piaiilaggnimigs-  och miljoiirendena ankoinnuer  på  (leima euiluet 

Fastighietsenheten  sköter dessutom onirådesarrangeniang och områdesiutlosuimigar 

saunt planutlåtariden och fastighetsförriiit niilgam.  



Overdirektör  

Översikt  
\ibciet  i  (let  nya  iini1ivciket  tai  konititil hra  I gang  iIgaciI(l(  him de 

 tippgifici  och  niäl.  50111  bestäms i  lag  och förordning. Vår främsta uppgift 

 är alt  sörja för underhållet och  titvecklandet  av  hai,iiatet salliI  för 

 jiirnviigstrafikens  säkerhet, och i'  (I  etta sätt främja  jiirnvimgstrafikens 

verksainhets  och  konkurrensförutsiittningar.  

Fastän  RFIK  iii  ett  än  ihetsverk  och  iniiehar inyiidiglietsstäliiiing.  kan 

 uhan  gott även tala om  kitndförliållanden. Mcd  kunder avses  då  företag 

 oni  trafikerar  haiiiiätet .  Utöver  den  alliniiima  t  rafikpol  il  iken  bör 

åkeriernas behov och deras  tillgoduseende  ses  sout  en  viktig faktor som 

styr  iiifrastrukturförvait  arens verksamhet.  I  Ijirvid  är man t  vnngen  alt 

 överväga  å  eila  sidan  förliällandel  mellan  person-  och godstrafik.  å  andra 

sidan  I)choven mOln  den  internationella och nationella  tralikeim.  

DET FÖRÅLDRADE BANNÄTET 
KRÄVER FÖRNYELSE OCH TILLÄGGSKAPACITET  
l)ei exileratit  le  hannäiet tjiinar  inte  järnviigtma  fikens behov i 	l)asl  a  

möjliga sätt.  1)e  huvudsakliga problemen  är  två  till  antalet. För det första 

 är  banniitet gannnalt.  till  största  ikleri  byggt  på I 9O() -i  aId  och  darfur  I 

 skriande behov av förnyelse. Detta framkommer  till  exenipel  då  iiian 

 betraktar., att  3O() kilometer  bana  är  förse  Id  med  Ira  fikbegriinsningar 

 och  a  amitalet begränsniiigar  ökar hela tiden.  

BAN  FÖRVALTN INGSCENTRALENS 

 FÖRSTA VERKSAMHETSÅR HAR VARIT 

ARBETSDRYGT. FASTÄN 

ÄMBETSVERKET OFFICIELLT INLEDDE 

 SIN  VERKSAMHET  DEN  1JULI  1995, ÄR 

 DET BEFOGAT ATTTALA  OM  ETT HELT 

VERKSAMHETSÅR, EMEDAN 

IGÅNGSÄTTANDET  AV 

 VERKSAMHETEN KRÄVDE MYCKET 

FÖRBEREDELSER OCH NÖDVÄNDIGT 

ARBETE MED TANKE PÅ 

BANHÅLLNINGENS KONTINUITET. 

I  Tkl'T'AL,'rc 
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Det andra  cent iala  problemet nr flaskhalsarna pö vissa 

lelar av hamiimatet - kapacitetshristen. l)etta svmi speciellt i 

omiirödet i svdostra hnland samt hllvlIdl)aiiorna frön 
 I lelsingbirs  västerut nih norrut.  RI IK:s fränist a  uppgift  är 

 att avlägsna dessa iiiolilein. \Iinskaiide av antalet hastigliets-

och axellasi l)egransningal genom föruvamide av haunatet  saint 
 avlägsnande av flasklialsar genuin tilläggsspör. fränijar sniviil 

exportiiidimstrins kumikurremiskraft  suin  kollektivirafikens 

 utveckling i enlighet miied (len hiiillhama utvecklingen. 

TILLRÄCKLIG FINANSIERING OCH EFFEKTIVT 
UTNYTTJANDE  AV  PENGARNA  ÄR A  OCH  0 

d\  l)amnlatet n(h l)ibehiöllandet  av iless vuiIe 
firulsätter cii årlig linaiisicrimmgsnivå  p  drygt i  yö  miljarder 
iiiark. Fastämi utsikterna  1110111 den  statliga ekomiuinin  nu just 

 öm allt arnial fagra. öl ilet skäl att hop)as att  (let •ka1l liiimias 
tihlriicklig foiståelse  toi  uppnåeimdei  av denna Fiimansierings-
nivå. 

Saniti(ligt  som miian talar oni cii ihlröcklig finansiering. 
hör  man  även tala om hur  man  skall  få de  pengar.  suin  man 
liar till sill  förfogande. att baitre nicka  till.  

Det iir givetvis oerhtort viktigt att arbetena förläggs  till de 
 rätta ställeiia samt att arbetet utförs  så fornlånligl  suin  möjligt 

och i  så  stora lidlieter  suin  möjligt. Iliiriitöver  är (let  väsentligt. 
att ('il sa stum  del  av arbetet somii möjligt kan umtföias  under  fri 
knijkurrejis.  Då  kan  man  komma frinn  till  det riitta l)ris(t 

 saint den iminovatinmi.  som håller kostnaderna i styr.  
Finland helibver en liingeramide  och effektiv jiiiiivägsl mafik. 

Järnvägstrafiken  å sin  sida behöver ett fumigerande och 
effektivt l)amlnat.  RI IK:s  mål  iii  att bringa baiiiiötei.  soul  står 
i hela samhällets tjanst. (len nivå  soul cii iiimlermi.  i 
utveckling stadd jöriiviigslrafik förumisiii tei. 

Överbyggnadens ålder  på  bannätet 







Banhållning  

1 

T 
En  effektiv banhållning säkrar verksam- 
hetsförutsättningarna för tågtrafiken  
Baiifrvalrningstriitraku  och  Oy  \  R-  haitde! 	och 	ingal 	i 	(let 	planerade 

Ra ta 	Ah slöt 	30.6. I )9.i de 	första  snahhtågsiialet . 	Banans skick kräver  

avtaleti gaUall(lP hanhållilillgell.  Dessa absolut  förnvaiide  av dess  tiver- 

gav  Oy VR -Rata  Ah  dci  totala ansvaret  bvggitacl.  dvs.  räler. sliprar.  växlar och 

för  cntrepreiiader  inom  l)anhiållniugetl  ballast. 	Dessiitoiii  skall säkerhets- 

till  årets  slut. 	I  avtaispaketel  ingick  aiiordnmgarna  på  bandelen förnyas.  

hl.a.  underhåll och byggande av  hauoi  eli 	a  ittomat iskt 	iågkoiitrollsvstein 

lekitisk  service  samt arbete i anslut  Ililig  byggas  sauli  de  plarikorsniiigar  som  

till 	ut veck  Ii  ug 	och 	plaiieriiig 	av finns kvar avlägsnas  

banuatet. 	Med  VR  Aktiebolag ingick  På  bansi riickan  Tammerfors- 

U  lIK hl.a .  ett  trafikleduiitgsavtal. Selitäjoki  fortsatte likaledes  iij)pfllst - 

GRUNDANDETAV RHK  HAR INTE 

MEDFÖRT NÅGRA DIREKTA STORA 

FÖRÄNDRINGAR  I 

BANHÅLLNINGSARBETET I  PRAKTIKEN. 

UNDERHÅLLET, BYGGANDET OCH 

UTVECKLANDET HAR FORTGÅTT 

UTAN AVBROTT PÅ OLIKA DELAR  AV 

BANNATET. 

UPPRUSTNING OCH 

UTVECKLING  
L)prIistIiiI1gsarI)t.'let biisatte bI.a  p 

 i)anst  räcka  ii I  lelsiugfors -Tammerfors.  
80111 fl  Finlands livligaste trafikerade  

ni  ngsarbetei  och  tiivåhöjiiingeii. 

BantIelens  kapacitet  liar  utökats  på 
1 )0 -ialet  hl a.  genom att  man  förnyat 

 säkerhetsatiorclningar  och trafik-
ledning, skapat nya  niotesplatser  för 
tågen och förlängt  de  gamla  hatigår- 

S  
ALIAI  I  TMTAVIc  



da  tila  Är I99 	)ålI)orja(ie fortivatidet  

av hanatis overi)vggna(i och 	hart- 

sirackait Parkatto-Seiiiäjoki  logs  tiet 

 Rusta regiottala ställverkei i bruk  .\iect 
hjul1 av (iatorslvrda ställverk väntis 

växlarna  på hatigården  och lagens 

gång säkras. Detta säkrar. påskyndar  
0(11 p fIck t  i verai trafik ert. 

1)prustningsarheie ntforties averi 

 på hiandeleri Lutlitis-Kotivola. soLu iii 

en  viktig  del  av såväl  den tiatioutella 

Soil)  interiiatioiieila traiikeit. På hati-

sirackortia Biihiiiujjki-Lahiis  och 
Iiininaki-\aiiiikkala laii)orja(Ies upi)-

rust itingsarbetet ocli förnvatidei  av 

säkerlietsatiordiiittgarria  

t Jpprustllingen  av ktisihattiii mel-

lan  I lelsiiigfois  och  Aho.  som redan 

pågått eti längre ti(l. hehnner sig iiii i 
 sill  slutskede. l)ei återsiör ännu litet 

 byte  av sliprar  saint avlagstiatide  av 

platikorsti higar.  St örsi a  delen av 

banan tr redan i det skick,  alt den  kan 

ftuigera  St)!!) I iitliiitis lorsta batia  med 

snabbgående trafik Arbetet  på 

 stadsbanan niellaii  I lelsinglors  och 

Di('knrshv  är  likaledes  på sltitt'akari. 

 Banans fjärde spår skall bli färdigt 
sotninarett  I 99ö. l)å  skiljs fjäu'r-

trafiken och  Ii nvuudsi a dsregionens 
näri t'afik åt, så alt  bägge har  I vå 
till  sitt förfogande.  På  (lett  a  sätt 

uppnår  titan tiiiäggskapacitet  och ka ni 

dun'rned höja antalet tåglitrer.  I attsltii-
fling liii  projektet  liar  ihan  även 
utvecklat stat  loiter mli statiousoin-

råden.  

I  ELEKTRIFIERINGEN 
FRAMSKRIDER 
1110tt) elcktrilieriiigen  blev liandelen 

Jvväskvlui-Pieksätuäki klar  år 1 9. 

I)eii eldragna tågirafikeii itile(ldes  i 

 hurjan  av oktober  på dettiia 78 kilonie-

ter  långa bana. Eick tri heriiigen av 

bandelen utgjorde cii Iortsattriing niå 

elekirifieritigen av haii(ieleti Tatii-

inet'fors-jvväskvlä.  1  och tiied dess  

fit  Il l'oljattde kotit cii erthieti ig elekl  ii-
tt('t'lt(I "ring till  stånd: Tamnnierfors-
Pick sä  ni  ii k  i -  Koti  vol  a - H ii him ii k  i - 

Ta  iii ti ierli )  ts.  

Av Finlands bannät  är nu  över ett 

tredjedel, dvs.  O73 haukiloineter. 

 elektrifierad. För tillfället utförs 

elektrifieringsarhete  på I)aiistt'ackatl 

Tatitiiierlors-Bjoriiebiirg/Hauino  0(11  

fuljaiide  i tureti  är handelen loijala-

Åbo.  Då  dessa arbeten slntförts,  är sä 

 gott som alla mera betydelsefulla 

baudeler i södra I'inland elekt ri lierade.  

MAN  FÖRBEREDER  SIG  PÅ 
KON  KU RRENS  
Bl  1K  har ingått ttlerparleui av  1 )96  års 
etit reprenad- och serviceavtal  t ited V R- 
bolagen. Målet  är enielleri id alt 
framnskrida  stegvis vad galler offentlig 

 of lertfori rägan bland entreprenorer 

 och leverantorer.  I Ida.  EU-be-
stäniinelserna  förutsätts konkurrens-

förl'araiide. Härmed eftersträvas 

ellektiveriutg av verksatnheten. ltöjnitrg 

av produktiviieteii och effektivare 

amivan(lrtittg av pcngartta  im tidigare. 

Meningen  ät'  att  en så  stor  del  av 
bvggarbei ena  5( (lit unöj I igt  och eu lel 
av rtnderhtuillsarlieiena rcdm  from. år 
I)O7  skall ritsattas  for kottktirrens. 

Aveti materialanskaffiiirtgarna  skall bli 
företiiål för konk rtru'etts.  From.  böt'-

jait av  år 1997 kotnmcr UFiK uttt  köpa 
direkt  eri  del  av spårföriiödetilietertta. 

bl.a. alla tiva växlar. 

l"astäit Finlatid  är  ett relativt litet 

jartivägsland.  hit resserar  det  inter-
natiomiehlut entrepreiiot'cr  och  lei e-

rantorer  bl  a. på gruhli  i av sitt geopu-
litiska läge. Ett belägg  for  detta  är bl.ui. 

 att  RI  EK redan  liar  slutit avtutl med cii 

utluiudsk etmtrel)t'enor  urn slipriing  av 
räler.  Via den fittländska inutrknadeit 

au'  tiet  möjligt för entreprettorer att 

opimia vidare internatiotiella föt'bindel-

sei'. 

Banhållningens finansieringsbehov 
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tågets högsta tillåtna hastighet och  sig-
naler  och  initiken  som påverkar tågets 
gång  efterföl  j. Om  tåget överskrider 

 den  tillåtna hastigheten bromsar det 
automatiskt. Målet  är  att stegvis ta i 
bruk detta  kontrollsvstem  de  livli-
gast trafikerade  hiiviidbarioriia  före  år 
2002.  

Ett teknik som redan varit i  bru  k 
en  liiiigre  tid.  är  (lem! automatiska 

 linjehiockeringen  och  fjärrstvrningen. 

 Dessa garanterar  tågirafikens  säker-
het.  I  liiijeblockeriiigen  har banlinjen 

 in del at s  i kort  a a  tt i  o ii tat is k t 
 fungerande  skvddsavsiiit  i. vilkas 

 ljitssignaler  visar för varje tåg ont 
 skvddsavsnittet  i (råga  är  fritt. 

Systemet garanterar tågen  en  säker 
körning även tätt  elter  varandra.  På 

 (lett  a  sätt kan  man  utn vttja  ett 
 l)anavsllitts  kapacitet  så  effektivt som 

möjligt. Från  fjärrstvrningscentralerna 

 åter styrs och övervakas trafiken  på de 
 Iinjel)lockerade handelarna.  För när-

varande finns det  1 7f4  hanki  loirieter 

omied  linjeblockering och  1'f 16  l)aIlki-

lonieter  med  fjiirrstyrning.  

AVLÄGSNANDE  AV 
 PLANKORSNINGAR  

En  viktig  dcl  inom  förbättraiidet  av 
såväl  järmivägs-  som vägtrafikens sa

-kerhet.  är  avlagsnaiidet  och  siikramidet 

 av  ph a  nkorsni ugar.  P  lankorsningar 

avlitgsnas  överallt  på  l)annatet.  fram-
för allt  på  bandelar  nied  transport  av 
farliga ämnen  sanit  bandelar för vilka 
planeras  suomI ibgående  trafik.  Man  kami 

 köra över  140  kin/h etidast  på ban-
delar  tried  tågövervakriing,  som sak-
ilar  plankorsitiugar  vid allmän väg. kr 

 995  avlägsnades totalt cirka  170 
 plaiikorsnirigar. Härmitöver  försågs  1 8 
 obevakade  tloiimkorsningar  med säker-

het  saiturdimingar.  Man  avlägsnar  plan- 

korsningar genom  vägarrangeniaiig 
sauli  genom att bygga  overgångsbroar 

 eller  vagportar. Avlagsnandet  av  plan-
korsningar görs i samarbete med kom-
mititerna  0(11  vagvcrket.  

TYPGODKÄNNANDEN OCH 

STADGOR PÅ  RHK:S  ANSVAR  
RI I K  ansvarar för lila.  tågniaterielens 

tekn iska  normer och  tvpgodka  nu-
an(len.  Hösten  1995  heviljade RuN 

 basis  av provkörningar  VR  drift  - 
 tillstånd för det nya  Sun3-tågei 

(Peiidoliuo  220)  för  1ålvitjmmniile  av  
koninwrsiell provirafik.  Tillståndet har 

 mne(lgett  en  körning av tåget med  160 
km/h på (It  avsnitt  på  kusthanan  som 
saknar  plaukorsiiingar.  Man  torde til-
låta körning med  200 km/h  av  Sm3-

tåget sommaren  1996.  Dessutom har 
 anmbetsverket  aktivt  niedverkat  i pro-

cessen för  tvpgo(lkanmlaml(le  VR  :s 
 nya  5r2-el  bk. 

Ri  1K  har  tinder  loppet av  åt 1995 
 sltitföit föritvandet  av  tågsikerhets-

or(liiingen.  som hade  påbötjats  vid  VR. 
 Soikerhetsorditingeit  liar nu  dispone-

rats på  nytt och  miiait  har tagit i  he-
traktaitde  tekniska  reformer  i anslut-
ning  till  säkerheten, såsom tågens  mill -
toinatiska kontrollsvstem. 

l)en  nya  tågsiikerhetsordningeit 
tra(I(le  i kraft i  borjan  av  mars I 9%. 
l-lälsotillsi  åt!  dskraveii  for  personer 

 inotim trafiksäkerlietsuppgifter  vid 
 jarnvägen ajourfors.  De  itva  kraven. 

inkluderande  tilläni1uiingsdirektiv.  trä-
der i kraft  tinder  våren  I 99(.  

Även  best  amnlTmelseruia gahlau(le  for-
beredelsermia  for event  uella  järnväg- 
olyckor  liar  förnyats  så  att  de  svarar 

 not  ileti  nuvarande organisationen  o(lt 

arl)etsfordelilillgen.  I  bestanirnelserna 

 har  bb.a.  definierats beredskapstiderna 
för  räddimings-  och  röjningsarhet  e  
enskilda  hat  idelar.  

Utvecklingen av det totala antalet 
plankorsningar åren  1960-95  
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Utvecklande  
ii 	1  

*  

GENOM ATT UTVECKLA 

BANNÄTET KAN  MAN  ÖKA 

JÄRN VÄGSTRAFIKENS 

EFFEKTIVITET OCH 

PRODUKTIVITET SAMT HÖJA 

DESS KONKURRENSKRAFT PÅ 

ETT AVGÖRANDE SÄTT. 

Utvecklandet av bannätet ökar 
järnvägstrafikens konkurrenskraft  
Nyekelorii  raden inom  utverklandet  sr 

 fortsatt elektrifiering.  ui  ökning av 
 bankapacitcteii.  dvs. byggande av  tiva 

 banor  otli  Spår.  saint  förbättring av 
 säkerlieteii  genom blir.  autoinaiisk 

tågkontrol  I  och avlägsnande av  r11n -  
ko i' i  I  riga  i. 

NORD  ISKATRIANG ELN,  
ETT EU-PROJEKT 
Ett centralt  nitvcckliiigsprojekt vjd  RI 1K 

 ur  föibäitrande  av  de  hanavsnitt  som 

ingår i  den  sk. Nordiska  tniaiigeln. I)eri 

\or(Iiska  i  riangelin  är  eli geni1eI1anIt 

trafi ksystein  för  Finland Norge  och 
 Sverige.  geiloni  vilket  (le  nordiska 
 huvridstädernia  förenas med varandra. 

 Fnilaiids  andel av  den  Nordiska triangeln  

eri  trafikkorridor i väst-östlig riktning. 
 Den  består av järnvägen  Aho-Helsitig-

fors-Vainikkala  turd  i  illhörande  hamn- 

\anda  flvgplat aiiit svlkustens  hamnar.  
Dcii  Nordiska triangeln  är  eli  av  de 

14  viktigaste  t  rafikprojekten  inom  den 
 Europeiska unionen.  Den  utgör  en del  av 

 den  konuk urreniskra  ft  iga logistiska 

 korridor. som  Rirenar  El på  ett effektivt 
sött med Ryssland  0(11  vidare  rued  Ost- 

och Sydostasien.  
Jiirnviigsförbindelseir  från  Aho  till 

 Vainikkala  via I  lelsirigfors  är  redan idag 

 eri  viktig nationell  rucli iniernationell  länk. 

Dess betydelse  frainhiivs  av att  den 

 Europeiska  iiuvesteririgsbankeri EIB 

beviljai  finska staten  cH  lån  på  cirka  1.3 
 miljard  mark  för  förhiittrande  0(11  

byggande av  banidelar  som ingår i  den 
 Nordiska triangeln. Med hjälp av lånet 

kan  muir  säkra  upprustiringsarhetets 

frainskridiring  på  banuavsnitten  Aho- 

I  Ielsingfors.  I  lelsingfors-I)icknrshv  saint 
Hi  ihiiiiä  k  i  - Laht  is.  

förbindelser,  E 1 8 -vägen.  I  Ielsillgfors- 

UAI  I TMTAVIc  



TEN-NÄTET FÖRENAR  
Dc  IJainlelar soIl! lioj  till  dcii \ordiska 

 triangeln utgör eu  del  av  El :s pan- 
europeiska tiafiktijit Genom att 

uitvcikla detta sk.  TEN -nät (Traii-
[liii 1ueaii-\etvork) citcistravar nuaiu 

cii kirbilit  ring  av  de  nationella niiteus 

saiiuniankoppling och iunpassiuiug.  Et 
liar  cii  speciell  TEN-budget.  genom 

vilkeui iiian kan lö bidrag tiäriuiast  iii! 
 projekt ut reduirigar  saint till  löi  icränt  or 

 och linegaraiituer.  k1 I O9. lick 
 Fiiilind  3.  mniljotler iiiaik  i  TEN -stöd. 

varav det ituesta gick  1111  dcii Nordkka 

 triangeln.  En  dcl  av stodet var direkt 
finansiering  (dcli cii dcl rantcstod. 

Ltoveu  (le  banor soiiu hor  till den 
 Nordiska triangeln. hör alla hctvdainlc 

banticlar inom (len internationella 
godstralukcn  saint de  livligt trafikerade 

baiidclarna inom personirafiken i 

 Finland till TEN-ivatet  Dessa l)anors 

totala laiigd luppgör  till  iuärinarc  3 50() 

k  i loiuiet eu. 

GENBANA  UNDER  PLANERING  
WIK  liar  fortati pl  id  igeil  av  den 

 sk. genbanan  till  Laiuiis.  i enlighet 

Iule(l dci projekt beslut sonu trafik-

niiliisteriet fattade ir  1 p9-f.  I)enna 
gelu  bana som  )lUt1(Ia1  s  gö  frö  ii  Kcuvo 

 eller Triisk!inda  till  Lalit  is  ansluter sig 

 till  ittvecklamidet  av trafiken inouuu östra 
 Finland  och trafiken österut. Trafiken 

frön  I  lelsitugfors  lungs  liuviidhanaiu 
 norrut håller  på  att bka  till  dcii  grad. 

 att  liian  ehcr artiomudets skifie konunier 

 all  behöva mera hankapacitet 

(;euibiiinimis p1t1i1iii11i1a  general-
plan  och iiiiljökolislcveiusbe(löinning-

en  1)1ev fardiga  i början av i'ii  19%. 
 Plaiucrna  baserar sig  på  fyra alternativ 

 till  geiubana  samt mippgraderiuig av dcii 

existerande hnvudbanaii. Efler det att 

pliiietmia varit  på remiss  väljer Ri  1K 
 det alternativ. som  sedan  ligger  till  

i gruuud för  den  slutliga generalplanen. 

Beslut om projektets fortsatta bcliaiud- 

ung fatt  as år 1 99'T.  efter dci att (liii 

slutgiltiga geiicralplaiicii blivit fiirdig. 

()vriga  projekt i geiteralplatien för 

ntvccklaiidei av traFiken i östra 
 Finland  ((ch öicrut  år 1995  var 

höjandet av iiivåii  på  siriickaui Lahiis-

LuilinuLiki.  ett tillaggsspår  till  baii-

aviiittel Lituiiiiuki-Vaiiiikkala  och val 

av haiuliiuje mellan  I  ,ahtis  och  :1 

Michel.  Eiiligt  ile utlåtanden som givits  
011i  plaiicriia koinitier Ri  1K  att besluta  

011i  dcii  fortsatta beliauidhiiigcui av 
dessa projekt  år 1 99(.  

MILJÖÄRENDEN  I  FOKUS  

(;ciibaniiii  till  Lalitis  och tilliiggsspåici 

iiucllan Lmuiiniiiki och \aiuuik kala  är dc 
 första jaiiuvagsprojcktcn i sainhaiitl 

nlc(l vilka  man liar  utfört  en  miljö- 

k on  sekvet  us lied ii tilling.  
\iiljöircndciva  hat  iivcn  i övrigt cii 

franiståciude stiilliuing i RIl K:s verk-

sauiuluet .Aiuihctsvcrket  liar Ida.  saul  i 
gång uppgoramidct av ett eget milj-

i1ogran1 och cii egen  ml  iopolu  ii L 
 Ilosten  1995  Fattade WIK beslut mii 

att i alli liöguc  grad  overgå  till  aiiväuii  I-
ning  av iuuiljöviiiiliga hctongsli1urar  \ad 

 gäller dcii tuva diiseluuiutcricicii beslot 

maii att ta i butik  (le  iiiteival ionella 

Eumro ll-iitsläppsitornicrna.  RI 1K är 
 tiveiu  i färd med att sätta i gölig 

huillcrniiiiiiiiigar av  den  mullauidc 
iiimutcricictu  på  olika tvpers baui-
koi  ist  ink t it  ui  er.  

DEN  ELEKTRISKA 

DRAGKRAFTENS ANDEL ÖKAR 

Målet för batuotnas fortsatta eIck  ii  - 
lucringsirograiuu  ar att höja diii 

uniljovaiuhiga elektriska dragkraftcuis 

andel fråiu iuiivurandc cirka  ó()  pio(iit 

 till  öveu  8()  procent. I)en fortsatt  a 
 elcktrifieriuigeiu Ie(ler  till  snabbare 

tågtiauik  sallii  gOr  det niojligt för 

lvngic tåg  an t  ihigate  ali  koua.  

Nordiska triangeln  

Finlands  TEN-nät 
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Ekonomisk översikt  1995  
kr  I 995  beviljades ur statshudgeten.  iii  Iaggshu(lgelerna inberaknade,  1 831  milj.ink 

 till  hanhålltuitigen  ..\led  det från föregående  år  överförcia  anslaget  på 361  iiiilj.ink 

 samt  25  inill.ink  i kassainedel. uppgick tillgångarila  till  totalt  2 217  milj.ink. 

 Dessutom beviljades  en  överskridning av anslag  på 2.,5  milj  ink  för aiiskaffniiug av 

orclområcleii. 

n(ler  den  förra hälften av  år 1995  anviindes  1 014  milj.mk  av budgetaiislagen 

 till  hanhåll  ii  ing. Härutöver användes  till  hanitållnuig  10  milj  mk  inkomster från 

försäljning av tillgångar samt  13  inilj.nik  övriga inkomster.  Under  årets senare hälft 

anvandes  996  nuiljink  av hudgetniedkit  till  hanhållning.  

För  den  egeni  tiga banliålliiiiigen allviillcles  år 1995  totalt  2 042  milj.iiik  och för 

anskaffning av jordoniråden  5  milj  ink. I  hanhållningen anvande  man  för första 

gången onikostivadsinoiuientet ur vars medel ulover dcii egentliga bauhållningen. 

trafikleduuingen. RF1K:s utgifter mk1 t1(lerande konirollavgiftsverksainheten  saint 

 fastiglietsfunktioiiens  utgifter finaiisierades.  På  moiilciltet iiitiki  fördes åter 

hanavgifteri. fastiglietsfunktioneiis inkomster och övriga intiiktcr. Med inkomsterna 

kunde  man  finansiera egentlig hauhålliiing för  9  iiiilj.nik.  

Uppföljning av  de  särskilda projekten inom banhållningen  år 1995  

	

Attväiit 	Ativnu 	Ati\alits 	Overtors  
I  halvåret 	II  lialvå ret 	 1(31 alt 	till år 

1 000  nk 	 1 0)5 	 I 906 

UT V  ECKL  A\ I) E 

l-lelsingfor.-l)iekun4hv  33 619 37 -f75 71 004 
I Ielsingfor..-lutnnioriors  4 268 10 863 15 131 
I lehirigfors -Ål  in 33 583 37 575 71 158  
laiitutcrfor-oiiuijoki  31 855 41 346 73 201  
Faininerhrs-Picksiiinäki, ulvkt-r. 13 675 12 698 26 373  
Kvrkliitt-Åho. elekir.  1 277 0 1 277  
Tanirnerfor-Björnehorg/Ranino. elekir.  17 405 26 063 4 468  
Toijala-Abo. elekir.  8 895 1 038 0 033 1 067  
Tågövervakniug  11 219 18 634 20 853  
Ovrig  utveckling, planering  7 651 5 597 13 248  
UTVECKLANDE  163 447 191 289 354 736 63 747  

JORDOMRADEN  5 496 5 496 

EL -PENGAR FÖR  REGIONAL  ITVECKLING  1 280  

NATIONELl,  ANDEL  AV  EU-PROJEKT  1 600  

pprattliållning  337 173 3 -tO  016 706 189  
Förnvande  515 914 465 631 981 545  
PRI\IÄRBANI-IÅLLNING  873 087 814 6-17 1 687 734 143 427  

RHK. trafikledu.  kontrollverks.  112 359 112 359  
Fatighetsfunktioneii  20 002 20 002  
Rlll<  0.  ÖVR.  TOTALT  132 361 132 361  

A\lTLlGA  UTGIFTER  1 036 53-1 1143 793 2 180 327 209 841 
I ntiiki  er. banavgift  -90 000 -90 000  
lntiikicr.  fast  ighetsftinktioneu  -38 988 -38 988  
Intäkter. övriga  -22 789 -18 304 -41 093  
INTKTER lOTAIJ  -147 292 -170 081 

1111111  
TTOLTGIFTER  1013 745 ')06 301 2 010 2-i6 	211121  

UAI  I TMTAVE 



Kalkyl om uppfyllelse av budgeten  I .7.-3 1.12.1995 

Budget  kot  tu 	 A  inlag  
Overlorts  från 	1.7-31. 12.95 Till  förfogande  

I  lialviii -ii 

11 .0+. 11 	 \  1  -rvtir lisskat  
12.31.511 	 Inkomster från  l>anhållniiigt -ii  

lNKO1STEl1  TOTALT  

An  vai  its 	( )ver6irts  till 	j  amforelse 
Inlititit 	loijatid 	itied  

	

år 	laiclgiten  

914 510 
66 000 

980 510 

VTGIFTER  
28.99.23.1 A  Utgifiei-  ho-  ujirvarilisskatt  247 )58 53O 
28.99.23.2 A  enii-iika1-ijio,-nt förvjirv. iiioin 	- ________________________ _______________________  1 013  

1OlS1S TOTAlT  247 959 549 

IJTGIFTIH  Föll BANIIÅLLIM;E\  
26.97.61.3 S 3 EL -pengar för  

regional titveekling 1 280 000 1 280 (WO 1 281) 001) 
31.58.21  -  I S 2 Et -iuil  I 600 00() 1 600 000 1 600 000 
31.58.21.2 S 2 1111K  oeli  övrig prirnär- 

hanhãllning  941 41W 000 941 400 000 797 972 888 143 427 112 
llrutloutgifter  1 002 400 000 1 082 400 000 045  264 873 137 135 127  - 

- Ranföi-vait ningsi'intraleii  141 .500 000 1+1 50)) 000 112 358 886 2) 	141 	114  
-Priinarloiiiliållnnig  897 -+00 000 897 -+00 000 Ill 2 Q0-+ 	(-+7 34 -+05 	.53  
-Fastiglteisfunki jomo  -(3 500 000 -+3 500 000 20 001 640 23 498 :3o0  
llruttoinkonis(er  -141 000 000 -1-+1 000 000  -  I-f? 201 ((85 0 2010(15  
-Banavgift  -00 000 000 -9+) 000 000 -90 000 000  - - 

- Iukotii.ur  från fastighets- 
funktionen 	 -46 000 000 -4(u (0)0 00+) -38 907 033 -7 012 367  
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Kontaktdata  Data  om Finlands bannät  
(11 .1 9q6)  

BallfÖrvaltniiig.rel]Iralell  Den  första banan: Helsingfors -Tavastehus  år 1862  
PB  185  (Bruimsgatan  6)  Spårvidd:  I 524 mm 
00101  Helsingfors Banlängd totalt:  5 859  bankm,  varav huvudbanor  5 660  bankm  
Tel. (90) 5840 5111  Spårlängd  inkl.sidospår:8  915  spårkm  
Fax (90) 5840 5100  Dubbel- eller  flerspårig  bana:  496  spårkm  

Spår med  betongsliprar:  I 400  spårkm 
Overdirektör  

Skarvfritt  spar: 3 660  sparkm  
Ossi Nieinnmiukko  
(90) 5840 5101  

Elektrifieringssystem:  25 kV 50 Hz  
Elektrifierad bana:  2 073  bankm  

Overdirektorens  sekreterare  Tunnlar:  42  st.  

Anmikka  Heinonen -  vid  huvudbanorria  38  st.  

(90) 5840 5102  -  vid industribanorna  4  st. 
Tunnlarnas sammanlagda längd:  25 255 m  

Strategienheteii  Järnvägsbroar:  I 998  st.  
Biträdaiide  direktör Marni  Kerosuo -  banbroar (över åar)  I 086  st.  
(90) 5840 5120  -  vägportar  662  st.  

-  fotgängartunnlar  250  st. 
Entreprenadenheten Broar över järnvägen:  734  st.  
Bitnidande (lireki  ör  

-  övergångsbroar  663  st.  
Juha -Heikki  Pasanen .. 

- overgarigsbroar  for  latt  trafik  71  st.  
(90) 5840 5131  

Antalet plankorsningar  pa  huvudbanorna:  3 884  st.  

Sakerhetserihet  ei 
-  försedda med halvbommar  694  st.  

Bitradande  direktor  Yrjo Poni iai  Bansliprar/km:  I 640  st.  

(90) 5840 5150  Typ av nya  räler  på  huvudbanorna:  UIC  60  (vikt  60  kg/m) 

Jordom  råden i  RHK:s  ägo:  28 800 ha,  varav  21 200 ha under  spåren. 

Tekniska enheten Byggnader i  RHK:s ägo:4  500  st.  till en  volym  på 1,4  milj.m 3  

Biträdande direktor  

Markku iN uniineiiii  
(90) 58 -tO  5180  

Fastiglietsenheten  

Biträdande direktör  Timo \Tiilke  
(90) 5840 5160  

Ekonom  igruppen 

Ekoiioiiiiclie1'  kiri Kivela 

 (90) 58-tO  5110  

Sekiterare  för  1ilterriahion(lIa arrrideii 

 ban  Konsin  
(90) 5840 5104  

Iiiforinatioiisrhef 

 'lulu)  Saarinen  
(90) 5840 5103  

Foton:  Markku Nummelin,  Enrico  Sen,  Leif  Rosnell  och  Kari  Ojanpera 
 Tryckeri:  Kirjapaino Libris  

Design  och produktion:  Spokesman  Oy  
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