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Tiivistelmä 

Selvityksen tavoite 
 
Ratapihojen kehittämishankkeiden avulla pyritään poistamaan niiden toiminnallisia 
puutteita ja siten parantamaan rautatieliikenteen kilpailukykyä. Tavoiteltavia ver-
kollisia vaikutuksia voivat olla mm. kuljetusten kasvun mahdollistaminen, pidem-
pien junien liikennöinnin mahdollistaminen, henkilöjunien vuorotarjonnan kasvat-
taminen ja aikataulusuunnittelun joustavuuden lisääminen. Tavoiteltavia paikallisia 
vaikutuksia voivat olla mm. vaihtotyön nopeuttaminen, junien ja vaihtotyöyksiköi-
den törmäämisriskin pienentäminen sekä matkustajien kulkuyhteyksien kehittämi-
nen.  
 
Ratapihojen kehittämishankkeet voivat olla kustannuksiltaan mittavia, mutta tästä 
huolimatta niitä on käsitelty nykyisessä ratahankkeiden arviointiohjeessa melko 
suppeasti. Tämän selvityksen tavoitteena oli arvioida ratapihojen hankearvioinnin 
valmiuksia ja haasteita, kehittää hankearvioinnissa käytettäviä menetelmiä, sekä 
tunnistaa lisäselvityksiä vaativat kysymykset.  
 
Yksi ratapihojen kehittämishankkeisiin liittyvä erityispiirre ovat niihin kytkeytyvät 
maankäytön kehittämishankkeet. Useat ratapihat sijaitsevat kaupunkirakenteen si-
sällä ja keskustojen läheisyydessä, minkä vuoksi niistä on tullut houkuttelevia 
maankäytön kehityskohteita. Useilla kaupungeilla on tavoitteena ottaa osa rata-
piha-alueesta muuhun käyttöön tai siirtää ratapiha kokonaan pois kaupunkialu-
eelta. Tällaisten hankkeiden yhteiskuntataloudellisten vaikutusten arviointiin ei 
toistaiseksi ole ollut käytössä menetelmiä. 
 
Ratapihojen hankearvioinnissa käytettävät menetelmät 
 
Ratapihojen hankearvioinnissa voidaan hyödyntää hyvin pitkälti olemassa olevia 
menetelmiä, mutta erityisesti vaihtotyön kustannusten, ratapihojen kunnossapito-
kustannusten, onnettomuuskustannusten ja maankäytön kehittämisen yhteiskun-
tataloudellisten vaikutusten arvioinnissa käytettäviä menetelmiä on tarkennettava. 
Näistä onnettomuuskustannusten ja maankäytön kehittämisen yhteiskuntatalou-
dellisten vaikutusten arviointi ovat hankearviointimenetelminä uusia.  
 
Ratapihoilla tapahtuneista onnettomuuksista vain hyvin pieni osa olisi ollut estet-
tävissä asianmukaisilla turvalaitteilla. Tästä johtuen onnettomuusmäärään perus-
tuvassa onnettomuuksien todennäköisyyden arvioinnissa satunnaisvaihtelun mer-
kitys on suuri, minkä vuoksi menetelmän yleistettävyys on heikko. Turvalaiteinves-
tointien vaikutuksia voidaan arvioida luotettavasti ainoastaan vaihteiden keskittä-
misen avulla saavutettavien henkilöstökustannussäästöjen osalta. Samalla voidaan 
kuitenkin todeta, että turvalaiteinvestointien avulla saavutettavat onnettomuus-
kustannussäästöt ovat hyvin pieniä, eikä niillä käytännössä ole vaikutusta hankkei-
den kannattavuuteen. 
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Maankäytön kehittämisen yhteiskuntataloudellisten vaikutusten arvioimiseksi tun-
nistettiin kaksi potentiaalista lähestymistapaa: liikenteellisten maankäyttöhyötyjen 
arviointi ja maanarvon muutokseen perustuva tarkastelu. Liikenteellisten maan-
käyttöhyötyjen laskennassa hyödynnetään vakiintuneita menetelmiä ja tietovaran-
toja, joten soveltamiskynnys on matala. Menetelmällisinä haasteina ovat maan-
käyttöskenaarioiden laatimiseen liittyvät epävarmuustekijät, joita kuitenkin voi-
daan tutkia herkkyystarkasteluiden avulla. Teoriatasolla haasteena on, ettei kaikkia 
maankäyttöön liittyviä hyötyjä voida mallintaa liikennetarkasteluna.  
 
Maanarvon muutokseen perustuva tarkastelu voi ratapihahankkeissa olla vähem-
män riskialtis kuin muissa liikennehankkeissa. Sen arvioinnista puuttuu kuitenkin 
vakiintuneita menetelmiä ja tietovarantoja, minkä vuoksi sovellettavuus käytännön 
tasolla on heikko. Menetelmänä maanarvon muutokseen perustuva arvio huomioisi 
kuitenkin maankäyttöhyötyjä laajemmalla skaalalla kuin liikenteellisiin hyötyihin 
perustuva arvio.  
 
Ratapihojen hankearvioinnin toteutettavuus yleisesti 
 
Valmiudet ratapihojen hankearviointien laatimiselle ovat yleisesti ottaen hyvät, 
vaikka menetelmiin ja lähtötietoihin liittyykin haasteita. Ratapihahankkeille ovat 
tyypillisiä tarkasteltavan ratapihan ulkopuolella syntyvät vaikutukset; esimerkiksi 
pienenevä tavaraliikenteen junamäärä tai lisääntyvä henkilöjunatarjonta, ja näistä 
syntyvät vaikutukset. Tällaisten vaikutusten tunnistaminen on hankearvioinnin nä-
kökulmasta tärkeää, koska suurimmat rahamääräiset vaikutukset syntyvät toden-
näköisesti näistä.  
 
Myös toimenpiteiden verkolliset riippuvuudet on tärkeää tunnistaa. Tavoiteltavien 
vaikutusten saavuttaminen voi edellyttää toimenpiteitä tarkasteltavan ratapihan 
ulkopuolella, mikä asettaa haasteen hankkeiden määrittelylle ja rajaamiselle. Ra-
tapihahankkeet voivat myös olla vaihtoehtoisia, minkä vuoksi niitä tulisi tarkastella 
strategisella tasolla ennen ratapiha- ja rataosuuskohtaisten tarkempien suunnitel-
mien laatimista. Tällöin yhteiskuntataloudellisesti kannattamattomimpia toimenpi-
teitä voidaan sulkea pois.  
 
Ratapihojen kehittämishankkeiden aiheuttamien suoritemuutosten tunnistaminen 
edellyttää melko yksityiskohtaista kuvaa ratapihan kuljetusvirroista ja niiden ope-
ratiivisesta toiminnasta. Tällaisia tietoja ei ole julkisesti saatavilla, vaan ne on han-
kittava esimerkiksi haastatteluiden avulla. Kaikista operatiivisista yksityiskohdista 
ei todennäköisesti olla valmiita antamaan tietoja, jolloin hankearvioinnin laatijan 
on tehtävä omaan asiantuntemukseen perustuvia arvioita.  
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Utveckling av projektbedömningen av bangårdar - Preliminär utredning. Trafik-

ledsverket. Helsingfors 2021. Trafikledsverkets publikationer 54/2021. 76 sidor och 1  

bilaga. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-893-9. 

Sammanfattning 

Utredningens syfte 
 
Målet med utvecklingsprojekten för bangårdar är att undanröja deras funktionella 
brister och på så sätt förbättra järnvägstrafikens konkurrenskraft. De eftersträvade 
konsekvenserna för nätet kan utgöras av bland annat möjliggörande av transport-
tillväxt, möjliggörande av trafikering med längre tåg, utökande av turutbudet av 
persontåg och ökad flexibilitet i tidtabellsplaneringen. De eftersträvade lokala 
konsekvenserna kan vara bland annat snabbare växelarbete, minskning av risken 
för kollision mellan tåg och växelarbetsenheter och utveckling av passagerarnas 
förbindelser.  
 
Utvecklingsprojekten för bangårdar kan ha stora kostnader, men trots det har de 
behandlats relativt fåordigt i den nuvarande anvisningen för bedömning av 
banprojekt. Målet med denna utredning var att bedöma beredskapen för och 
utmaningarna i projektbedömningen av bangårdar, utveckla de metoder som 
används i projektbedömningarna och identifiera frågor som kräver ytterligare 
utredningar.  
 
Ett av särdragen i utvecklingsprojekt för bangårdar är de utvecklingsprojekt som 
gäller markanvändningen, vilka är kopplade till dessa. Flera bangårdar ligger inne 
i stadsstrukturen och i närheten av centrumen, varför de har blivit attraktiva objekt 
för utvecklingen av markanvändningen. Flera städer siktar på att ta i bruk en del 
av bangårdsområdet för annan användning eller i sin helhet flytta bort bangården 
från stadsområdet. Hittills har det inte funnits metoder för bedömning av de 
samhällsekonomiska konsekvenserna av sådana projekt. 
 
Metoder för projektbedömning av bangårdar  
 
I projektbedömningen av bangårdar är det möjligt att i väldigt hög grad dra nytta 
av existerande metoder, men det finns behov av att precisera i synnerhet de 
metoder som används i bedömningen av växelarbetskostnaderna, kostnaderna för 
underhåll av bangårdar, olyckskostnader och de samhällsekonomiska konsekvens-
erna av utvecklingen av markanvändningen. Av dessa är bedömningen av olycks-
kostnader och de socioekonomiska konsekvenserna av utveckling av mark-
användningen nya projektbedömningsmetoder.  
 
Endast en mycket liten andel av olyckorna på bangårdar kunde ha förhindrats med 
behöriga säkerhetsanordningar. Till följd av detta är den slumpmässiga variationen 
av stor betydelse i bedömningen av sannolikheten för olyckor utifrån antalet 
olyckor, varför möjligheterna att generalisera denna metod är svaga. Inverkan av 
investeringar i säkerhetsanordningar kan bedömas på tillförlitligt sätt enbart vad 
gäller de personalkostnadsbesparingar som kan uppnås genom att centralisera 
växlarna. Samtidigt är det dock möjligt att konstatera att de olyckskostnads-
besparingar som kan uppnås med investeringar i säkerhetsanordningar är väldigt 
små, och de har i praktiken inte konsekvenser för projektens lönsamhet. 
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Två möjliga tillvägagångssätt identifierades för att bedöma de samhällsekonomiska 
konsekvenserna av markanvändningsutvecklingen: bedömningen av de trafik-
mässiga markanvändningsfördelarna och granskning utifrån ändringen av 
markvärdet. I beräkningen av trafikmässiga markanvändningsfördelar utnyttjas 
etablerade metoder och datalager, varför tillämpningströskeln är låg. De 
metodologiska utmaningarna utgörs av osäkerhetsfaktorerna i anknytning till upp-
görandet av markanvändningsscenarier, vilka dock kan undersökas med känslig-
hetsgranskningar. På teoretisk nivå är utmaningen att inte alla markanvändnings-
fördelar kan modelleras som en trafikgranskning.  
 
En granskning som grundar sig på en ändring av markvärdet kan i bangårdsprojekt 
vara mindre riskbenägen än i andra trafikprojekt. Bedömningen saknar dock 
etablerade metoder och datalager, varför tillämpligheten på praktisk nivå är svag. 
Som metod skulle dock en bedömning baserad på ändringen av markvärdet på 
bredare skala beakta markanvändningsfördelarna än en bedömning som baserar 
sig trafikfördelar.  
 
Genomförbarheten för projektbedömningen av bangårdar i allmänhet 
 
I allmänhet är beredskapen för att göra projektbedömningar av bangårdarna bra, 
trots att metoderna och källdata är förknippade med utmaningar. Det typiska för 
bangårdsprojekt är konsekvenser som uppkommer utanför den bangård som 
granskas; till exempel ett avtagande antal godståg eller ett ökande persontågutbud 
och de konsekvenser som uppkommer av dessa omständigheter. Ur projekt-
bedömningssynvinkel är det viktigt att identifiera sådana konsekvenser, eftersom 
de största penningmässiga konsekvenserna sannolikt uppkommer av dessa.  
 
Det är också viktigt att identifiera åtgärdernas nätverksberoenden. För att uppnå 
de eftersträvade konsekvenserna kan det krävas åtgärder utanför den bangård 
som granskas, vilket medför en utmaning för definitionen och avgränsningen av 
projekten. Bangårdsprojekt kan också vara alternativa, varför de borde granskas 
på strategisk nivå innan mer ingående bangårds- och banavsnittsspecifika planer 
uppgörs. Då kan kan de åtgärder som samhällsekonomiskt är mest olönsamma 
uteslutas.  
 
För att identifiera de prestationsändringar som utvecklingsprojekten för bangårdar 
orsakar krävs en relativt detaljerad bild av trafikflödena på bangårdarna och deras 
operativa verksamhet. Sådan information är inte allmänt tillgänglig och den måste 
inhämtas till exempel med intervjuer. Sannolikt finns det inte beredskap att ge alla 
operativa detaljer, då den som genomför projektbedömningen måste uppgöra 
bedömningar som baserar sig på den egna expertisen.  
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Development of the project appraisal of railway yards - Preliminary study.  
Finnish Transport Infrastructure Agency Helsinki 2021. Publications of the FTIA 54/2021.  
76 pages and 1 appendix. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-893-9. 

Abstract 

Objective of the study 
 
Railway yard development projects aim to eliminate operational deficiencies in the 
yards and thus improve the competitiveness of rail transport. The network impacts 
to be pursued may include enabling transport to grow, enabling longer trains to 
run, increasing the number of passenger train journeys and making timetable 
planning more flexible. The local impacts to be pursued may include speeding up 
shunting, reducing the risk of trains and shunting units colliding and developing 
passenger transport connections.  
 
Railway yard development projects can be large in costs, but despite this, they 
have been dealt with on a rather small scale in the current guide for the appraisal 
of railway projects. The aim of this study was to assess the capabilities and 
challenges of the project appraisal of railway yards, to develop the methods used 
in project appraisal, and to identify issues requiring further clarification.  
 
One of the special features of railway yard development projects is the related land 
use development projects. Several railway yards are located inside an urban 
structure and in the vicinity of city centres, which is why they have become 
attractive land use development targets. Several cities aim to take part of the 
railway yard area for other use or to relocate the railway yard completely away 
from the urban area. So far, there has been no methodology in place for assessing 
the socioeconomic impact of such projects. 
 
Methods to be used for the project appraisal of railway yards 
 
Existing methods can be used to a very large extent in the project appraisal of 
railway yards, but the methods used for assessing the costs of shunting, the 
maintenance costs of railway yards, accident costs and the socioeconomic impact 
of land use development, in particular, need to be specified. Of these, the 
assessment of accident costs and the socioeconomic impact of land use 
development are new as project appraisal methods.  
 
Only a very small proportion of accidents occurring on railway yards could have 
been prevented with appropriate safety equipment. As a result, the random 
variation is of great importance in the assessment of the probability of accidents 
based on the number of occurred accidents, which is why the general significance 
of the method is poor. The impact of investments in safety equipment can only be 
assessed reliably with regard to savings in personnel costs achieved through the 
centralisation of points. At the same time, however, it can be said that the accident 
cost savings achieved through investments in safety equipment are very small and 
have practically no impact on the profitability of projects. 
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Two potential approaches were identified for assessing the socioeconomic impact 
of land use development: the assessment of land use benefits in transport and a 
review based on the change in land value. Established methods and data resources 
are used in the calculation of land use benefits for transport, so the application 
threshold is low. The methodological challenges are the uncertainties associated 
with the development of land use scenarios, which can, however, be investigated 
through sensitivity assessments. On a theoretical level, the challenge is that not 
all land use benefits can be modelled as a traffic review.  
 
A review based on the change in land value may be less risky in railway yard 
projects than in other transport projects. However, its evaluation lacks established 
methods and data resources, which is why practical applicability is poor. However, 
as a method, an estimate based on the change in land value would take into 
account land use benefits on a larger scale than an estimate based on traffic 
benefits.  
 
Feasibility of the project appraisal of railway yards in general 
 
In general, the capacity to carry out project appraisals in railway yards is good, 
although there are challenges associated with methods and initial data. Railway 
yard projects are characterised by impacts generated outside the railway yard 
under review; for example, the decreasing number of freight trains or the 
increasing supply of passenger trains, with their resulting effects. It is important 
from the point of view of the project appraisal to identify such impacts, as the 
greatest monetary impact is likely to arise from these.  
 
It is also important to identify the dependencies of the measures on the network. 
In order to reach the impact to be achieved, measures may be required outside 
the railway yard under review, which poses a challenge for the definition and 
delimitation of projects. There may also be alternative railway yard projects which 
is why they should be reviewed at a strategic level before drawing up more detailed 
plans for the railway yards and track sections. In this case, the socioeconomically 
most unprofitable measures can be ruled out.  
 
The identification of changes in performance caused by railway yard development 
projects requires a fairly detailed picture of the traffic flows through the railway 
yard and their operational activities. Such information is not publicly available and 
must be obtained, for example, through interviews. It is likely that interviews will 
not result in the provision of information on all operational details, in which case 
the author of the project appraisal will need to make assessments based on their 
own expertise.  
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1 Selvityksen tausta ja tavoitteet 

Ratapihat ovat matka- ja kuljetusketjun solmupisteitä ja rautatieliikennejärjestel-
män toiminnallisia keskuksia. Henkilöliikenteen ratapihat ja niillä sijaitsevat rauta-
tieasemat toimivat eri yhteysväleillä liikennöivien junien vaihtoasemina sekä sol-
mupisteinä rautatieliikenteen, muun joukkoliikenteen, henkilöautoliikenteen, pyö-
räilyn ja jalankulun välillä. Tavaraliikenteen ratapihat mahdollistavat vaunujen 
kuormauksen, purun, säilytyksen ja järjestelyn, minkä lisäksi satamien ratapihat, 
raakapuun kuormauspaikat ja muut rautatieterminaalit toimivat solmupisteinä rau-
tatie-, meri- ja tiekuljetusten välillä. Ratapihat ovat myös puskureita, jotka mah-
dollistavat linjaosuuksien vapautumisen odottamisen, ja siten liikenteen joustavan 
suunnittelun ja ratakapasiteetin tehokkaan käytön. 
 
Useat Suomen ratapihoista on suunniteltu ja rakennettu aikana, jolloin rautatiekul-
jetusasiakkaita oli huomattavasti nykyistä enemmän ja kuljetukset muodostuivat 
useista pienistä vaunukuorma- ja kappaletavaralähetyksistä. Tyypillistä kuljetuk-
sille oli myös hidas vaunukierto, minkä seurauksena ne seisoivat pitkiä aikoja ra-
tapihoilla. Ratapihoilta tämä edellytti suurta määrää lyhyitä raiteita ja laajaa maa-
aluetta.  
 
Pienten vaunuryhmien järjestelyyn suunnitellut ratapihat vastaavat huonosti ny-
kyisten rautatiekuljetusten toiminnallisia vaatimuksia. Viimeisten vuosikymmenten 
aikana lähetyserät ovat kasvaneet yhä suuremmiksi ja suorat kuljetukset ovat 
yleistyneet. Yhtenä merkittävänä syynä tähän ovat ratapihoilla suoritettavan vaih-
totyön suuret kustannukset, jotka heikentävät rautatiekuljetusten kilpailukykyä 
suhteessa tiekuljetuksiin.  
 
Ratapihojen kehittämishankkeiden avulla pyritään poistamaan toiminnallisia puut-
teita ja siten parantamaan rautatieliikenteen kilpailukykyä. Tavoiteltavia verkollisia 
vaikutuksia voivat olla mm. pidempien junien liikennöinnin mahdollistaminen, kul-
jetusten kasvun mahdollistaminen, henkilöjunien vuorotarjonnan kasvattaminen ja 
aikataulusuunnittelun joustavuuden lisääminen. Tavoiteltavia paikallisia vaikutuk-
sia voivat olla mm. vaihtotyön nopeuttaminen, junien ja vaihtotyöyksiköiden tör-
määmisriskin pienentäminen sekä matkustajien kulkuyhteyksien turvallisuuden ja 
esteettömyyden parantaminen. 
 
Ratalain 8 §:n mukaan kaikista merkittävistä ratahanketta koskevista yleis- ja ra-
tasuunnitelmista on laadittava hankearviointi. Väyläviraston ratahankkeiden han-
kearviointi on ohjeistettu Ratahankkeiden arviointiohjeessa1. Ratapihojen kehittä-
mishankkeita on kuitenkin käsitelty nykyisessä ohjeessa melko suppeasti. Yhtenä 
syynä tähän ovat ohjeistuksen laatimiseen liittyvät haasteet. Ratapihojen hankear-
vioinneissa joudutaan paneutumaan hyvin yksityiskohtaisiin liikennöintiä, vaihto-
työtä ja näiden kustannuksia koskeviin vaikutuksiin. Ohjeistuksen laatiminen edel-
lyttää laajaa tiedonkeruuta mm. kunnossapitokustannuksista, turvalaiteinvestoin-
tien vaikutuksista sekä ratapihojen teknisten ominaisuuksien vaikutuksista vaihto-
työn ja junaliikenteen kustannuksiin.   
 

                                            
1 Rinta-Piirto, J., Iikkanen, P., Elmnäinen, E., Metsäranta, H. Ratahankkeiden arviointiohje. Väyläviraston ohjeita 
39/2020. 
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Yksi ratapihojen kehittämishankkeisiin liittyvä erityispiirre ovat niihin kytkeytyvät 
maankäytön kehittämishankkeet. Useat ratapihat sijaitsevat kaupunkirakenteen si-
sällä ja keskustojen läheisyydessä, minkä vuoksi niistä on tullut houkuttelevia 
maankäytön kehityskohteita. Useilla kaupungeilla on tavoitteena ottaa osa rata-
piha-alueesta muuhun käyttöön tai siirtää ratapiha kokonaan pois kaupunkialu-
eelta. Tällaisten hankkeiden yhteiskuntataloudelliset vaikutukset ovat vaikeasti ar-
vioitavissa.  
 
Toinen ratapihojen kehittämishankkeisiin liittyvä erityispiirre on junien ja vaihto-
työyksiköiden törmäämis- ja suistumisriski, jota turvalaitteiden kehittämisen avulla 
pyritään pienentämään. Onnettomuusriski on sidoksissa maankäytön kehittämi-
seen, koska vaarallisia aineita sisältävien vaunujen käsittely rajoittaa useissa ta-
pauksissa maankäytön kehittämistä ratapihan lähiympäristössä.  
 
Tämän selvityksen tavoitteena on arvioida ratapihojen hankearvioinnin valmiuksia 
ja haasteita, kehittää hankearvioinnissa käytettäviä menetelmiä sekä tunnistaa li-
säselvityksiä vaativat kysymykset. Tavoitteena on, että menetelmien avulla ratapi-
hojen kehittämishankkeita pystytään vertailemaan määrällisesti ja yhteismitallisesti 
sekä muiden ratahankkeiden että yleisesti muiden väylähankkeiden kanssa. 
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2 Ratapihojen käytön yleiskuvaus 

2.1  Henkilöliikenteen ratapihat 

Henkilöliikenteen ratapihojen tärkein käyttötarve on junien kaupallisten pysähdys-
ten mahdollistaminen. Ratapihan rooli rautatieliikennejärjestelmässä määräytyy 
sen verkollisen sijainnin ja matkustajamäärän perusteella. Lisäksi ratapihan ja ase-
man rooliin vaikuttavat sijainti yhdyskuntarakenteessa ja liityntäliikenteen yhteyk-
sien taso. 
 
Vaihtoasemat sijoittuvat joko ratojen risteyskohtiin tai niissä tehdään vaihtoja sa-
man rataosan junien välillä. Rataverkon matkustajamäärältään suurin vaihtoasema 
on Tampere, jossa tapahtuvat vaihdot pääradan, Turku–Toijala-radan, Tampere–
Jyväskylä–Pieksämäki-radan, Tampere–Pori-radan ja (Tampere)–Orivesi–Haapa-
mäki-radan junien välillä. Lisäksi Tampereella tapahtuvat vaihdot pääradan nopei-
den ja hitaiden IC-junien sekä taajamajunien välillä.  
 
Muita tärkeitä vaihtoasemia ovat mm. Pasila (vaihdot pääradan ja rantaradan lähi- 
ja kaukoliikenteen junien välillä), Tikkurila (vaihdot pääradan, Kehäradan ja Lah-
den oikoradan lähi- ja kaukojunien välillä), Kouvola (vaihdot Savonradan, Karjalan 
radan ja Kouvola–Kotka-radan kauko- ja taajamajunien välillä) sekä Riihimäki 
(vaihdot pääradan ja Riihimäki–Lahti-radan kauko- ja taajamajunien välillä). Pie-
nempiä vaihtoasemia, joissa tehdään vaihtoja vähintään kahden ratasuunnan ju-
nien välillä, on rataverkolla useita. Henkilöliikenteen ainoa tällä hetkellä käytössä 
oleva rajanylityspaikka on Vainikkala.  
 

2.2  Tavaraliikenteen ratapihat 

2.2.1  Ratapihojen luokittelu 

Tavaraliikenteessä ratapihan rooli kuljetusjärjestelmässä määräytyy pääasiassa 
sen verkollisen sijainnin perusteella. Lisäksi ratapihan rooliin vaikuttavat tapaus-
kohtaisesti mm. se, onko kyseessä tiettyä tuotantolaitosta tai satamaa palveleva 
ratapiha, ratapihan kautta kulkevien kuljetusvirtojen suuruus ja käsittelytarve sekä 
ratapihan yhdistämien rataosien ominaisuudet (esim. veturinvaihtotarve tai junien 
lyhentämistarve). Ratapihojen verkollista roolia voidaan jaotella seuraavassa esi-
tetyllä tavalla. 
 
Keskusjärjestelyratapihat 
 
Keskusjärjestelyratapihat ovat Suomen rautatiekuljetusten keskuksia, joiden 
kautta kulkee suurin osa tavaraliikenteestä. Keskusjärjestelyratapihojen tehtävänä 
on palvella kaikkia junatyyppejä ja niiden edellyttämiä ratapihatoimintoja. Tällaisia 
ovat mm. linjaliikenne, vaunujen järjestely, junien muodostus, seisonta ja odotus 
sekä vaunujen ja veturien lyhytaikainen seisonta. Suomen rataverkon keskusjär-
jestelyratapihat ovat Kouvola ja Tampere, jotka ovat myös ainoat ratapihat, joissa 
on käytössä laskumäki. 
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Järjestelyratapihat 
 
Järjestelyratapihat sijaitsevat vilkkaiden tavaraliikenteen käyttämien ratojen sol-
mukohdissa palvellen laajaa asiakaskuntaa. Junien käsittelytarve on näillä ratapi-
hoilla kuitenkin selvästi pienempi kuin keskusjärjestelyratapihoilla. Järjestelyrata-
pihat mahdollistavat erilaisten kuljetusjärjestelmärakenteiden ja junatyyppien käy-
tön rataverkolla. Suomen rataverkon järjestelyratapihoja ovat Oulu, Joensuu ja 
Imatra. 
 
Alueelliset järjestelyratapihat  
 
Alueelliset järjestelyratapihat täydentävät järjestelyratapihoja. Nämä ratapihat 
mahdollistavat alueellisella tasolla erilaisten kuljetusjärjestelmien ja junatyyppien 
käytön. Alueelliset järjestelyratapihat palvelevat melko suppeaa asiakaskuntaa, 
jonka kuljetustarve voi kuitenkin olla merkittävä. Alueellisia järjestelyratapihoja 
ovat mm. Kemi, Kokkola, Riihimäki ja Turku. 
 
Tuotantolaitosten ratapihat 
 
Tuotantolaitosten ratapihat sijaitsevat kuljetusreittien päätesolmuissa palvellen 
yhtä tai useampaa asiakasta. Tavallisesti kuljetukset saapuvat ja lähtevät junana 
erilliseltä valtion rataverkolla sijaitsevalta tulo- ja lähtöratapihalta, mutta varsinai-
nen kuormaus tai purku tapahtuu asiakkaan omalla raiteella. Tuotantolaitosten ra-
tapihoja on rataverkolla yhteensä noin 60 kappaletta, tällaisia ovat mm. Joutseno, 
Lauritsala, Kuusankoski ja Talvivaara. 
 
Satamien ratapihat 
 
Satamien ratapihat sijaitsevat rataverkon päätesolmuissa palvellen sataman kulje-
tuksia. Myös satamissa kuljetukset saapuvat ja lähtevät junana tavallisesti erilli-
seltä valtion rataverkolla sijaitsevalta tulo- ja lähtöratapihalta, mutta varsinainen 
kuormaus tai purku tapahtuu tavallisesti sataman yksityisraiteella. Sataman rata-
pihoja ovat mm. Kotka, Hamina, Vuosaari ja Ykspihlaja. 
 
Rajanylityspaikkojen ratapihat 
 
Itäisen yhdysliikenteen rajanylityspaikoilla vastaanotetaan Venäjältä saapuvat ju-
nat ja luovutetaan Venäjälle lähtevät junat. Itäisen yhdysliikenteen rajaylityspaikat 
ovat Vainikkala, Imatrankoski, Niirala ja Vartius. Näistä Vainikkala, Niirala ja Vartius 
ovat virallisia kansainvälisiä rajanylityspaikkoja, kun taas Imatrankoski on vuodesta 
1997 saakka ollut tilapäinen rajanylityspaikka, eikä sen kautta voida liikennöidä 
vientikuljetuksia tai henkilöliikennettä. Läntistä yhdysliikennettä on ollut pieniä 
määriä Tornion kautta. Aikaisemmin mm. Turun ja Hangon satamien kautta tapah-
tunut junalauttaliikenne luettiin myös läntiseen yhdysliikenteeseen. 
 
Raakapuun kuormauspaikat 
 
Rataverkon raakapuun kuormauspaikkojen toimintoja ovat puun kuormaus ja vä-
livarastointi. Raakapuun kuormauspaikkoja on tällä hetkellä käytössä noin 80 kap-
paletta eri puolilla Suomea. Merkittäviä kuormauspaikkoja ovat mm. Kontiomäki, 
Parkano, Patokangas ja Rovaniemi.  
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Muut lastauspaikat ja terminaalit 
 
Muihin lastauspaikkoihin luetaan ne ratapihat, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin 
luokkiin. Tällaisia ovat mm. yksityisratapihoilla sijaitsevat terminaalit ja Puolustus-
voimien käyttämät kuormauspaikat. 
 
VAK-ratapihat 
 
Vaarallisten aineiden kuljetuksista säädetään niin kutsutussa VAK-laissa 2 ja valtio-
neuvoston asetuksessa 3 vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautateillä. Lisäksi 
VAK-kuljetuksia ohjaavat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin antamat mää-
räykset 4. Traficomin valtakunnallisesti VAK-ratapihoiksi määrittelemät ratapihat 
ovat: 
 

• Hamina 
• Joensuu (Joensuu Sulkulahti ja Joensuu Peltola) 
• Kokkola 
• Kotka (Kotka Mussalo, Kotolahti) 
• Kouvola (Kouvola tavara ja Kouvola lajittelu) 
• Niirala 
• Oulu (Oulu tavara ja Oulu Nokela) 
• Riihimäki (Riihimäki tavara ja Riihimäki lajittelu) 
• Sköldvik 
• Tampere (Tampere Viinikka ja Tampere tavara) 
• Turku (Turku asema) 
• Vainikkala 
• Ykspihlaja (Ykspihlaja tavara ja Ykspihlaja väliratapiha). 

 
Vaunukaluston säilytykseen käytetyt ratapihat 
 
Useiden ratapihojen raidekapasiteetti on kuljetusjärjestelmässä tapahtuneiden 
muutosten seurauksena nykyisin suurempi kuin ratapihan liikenteelliset toiminnot 
edellyttäisivät. Tällaisia ratapihoja on käytetty lisääntyvässä määrin käyttämättö-
män vaunukaluston säilytykseen. Ratapihojen käytöstä ja vaunujen säilytyksestä 
ei peritä maksua. 
 
Merkittävimmin muutos näkyy Pieksämäellä; muita ratapihoja, joissa ratapihan 
varsinainen käyttö on vähentynyt ja kaluston säilytys korostunut, ovat Riihimäki ja 
Seinäjoki sekä useat sellaiset liikennepaikat tai liikennepaikan osat, joiden käyttö 
muuten on vähäistä (esim. Pieksämäki–Rantasalmi–(Savonlinna)-radan liikenne-
paikat).  
 

                                            
2 719/1994, laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta. 

3 Valtioneuvoston asetus 195/2002, asetusmuutos 271/2019 annettu 28.2.2019, voimaan 11.3.2019. 

4 Traficom/82134/03.04.02.00/2019, astunut voimaan 15.3.2019. 
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Radan kunnossapidon tukikohdat 
 
Radan kunnossapidon käytössä on raiteita ja alueita usealla ratapihalla eri puolilla 
Suomea. Tärkeimmät toiminnot kuten koneiden seisonta ja materiaalivarastot ovat 
keskittyneet rataosien risteyskohdissa sijaitseville ratapihoille, joista eri rataosat 
ovat hyvin saavutettavissa. Pääkaupunkiseudulla radan kunnossapidon tukikohta-
raiteita on Pasilassa, Ilmalassa, Hakkilassa ja Keravalla.  
 

2.2.2  Ratapihojen toiminnot 

Ratapihojen laajuudessa ja toimintojen määrässä on suuria ratapihakohtaisia 
eroja. Suurimpien ratapihojen (Kouvola ja Tampere) kokonaisraidemäärät ovat 
noin 90 ja 70 raidekilometriä kun taas tyypillisen tulo- ja lähtöratapihan raidemäärä 
on noin 10 raidekilometriä. Tärkeimmät liikenteen ja radanpidon tukitoiminnot ovat 
keskittyneet suurimmille järjestelyratapihoille. Seuraavassa on havainnollistettu 
järjestelyratapihan mahdollisia toimintoja. 

 

Kuva 1. Havainnekuva järjestelyratapihan toiminnoista. 

Tulo- ja lähtöratapiha 
 
Tulo- ja lähtöratapiha toimii junien pääasiallisena saapumis- ja lähtöpaikkana. Saa-
puvat junat siirretään vaihtotyönä tuloraiteelta lajitteluratapihalle tai suoraan asi-
akkaan raiteistolle, ja vastaavasti lähtevät junat tuodaan lajitteluratapihalta tai asi-
akkaan raiteistolta lähtöraiteelle jarrujenkoettelua varten. Tulo- ja lähtöratapihan 
raiteilla myös irrotetaan vaunuja saapuvista runkojunista ja liitetään vaunuja läh-
teviin runkojuniin. 
 

Asiakkaan raiteisto / 
raakapuun 

kuormauspaikka

Lajitteluratapiha

Radanpidon 
tukikohtaraiteet Vetureiden 

seisontaraiteet/ 
muut varikkoraiteet

Tulo-/lähtöratapiha

Henkilöratapiha

Pääraide

Vetoraide

Vetoraide

Laskumäki

Kolmioraide
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Tulo- ja lähtöratapihojen ja lajitteluratapihojen toiminnot ovat nykyisin sekoittu-
neita. Tulo- ja lähtöratapihaa voidaan käyttää samalla tavalla vaunujen järjestelyyn 
kuin lajitteluratapihaa. Lisäksi ratapihaa voidaan käyttää mm. veturin- ja miehis-
tönvaihtoon, linjaosuuden vapautumisen odottamiseen ja muuhun lyhytaikaiseen 
seisontaan. 
 
Ainoastaan suurimmilla ratapihoilla on nykyisin käytössä erillinen tulo- ja lähtöra-
tapiha ja lajitteluratapiha. Suurin osa rataverkon ratapihoista muodostuu valtion 
rataverkolla sijaitsevasta tulo- ja lähtöratapihasta ja sen läheisyydessä sijaitsevasta 
asiakkaan yksityisraiteistoista.  
 
Lajitteluratapiha 
 
Lajitteluratapiha toimii vaunujen pääasiallisena järjestely- ja säilytyspaikkana. La-
jitteluratapiha ja tulo- ja lähtöratapiha muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. 
Käsiteltävät vaunut tuodaan tulo- ja lähtöratapihalta lajitteluratapihalle, jossa vau-
nut lajitellaan, jonka jälkeen ne viedään asiakkaille kuormattaviksi tai purettaviksi. 
Vastaavasti asiakkaiden raiteistoilla kuormatut tai puretut vaunut noudetaan takai-
sin lajitteluratapihalle, jossa niistä kootaan lähtevät junarungot, jotka siirretään 
tulo- ja lähtöratapihalle junanmuodostusta varten.  
 
Lajitteluratapihan raiteita voidaan käyttää junien tulo- ja lähtöraiteina samalla ta-
valla kuin tulo- ja lähtöratapihan raiteita. Joidenkin lajitteluratapihojen käyttötar-
peissa on lisäksi korostunut käyttämättömän kaluston säilytys. 
 
Henkilöratapiha 
 
Henkilöratapiha toimii henkilöjunien pysähdyspaikkana. Ratapihalla sijaitsevat lai-
turiraiteet sekä mahdolliset käyttöhuolto- ja seisontaraiteet, jos kyseessä on hen-
kilöliikenteen pääteasema. Henkilöratapihan toimintoihin liittyvät kiinteästi myös 
asemat ja niiden infrastruktuuri (mm. pysäköintialueet sekä ali- ja ylikulkuyhtey-
det). Pasilan, Turun, Tampereen, Oulun, Rovaniemen, Kemijärven ja Kolarin hen-
kilöratapihoilla on käytössä kuormausraide autovaunujen lastausta varten. 
 
Laskumäki 
 
Laskumäkeä käytetään apuna vanujen lajittelussa. Vaihtotyöveturi työntää lajitel-
tavat vaunut tulo- ja lähtöratapihalta laskumäen päälle, josta asetinlaite ja ohjaus-
järjestelmä ohjaavat ne oikeille lajitteluraiteille. Lajitteluraiteet on varustettu jar-
ruilla, jotka pysäyttävät vaunut. Laskumäki on nykyisin käytössä ainoastaan Tam-
pereella ja Kouvolassa. 
 
Asiakkaan raiteisto 
 
Vaunujen kuormaus ja purku tapahtuvat tavallisesti asiakkaan yksityisraiteistolla. 
Kuormatut tai puretut vaunut noudetaan asiakkaan raiteistolta lajitteluratapihalle 
tai suoraan tulo- ja lähtöratapihalle, josta ne jatkavat eteenpäin runkojunassa tai 
asiakasjunana. ”Asiakas” voi tässä tapauksessa olla myös satama, jossa toiminta-
malli on vastaavanlainen. 
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Raakapuun kuormauspaikka 
 
Raakapuun kuormauspaikalla kuormataan puuta joko kuorma-autosta suoraan ju-
naan tai kuorma-autosta välivaraston kautta junaan. Kuormauspaikka muodostuu 
kuormausraiteista ja puun varastoalueista. Raakapuun kuormauspaikkoja on rata-
verkolla lähes 80 kappaletta. Suurella osalla näistä ei ole erillistä tulo- ja lähtöra-
tapihaa, vaan ainoastaan kuormauspaikalla sijaitsevat sivuraiteet vaihtotöitä var-
ten. 
 
Radanpidon tukikohtaraiteet 
 
Radanpidon tukikohtaraiteilla säilytetään urakoitsijoiden käyttämää kalustoa. Tu-
kikohtaraiteilla sijaitsevat myös radanpidon materiaalivarastot.  
 
Vetureiden seisontaraiteet ja muut varikkoraiteet  
 
Vetureiden seisontaraiteita käytetään vetureiden säilytykseen. Seisontaraiteilla si-
jaitsevat tavallisesti myös dieselvetureiden tankkauspaikka ja vetureiden hiekoitus. 
Merkittävämpiä varikkotoimintoja on Ilmalassa, Tampereella, Pieksämäellä, Kou-
volassa ja Oulussa. 
 
Vetoraiteet 
 
Vetoraiteita käytetään vaunujen siirtämiseen raiteelta toiselle. Vetoraide mahdol-
listaa vaihtotyön ilman, että siinä joudutaan käyttämään pääraidetta. 
 
Kolmioraide 
 
Merkittävimmät ratapihat sijaitsevat rataosien risteyskohdissa. Kulku kahden rata-
osan välillä edellyttää usein kulkusuunnan vaihtoa ratapihalla. Joissakin tapauk-
sissa kulkusuunnan vaihtotarve on poistettu kolmioraiteen avulla. Merkittävistä ra-
tapihoista kolmioraiteita on käytössä mm. Tampereella (Järvensivun kolmioraide), 
Riihimäellä ja Kouvolassa. 
 

2.2.3  Ratapihojen käytön kehitysnäkymiä 

Ratapihojen käytön kehittymistä ohjaavat samat tavoitteet kuin rautatieliikennettä 
yleisesti, eli rautatieyritysten välinen kilpailu ja toisaalta rautatieyritysten kilpailu 
muiden liikennemuotojen kanssa. Ratapihojen käyttöön vaikuttavaa matkustaja- 
ja kuljetusmäärien kehittymistä ei ole tässä käsitelty. 
 
Vaihtotyöpalvelun käyttö on merkittävä liikennöintikustannuksia lisäävä tekijä, 
minkä vuoksi sitä pyritään jatkuvasti vähentämään. Tämän vuoksi tavaraliikenteen 
ratapihojen käyttötarve on muuttumassa vaunujen järjestelystä entistä enemmän 
liikenteenhoitoon liittyviin toimintoihin (junien tulo ja lähtö, linjaraiteen vapautu-
misen odotus ja lyhytaikainen seisonta). Uudet teollisuuden tuotantolaitokset py-
ritään toteuttamaan siten, että junat voidaan ajaa suoraan niiden raiteistoille. Myös 
nykyisten tuotantolaitosten raiteistoja on uudistettu tähän tarkoitukseen soveltu-
viksi. Näin välikäsittely (esim. veturinvaihto tai vaunukokoonpanon muuttaminen) 
ratapihalla voidaan jättää pois. 
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Uusien vetureiden radio-ohjauslaitteet mahdollistavat kuljettajan yksintyöskente-
lyn, jolloin erillistä vaihtotyöpalvelua ei enää tarvita. Myös ratapihojen automaation 
lisääminen (mm. vaihteiden keskittäminen ja ratapihan liittäminen kauko-ohjauk-
seen) vähentävät henkilötyön tarvetta.  
 
Junapituuksia pyritään jatkuvasti kasvattamaan ja uudet veturihankinnat tukevat 
tätä tavoitetta. Tällöin sama kuljetussuorite voidaan hoitaa vähemmällä määrällä 
junia, mikä laskee liikennöintikustannuksia. Ratapihoilla tämä lisää pitkien tulo- ja 
lähtöraiteiden tarvetta. Myös akselipainon korotuksella voidaan joillakin yhteysvä-
leillä saavuttaa liikennöintikustannussäästöjä. 
 
Rautatiekuljetusten määrässä ja frekvenssissä voi tavaralajista riippuen olla huo-
mattavaa kausivaihtelua. Aikaisemmin kaluston määrä pyrittiin mitoittamaan 
enemmän keskimääräisen käytön perusteella, mutta nykyisin kuljetusasiakkaiden 
vaatimukset edellyttävät, että kalustoa on riittävästi myös kuljetuskysynnän ollessa 
korkeimmillaan. Tämä lisää säilytettävän kaluston määrää ratapihoilla.  
 
Tavaraliikenteen linjaliikenteessä on tällä hetkellä kolme toimijaa (VR Transpoint, 
Fenniarail ja Operail Finland). Laajeneva monitoimijaympäristö asettaa tiettyjä 
haasteita ratapihojen toiminnoille (mm. tasapuolinen pääsy palveluihin, riittävä rai-
dekapasiteetti kaikille toimijoille). 
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3 Tarvemäärittely 

3.1  Ratapihakohtaiset tarkastelut 

Tarvemäärittelyn tavoitteena oli kartoittaa vaikutuslajeja, joita ratahankkeiden 
hankearvioinnissa tulisi pystyä arvioimaan. Määrittely toteutettiin tarkastelemalla 
valmistuneisiin selvityksiin ja suunnitelmiin sisältyviä toimenpiteitä, joiden vaiku-
tusmekanismeja pyrittiin tunnistamaan. 
 
Tarvemäärittelyssä tarkasteltiin yhteensä 14 eri ratapihalle suunniteltuja toimenpi-
teitä, joista seuraavilla sivuilla on esitetty kuuden ratapihan (Turku, Kokkola, Yks-
pihlaja, Oulu, kotka ja Hamina) toimenpiteet. Esitetyt toimenpiteet eivät ole täy-
dellinen kuvaus kyseisen ratapihan peruskorjaus- ja kehittämistarpeista, vaan ta-
voitteena oli kerätä mahdollisimman monipuolisesti erilaisia toimenpiteitä. Tarkas-
telussa ei myöskään oteta kantaa toimenpiteiden toteuttamisen tarpeellisuuteen. 
Mukana on jo toteutuneita toimenpiteitä, mutta myös sellaisia, joita tuskin tullaan 
toteuttamaan.  
 
Turun ratapihan toimenpiteet perustuvat käynnissä olevaan ratasuunnitelmaan ja 
siitä laadittuun hankearviointiin. Kokkolan ja Ykspihlajan ratapihojen toimenpiteet 
perustuvat Liikenneviraston vuonna 2017 valmistuneeseen tarveselvitykseen5.  
Oulun ratapihan toimenpiteet perustuvat vuonna 2017 valmistuneeseen tarvesel-
vitykseen6. Kotkan ja Haminan ratapihojen toimenpiteet perustuvat käynnissä ole-
vaan Kouvola–Kotka/Hamina-kehittämishankkeeseen. Ratapihakohtaisten toimen-
piteiden lisäksi taulukossa 5 on kuvattu eri ratapihoja koskevia maankäytön kehit-
tämishankkeita. 
 
  

                                            
5 Lapp, T., Iikkanen, P., Lepistö, A. Kokkolan ja Ykspihlajan ratapihojen tarveselvitys. Liikennevirasto 2017. 

6 Lapp, T., Iikkanen, P. Oulun raiteiston tarveselvitys. Liikennevirasto 2018. 
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Taulukko 1. Turun ratapihan toimenpiteet. 

Toimenpide Vaikutusten kuvaus yleisellä 
tasolla 

Mahdolliset vaikutukset  
hankearvioinnin näkökulmasta 

Uusien tulo-, lähtö- 
ja lajitteluraiteiden 
toteuttaminen 
Turku tavaraan 

Osa Turku aseman toimin-
noista siirtyy Turku tavaraan, 
jolloin osa Turku aseman rai-
teista voidaan purkaa 

Ratapihan toiminta hajautuu 
nykyistä enemmän kahdelle 
ratapihalle  vaihtotyössä 
tarvittavien veturiliikkeiden 
pituus kasvaa  

Vaihtotyöyksikön veturikilometrit ja 
työaika lisääntyvät  vaihtotyön kus-
tannukset lisääntyvät 

Ylläpidettävän ratainfran määrä 
muuttuu  ylläpitokustannukset 
muuttuvat 

Turku aseman alueelle voidaan sijoit-
taa uutta maankäyttöä 

VAK-raiteiden siirto 
Turku tavaraan 

VAK-vaunujen seisonta siirtyy 
Turku asemalta Turku tava-
raan, jolloin Turku aseman 
ympärille voidaan sijoittaa 
uutta maankäyttöä 

Vaihtotyössä tarvittavien ve-
turiliikkeiden pituus kasvaa 

VAK-vaikutusalueella asuvien ja työs-
kentelevien ihmisten määrä vähenee 

Turku aseman ympärille voidaan si-
joittaa uutta maankäyttöä 

Ylläpidettävän ratainfran määrä 
muuttuu  ylläpitokustannukset 
muuttuvat 

Vaihtotyöyksikön veturikilometrit ja 
työaika lisääntyvät  vaihtotyön kus-
tannukset lisääntyvät 

Autolastausraiteen 
siirto aseman koil-
lispuolelta lounais-
puolelle 

Autolastausraide siirretään 
aseman koillispuolelta lou-
naispuolelle, jolloin matka 
autolastauksesta laitureille 
kasvaa hieman 

Autolastausasiakkaiden kävelymatka 
ja -aika laitureille kasvavat 

Vetureiden sei-
sonta- ja tankkaus-
raiteiden siirto 
Turku tavaraan 

Vetureiden seisonta- ja tank-
kausraiteet siirtyvät Turku 
asemalta Turku tavaraan  
ei luultavasti vaikutusta vaih-
totyöveturin suoritteisiin 

Ylläpidettävän ratainfran määrä 
muuttuu  ylläpitokustannukset 
muuttuvat 

Uuden laituriraiteen 
toteuttaminen 

Mahdollistaa lähijunaliiken-
teen käynnistämisen tai aina-
kin tuo lisää aikataulumah-
dollisuuksia sen käynnistämi-
selle 

Lähijunaliikenteen käynnistäminen on 
laaja kokonaisuus, jolla on laajoja 
vaikutuksia ihmisten liikkumiseen 
seudullisella liikennejärjestelmäta-
solla 

Ylläpidettävän ratainfran määrä li-
sääntyy  ylläpitokustannukset li-
sääntyvät 

Matkustajalaiturei-
den siirto lähem-
mäksi uutta matka-
keskusta ja uudet 
kulkuyhteydet laitu-
reille 

Kävelymatkat matkustajalai-
tureilta paikallisen, seudulli-
sen ja pitkänmatkaisen linja-
autoliikenteen pysäkeille ly-
henevät 

Vaihtomatkustajien aikakustannukset 
vähenevät 

Lähijunaliikenteen 
käyttöhuolto- ja 
seisontaraiteiden 
toteuttaminen 

Mahdollistavat lähijunaliiken-
teen käynnistämisen 

Ovat edellytys lähijunaliikenteen 
käynnistämiselle 

Ylläpidettävän ratainfran määrä kas-
vaa  ylläpitokustannukset kasvavat 
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Taulukko 2. Kokkolan ja Ykspihlajan ratapihojen toimenpiteet. 

Toimenpide Vaikutusten kuvaus yleisellä 
tasolla 

Mahdolliset vaikutukset  
hankearvioinnin näkökulmasta 

Ykspihlaja välira-
tapihan raiteiden 
pidentäminen ja 
raiteen 005 säh-
köistäminen 

Toimenpiteet mahdollistavat 
neljännen raiteen täysimittais-
ten transitojunien käyttöön. 
Tämä vähentää tarvetta lyhen-
tää junia Oulussa ja tuo jous-
tavuutta aikataulusuunnitte-
luun. Toimenpiteet voivat 
myös mahdollistaa kuljetus-
määrän kasvattamisen. 

Sama kuljetussuorite voidaan 
hoitaa pienemmällä määrällä ju-
nia  liikennöintikustannukset 
vähenevät 

Ajettavien junien määrä vähe-
nee  linjaosuuden kapasiteetin 
käyttöaste vähenee 

Ylläpidettävän ratainfran määrä 
lisääntyy  ylläpitokustannukset 
lisääntyvät 

Vetureiden sei-
sontaraiteiden ja 
tankkauspaikan 
toteuttaminen 
Ykspihlajaan 

Vetureiden siirrot Ykspihlajan 
ja Kokkolan välillä kuormittavat 
yksiraiteista Kokkola–Ykspih-
laja-rataosaa. Seisontaraitei-
den ja tankkauspaikan siirtämi-
nen Ykspihlajaan vähentää ve-
turiliikkeitä. 

Vaihtotyöyksikön veturikilometrit 
ja työaika vähenevät  vaihto-
työn kustannukset vähenevät 

Linjaosuuden kapasiteetin käyt-
töaste vähenee 

Ylläpidettävän ratainfran määrä 
muuttuu  ylläpitokustannukset 
muuttuvat 

Ykspihlaja tavaran 
raiteiden sähköis-
täminen 

Mahdollistaa sähkövedon käy-
tön kantasataman ja Yaran 
kuljetuksissa, kun Ylivieska–Ii-
salmi-rataosa on sähköistetty 

Junien energiakulutus ja päästöt 
vähenevät  liikennöinti- ja 
päästökustannukset vähenevät 

Ylläpidettävän ratainfran määrä 
lisääntyy  ylläpitokustannukset 
lisääntyvät 

Kokkolan aseman 
alikulun toteutta-
minen 

Nykyinen laituripolku korva-
taan alikululla, jolloin matkus-
tajien allejääntiriski poistuu 

Onnettomuusmäärä vähenee  
onnettomuuskustannukset vähe-
nevät 

Ykspihlaja tavaran 
raiteen 004 varus-
taminen turvalait-
teilla ja liittäminen 
liikenteenohjauk-
seen 

Ykspihlaja tavaran raidetta 
R004 voidaan käyttää tulo- ja 
lähtöraiteena 

Ylläpidettävän ratainfran määrä 
lisääntyy  ylläpitokustannukset 
lisääntyvät 
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Taulukko 3. Oulun ratapihan toimenpiteet. 

Toimenpide Vaikutusten kuvaus yleisellä 
tasolla 

Mahdolliset vaikutukset  
hankearvioinnin näkökulmasta 

Oritkarin kolmio-
raide 

Lyhentää vaihtotyömatkaa 
Oulu tavarasta Oritkariin 

Pohjoisen suunnasta Oritkariin 
suuntautuvissa kuljetuksissa ei 
vaadita suunnanvaihtoa Oulu 
Nokelassa 

Vaihtotyöyksikön veturikilometrit 
ja työaika vähenevät  vaihto-
työn kustannukset vähenevät 

Pohjoisen suunnasta Oritkariin 
suuntautuvissa kuljetuksissa 
matka-aika lyhenee  liiken-
nöintikustannukset vähenevät 

Ylläpidettävän ratainfran määrä 
lisääntyy  ylläpitokustannukset 
lisääntyvät 

Uudet VAK-raiteet 
kolmioraiteen alu-
eelle 

VAK-vaunujen seisonta voi-
daan siirtää Oulu tavarasta 
Oulu Nokelaan, jolloin Oulu ta-
varan länsilaitaan voidaan si-
joittaa uutta maankäyttöä 

VAK-vaikutusalueella asuvien ja 
työskentelevien ihmisten määrä 
vähenee 

Oulu tavaran länsilaitaan voi-
daan sijoittaa uutta maankäyt-
töä 

Ylläpidettävän ratainfran määrä 
lisääntyy  ylläpitokustannukset 
lisääntyvät 

Vaihteiden keskit-
täminen 

Vaihtotyössä tarvittavan henki-
lötyön määrä vähenee, kun 
vaihteet muuttuvat sähkökään-
töisiksi 

Vaihteiden kääntö nopeutuu 
nykyisestä 

Vaihtotyön henkilötyösuorite vä-
henee  vaihtotyön kustannuk-
set vähenevät 

Vaihtotyöyksikön työaika vähe-
nee  vaihtotyön kustannukset 
vähenevät 

Ylläpidettävän ratainfran määrä 
lisääntyy  ylläpitokustannukset 
lisääntyvät 

Raiteiden pidentä-
minen 

Mahdollistavat pidempien ju-
nien ajamisen 

Mahdollistavat turvalaitteiden 
asentamisen ilman, että raitei-
den hyötypituudet pienenevät 

Sama kuljetussuorite voidaan 
hoitaa pienemmällä määrällä ju-
nia  liikennöintikustannukset 
vähenevät 

Raiteiden purka-
minen, vaihdeyh-
teyksien purkami-
nen ja yksinker-
taistaminen 

Ylläpidettävän radan ja vaihtei-
den määrä vähenee 

Vaihteiden viat ja niistä johtu-
vat häiriöt vähenevät 

Ylläpidettävän ratainfran määrä 
vähenee  ylläpitokustannukset 
vähenevät 

Häiriötilanteet ja niistä aiheutu-
vat kunnossapito- ja muut kus-
tannukset vähenevät 
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Taulukko 4. Kotkan ja Haminan ratapihojen toimenpiteet. 

Toimenpide Vaikutusten kuvaus yleisellä 
tasolla 

Mahdolliset vaikutukset  
hankearvioinnin näkökulmasta 

Kymin ratapihan 
uusi sivuraide 

Pidempien junien kohtaaminen 
Kymissä tulee mahdolliseksi ja 
vaihtotyö ei keskeydy junakoh-
taamisten aikana 

Juurikorpi–Kotka-rataosuuden 
välityskyky paranee ja kapasi-
teetin käyttöaste vähenee 

Junien matka-ajat lyhenevät  
liikennöintikustannukset vähene-
vät 

Vaihtotyöyksikön työaika lyhe-
nee  vaihtotyön kustannukset 
vähenevät 

Ylläpidettävän ratainfran määrä 
lisääntyy  ylläpitokustannukset 
lisääntyvät 

Turvalaitejärjes-
telmän (vaihtei-
den keskitys ja 
raiteiden vapaa-
naolon valvonta) 
toteuttaminen Ha-
minaan 

Vaihtotyössä tarvittavan henki-
lötyön määrä vähenee, kun 
vaihteet muuttuvat sähkökään-
töisiksi 

Vaihteiden kääntö nopeutuu 
nykyisestä 

Junien törmäämisriski piene-
nee 

Vaihtotyön henkilötyösuorite ja 
työaika vähenevät  vaihtotyön 
kustannukset vähenevät 

Ylläpidettävän ratainfran määrä 
lisääntyy  ylläpitokustannukset 
lisääntyvät 

Onnettomuusmäärä vähenee  
onnettomuuskustannukset vähe-
nevät 

1 100 m raiteen 
toteuttaminen Ha-
minaan 

Pidempien junien käyttö Vai-
nikkala–Hamina-yhteysvälin 
kuljetuksissa tulee mahdol-
liseksi 

Sama kuljetussuorite voidaan 
hoitaa pienemmällä määrällä ju-
nia  liikennöintikustannukset 
vähenevät 

Linjaosuuden junamäärä vähe-
nee  kapasiteetin käyttöaste 
vähenee 

Kotolahden rata-
pihan raidekapasi-
teetin kasvattami-
nen 

Ratapihalle pystytään otta-
maan enemmän junia saman-
aikaisesti. Tämä helpottaa eri-
tyisesti transitoliikenteen kau-
sivaihtelun hallintaa. Junia ei 
kuormitetuimpina ajankohtina 
tarvitse enää ajaa väliaikaisille 
seisontapaikoille. Väliaikaisista 
VAK-vaunujen seisontapai-
koista voidaan luopua. 

Junia ei tarvitse ajaa väliaikai-
sille seisontapaikoille  liiken-
nöintikustannukset vähenevät 

Junasuorite vähenee  radan 
kulumisen kustannukset vähene-
vät 

VAK-vaikutusalueella asuvien ja 
työskentelevien ihmisten määrä 
vähenee 

Ylläpidettävän ratainfran määrä 
lisääntyy  ylläpitokustannukset 
lisääntyvät 

Kotolahden sam-
mutusjärjestel-
män toteuttami-
nen 

Sammutusjärjestelmä lieventää 
VAK-onnettomuuksien vaiku-
tuksia (sammuttaa tai pienen-
tää tulipaloa ja estää kaasupil-
ven leviämisen) 

VAK-vaikutusalue pienenee  
VAK-vaikutusalueella asuvien ja 
työskentelevien ihmisten määrä 
vähenee 
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3.2  Johtopäätökset  

Tarvemäärittelyn perusteella ratapihojen kehittämishankkeilla on vaikutuksia (tai 
niitä tavoitellaan) erityisesti: 
 

 vaihtotyön kustannuksiin 

 junaliikenteen kustannuksiin 
 vaihtotyön ja junaliikenteen onnettomuuskustannuksiin 
 radan kunnossapitokustannuksiin 
 maankäytön kehittämismahdollisuuksiin 
 matkustajien kulkuyhteyksiin. 

 
Jos henkilöratapihan kehittämishanke mahdollistaa uutta junatarjontaa, voi sillä 
olla vaikutuksia myös mm. matkustajien aikakustannuksiin, henkilöliikenteen tuot-
tajan ylijäämään ja kulkumuotosiirtymän kautta muiden liikennemuotojen ulkois-
vaikutusten kustannuksiin.  
 
Tunnistetut vaikutukset voidaan jaotella ratapihoille kohdistuviin paikallisiin vaiku-
tuksiin ja muualla rataverkolla syntyviin verkollisiin vaikutuksiin. Verkollisten vai-
kutusten (esim. pienenevä tavaraliikenteen junamäärä tai lisääntyvä henkilöjuna-
tarjonta) tunnistaminen on tärkeää, koska suurimmat rahamääräiset vaikutukset 
syntyvät todennäköisesti näistä. Samalla on tärkeää tunnistaa verkollisten toimen-
piteiden riippuvuudet. Esimerkiksi Tampereen henkilöratapihan uuden välilaiturin 
toteuttaminen ei vielä yksin mahdollista lähijunaliikenteen merkittävää kasvatta-
mista, vaan myös muita investointeja vaaditaan. Tämä asettaa haasteen hankear-
vioinneissa tarkasteltavien hankkeiden määrittelylle ja rajaamiselle. 
 
Yleisesti ottaen verkolliset vaikutukset ovat hyvin ratapiha- ja kuljetusvirtakohtai-
sia, minkä vuoksi niiden tunnistaminen edellyttää melko yksityiskohtaista kuvaa 
ratapihan liikenteestä. Ongelmana on, ettei tällaista tietoa ole julkisesti saatavilla, 
vaan se on hankittava esimerkiksi haastatteluiden avulla.  
 
Paikallisia, ratapihoilla syntyviä vaikutuksia ovat mm. vaihtotyön määrää, ratapi-
hojen kunnossapitokustannuksia, radan kulumista ja onnettomuuskustannuksia 
koskevat muutokset. Myös näiden muutosten tunnistaminen edellyttää melko yk-
sityiskohtaista kuvaa ratapihan liikenteestä.  
 
Edellä kuvattujen toimenpiteiden lisäksi ratapihoilla toteutetaan paljon pienempiä 
toimenpiteitä (mm. paikallislupa-alueiden muutokset, valaistuksen ja matkusta-
jainformaation parantaminen, vaakojen ja autolastausraiteen sijaintia koskevat 
muutokset). Tällaisten toimenpiteiden vaikutusten erillinen arviointi ei ole yleensä 
ole tarpeen. Hankearvioinnissa tulee keskittyä kokonaisuuden kannalta olennaisiin 
vaikutuksiin. 
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4 Vaihtotyön ja junaliikenteen kustannus-
muutosten arviointi 

4.1  Vaihtotyön kustannukset 

4.1.1  Vaihtotyön määritelmä 

Vaihtotyöllä tarkoitetaan pääasiassa liikennepaikkojen sisällä tapahtuvaa vaunujen 
siirtelyä ja järjestelyä, joko veturin kanssa saattaen tai painovoiman avulla lasku-
mäessä. Vaihtotyö liikennepaikkojen välillä on sallittu ainoastaan Väyläviraston 
erikseen hyväksymillä liikennepaikkaväleillä. Tällaisia ovat mm. Hanko–Lappohja, 
Jämsä–Jämsänkoski, Kokkola–Ykspihlaja, Kouvola–Kuusankoski, Lahti–Loviisa ja 
Pori–Mäntyluoto. 
 
Tyypillisiä vaihtotyöliikkeitä ovat mm.: 
 

• vaunujen jakelu ja nouto valtion rataverkolla sijaitsevan ratapihan ja asiak-
kaan raiteiston välillä 

• kalustokokoonpanon siirto seisonta-/lajitteluraiteelta lähtöraiteelle, josta 
lähtö tapahtuu junana 

• kalustokoonpanon siirto tuloraiteelta seisonta-/lajitteluraiteelle 
• kalustokoonpanon muutokset; esim. saapuvan junan pilkkominen vaunu-

ryhmiin, vaunujen lajittelu, lähtevän junan kokoaminen, junien lyhentämi-
nen/pidentäminen reittikohtaisten pituusvaatimusten mukaisiksi. 
 

Vaihtotyöliikkeet voivat tapahtua joko vaihtokulkuteillä tai paikallisluvalla. Vaihto-
kulkutie on asetinlaitteen varmistama reitti, joka muodostuu raideosuuksista, opas-
timista, vaihteista ja raiteensuluista. Tarkoituksena on lukita reitillä olevat keskite-
tyt vaihteet ja estää reitillä olevien raideosuuksien käyttäminen muiden kulkutei-
den osana. Oletuksena on, että kulkutietä käyttävän yksikön nopeus mahdollistaa 
pysähtymisen näköetäisyydellä esteestä tai Seis-opastetta näyttävästä opasti-
mesta. Tämän vuoksi vaihtokulkutiellä ei tarvitse varmistaa raiteen vapaanaoloa ja 
sivusuojaehdot ovat muutenkin junakulkutietä kevyemmät. 
 
Paikallisluvan avulla asetinlaitteen hallinnassa olevat ratalaitteet voidaan antaa 
vaihtotyöyksikön käyttöön paikallisesti. Tällöin vaihtotyötä suorittava henkilö voi 
itse kääntää vaihteita, pysäytyslaitteita ja raiteensulkuja, mikä helpottaa liiken-
teenohjauksen työtä ja nopeuttaa vaihtotyötä. Paikallislupa on hyödyllinen erityi-
sesti ratapihoilla tapahtuvassa vaunujen järjestelyssä ja junien kokoamisessa, 
jossa pienellä alueella tehdään useita vaihtotyöliikkeitä. Paikallislupa-alue sivusuo-
jataan alueelta poispäin lukituilla vaihteilla, pysäytyslaitteilla, raiteensuluilla tai 
Seis-opastetta näyttämään lukituilla opastimilla. 
 
Nopeus vaihtotyössä saa olla enintään 35 km/h tai tiettyjen ehtojen (mm. jarru-
tusominaisuudet) täyttyessä 50 km/h. Itäisen yhdysliikenteen vaunuilla ja yli 
225 kN akselipainon vaunuilla suurin sallittu nopeus poikkeavassa vaihteessa on 
20 km/h. 
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4.1.2  Vaihtotyön tarve erilaisissa kuljetuksissa 

Rautatiekuljetukset voidaan niiden toimintamallin perusteella jakaa karkeasti kol-
meen ryhmään: 
 
1. Asiakas-/kokojunakuljetuksissa juna muodostuu yhden asiakkaan vau-

nuista, jotka kuljetetaan lähtöpaikasta määräpaikkaan ilman kokoonpanomuu-
toksia. Tällaisia ovat tyypillisesti mm. paperi- ja sellutehtaiden tuotekuljetukset 
satamiin. Vaihtotyötä tarvitaan lähtö- ja määränpäässä, kun vaunut on siirret-
tävä valtion rataverkolla sijaitsevalta ratapihalta kuormaus-/purkuraiteelle. 
Useissa tapauksissa vaunut on kuormattava/purettava useammassa erässä, 
jolloin vaunuja on siirreltävä myös kuormauksen/purkamisen aikana. 

 
2. Vaunuryhmäkuljetuksissa juna koostuu useamman asiakkaan vaunuista. 

Kuljetusjärjestelmä muodostuu tärkeimmillä yhteysväleillä (mm. Tampere–
Oulu, Tampere–Vuosaari, Oulu–Joensuu) liikennöivistä runkojunista, ratapiho-
jen vaihtotyöpalvelusta sekä mahdollisista lähiverkkojunista. Vaihtotyötä tarvi-
taan asiakasjunien tapaan kuljetusten lähtö- ja määränpäässä, minkä lisäksi 
vaunuryhmiä järjestellään runkojunien päätesolmuissa. Merkittävimpiä vaunu-
ryhmäkuljetusten järjestelypaikkoja ovat Tampereen ja Kouvolan keskusjärjes-
telyratapihat, joissa vaunujen lajittelu tapahtuu laskumäessä. 

 
3. Raakapuukuljetukset ovat rautatiekuljetusten suurin tavaralaji ja ne muo-

dostavat oman melko suljetun järjestelmän. Vaihtotyötä tarvitaan lähtö- ja 
määränpäässä, kun vaunut on siirrettävä valtion rataverkolla sijaitsevalta rata-
pihalta kuormaus-/purkuraiteelle. Joissakin tapauksissa eri kuormauspaikoilla 
kuormattuja vaunuja yhdistellään kokojuniksi. 

 
Kolmesta päätoimintamallista on olemassa myös välimuotoja. Esimerkiksi asiakas-
junissa voidaan joissakin tapauksissa kuljettaa useamman kuin yhden asiakkaan 
vaunuja, joilla on sama lähtöalue ja määränpää. Tällaisia ovat esimerkiksi joidenkin 
Pohjois-Karjalan sahojen tuotekuljetukset Etelä-Suomen satamiin. Vastaavasti run-
kojunissa voidaan kuljettaa tyhjiä raakapuuvaunuja jaettavaksi kuormauspaikoille. 
 

4.1.3  Vaihtotyön toteutustavat ja resurssitarve 

Vaihtotyö voidaan suorittaa matkaveturilla tai siitä voi vastata erillinen vaihtotyö-
palvelu. Matkaveturin suorittamassa vaihtotyössä kuljettaja ohjaa veturia radio-
ohjauslaitteen avulla ja toimii samalla tähystäjänä. Kuljettaja tekee myös tarvitta-
vat vaunujen irrotukset/kytkennät sekä kääntää vaihteet ja raiteensulut. Matkave-
turilla tehtävä vaihtotyö on yleistymässä, koska toimintamallissa voidaan välttää 
erillisestä vaihtotyöpalvelusta aiheutuvat kustannukset. Nykyisistä rautatieyrityk-
sistä Fenniarail ja Operail Finland käyttävät ainoastaan tätä toimintamallia.  
 
Merkittävimmillä ratapihoilla on käytössä vaihtotyöpalvelu, eli niin sanottu rata- 
pihapäivystys, joka vastaa vaihtotyöliikkeiden suorittamisesta. Useimmilla rata- 
pihoilla palveluntuottajana on VR Transpoint. Lisäksi Aurora Rail tarjoaa vaihtotyö-
palvelua Kouvolan ja Niiralan ratapihoilla sekä Valtasiirto Harjavallan teollisuus- 
raiteistolla. VR Transpointin vaihtotyöpalvelu suorittaa useissa tapauksissa myös 
junaliikenteen tehtäviä vaihtotyön ohessa. 
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Näiden lisäksi useilla suuremmilla teollisuuden tuotantolaitoksilla ja satamissa on 
käytössä oma vaihtotyöveturi, joka suorittaa tehdas- tai terminaalialueen vaihto-
töitä. Tavallisesti muutamilla yrityksen työntekijöistä on koulutus veturin käyttöön, 
ja nämä suorittavat vaihtotöitä muun työn ohessa. 
 
Vaihtotyöpalvelussa käytettävä vaihtotyöyksikkö muodostuu tavallisesti vaihtotyö-
veturista, vaihtotyönjohtajasta ja junamiehestä/ratapihatyöntekijästä. Vaihtotyön-
johtaja toimii myös veturinkuljettajana. Kokonaistyövoiman tarve määräytyy päi-
vittäisten ja viikoittaisten työvuorojen perusteella. Vaihtotyöveturina on suurem-
milla ratapihoilla tavallisesti yksi Dr14-veturi tai 1–2 Dv12-veturia. Myös OTSO-
Robot Dr35 -vetureita on käytössä useilla ratapihoilla. Yksityisten toimijoiden käyt-
tämä kalusto on hyvin vaihtelevaa. 
 
Vaihtotyö työllistää myös liikenteenohjaajia. Ratapihojen ensimmäisen luokan lii-
kenteenohjausalueen liikennettä (pois lukien laskumäet) ohjaavat ohjauspalvelu-
keskusten liikenteenohjaajat. Lisäksi ratapihoilla, joilla ei ole rele- tai tietokonetek-
niikkaan perustuvaa turvalaitejärjestelmää, tai joiden turvalaitejärjestelmä on 
muuten puutteellinen, on käytössä rajoitetun alueen liikenteenohjaaja (RLO), tai 
vastaavantyyppinen toimintamalli. Rajoitetun alueen liikenteenohjaajia on tällä 
hetkellä käytössä Joensuussa, Oulussa, Kuopiossa, Vartiuksessa, Kotkassa, Hami-
nassa, Kuusankoskella, Imatrankoskella ja Pieksämäellä. Rajoitetun alueen liiken-
teenohjaaja vastaa sovittujen kulkuteiden muodostamisesta, joka tapahtuu mm. 
vaihteita kääntämällä. Talvella rajoitetun alueen liikenteenohjaaja vastaa myös 
vaihteiden puhdistamisesta. 
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1 Stenman, M. Veturin vaihtotyöaikataulujen ja käytäntöjen kehittäminen, UPM Jämsänkoski. Opinnäytetyö, Lah-
den ammattikorkeakoulu, liiketalouden ja matkailun ala 2019. 

  

Esimerkki: Jämsän vaihtotyöpalvelun työtehtävät ja resurssitarve 
 
Seuraavassa on kuvattu Jämsän ratapihan vaihtotyöpalvelun (VR Transpoint) 
suorittamia tehtäviä vuonna 2019. Tiedot perustuvat samana vuonna laadittuun 
opinnäytetyöhön1. Jämsän vaihtotyöpalvelu vastasi vuoden 2020 loppuun saakka 
Jämsän ja Jämsänkosken ratapihojen kautta tapahtuvien UPM-Kymmenen Kai-
polan ja Jämsänkosken paperitehtaiden kuljetuksista sekä Jämsän raakapuun 
kuormauspaikan vaihtotöistä. Kaipolan paperitehtaan toiminta päättyi joulu-
kuussa 2020. 
 
Vaihtotyöpalvelua tehtiin kahdessa vuorossa seitsemänä päivänä viikossa: klo 
4.30–13.05 (aamuvuoro) ja klo 13.45–21.15 (iltavuoro, poikkeuksena su  klo 
22.00). Yhteensä työvuorokiertoon sitoutui 11 henkilöä. Vaihtotyöveturina toimi 
yksi Dv12-veturi. 
 
Aamuvuoron tehtävät: 
 
 Klo 4.30 lajiteltiin Jämsään saapuneet tyhjät paperivaunut, täydet selluvau-

nut ja täydet kaoliinivaunut Kaipolan ja Jämsänkosken tehtaille oikean kokoi-
siin vaunuryhmiin. 

 Kaksi kertaa viikossa (maanantaisin ja torstaisin) vaihtotyöntekijät matkasi-
vat (omilla kyydeillä) Mänttä-Vilppulaan suorittamaan Metsä Tissuen vaihto-
työt.  

 Ensimmäinen päivittäinen juna Rauman satamaan lähti kello 9.11 ja siinä 
lähtevien paperivaunujen oli oltava valmiina 45 minuuttia ennen lähtöä.  

 Klo 9 jälkeen vedettiin täydet selluvaunut Jämsänkosken tehtaalle ja samalla 
haettiin tyhjät vaunut kahdesta selluvarastosta. Vaihtotyönjohtajat myös tar-
kastivat vaunujen matkakuntoisuuden osittain jo tehtaalla. 

 Aamuvuoro päättyi klo 13.05. Mahdollisuuksien mukaan vaunujen kääntöjä 
tehtiin valmiiksi iltavuorolle. 

 
Iltavuoron tehtävät: 
 
 Iltavuoron aikana tehtiin kolmen junan vaihtotyöt kääntöineen ja järjestelyi-

neen. Raakapuujunan lähtöaika Jämsästä oli klo 15.16 ja sekajuna Tampe-
reelle lähti neljänä päivänä viikossa klo 16.20.  

 Päivän toinen selluvaunujen vaihto tehtiin noin kello 17. Ensin purkupaikoilta 
vedettiin aamuvaihtojen jälkeen tyhjentyneet selluvaunut ja näiden tilalle 
tuotiin täydet selluvaunut. Tämän jälkeen haettiin täydet paperivaunut pa-
perivarastosta ja tuotiin näiden tilalle tyhjät vaunut. 

 Toinen päivittäinen juna Rauman satamaan lähti klo 18.50. Juna koottiin pa-
peri- ja kaoliinivaunuista. Jos kaikki vaunut eivät mahtuneet junaan, vaihto-
työnjohtaja jätti kiireettömiä vaunuja pois. Nämä vietiin satamaan seuraavilla 
junilla, joissa oli tilaa.  

 Iltavuoro päättyi kello 21.15 muina päivinä paitsi sunnuntaisin, jolloin päät-
tymisaika oli kello 22. 
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4.1.4  Vaihtotyön vaatimien resurssien kustannukset 

Vaihtotyön kustannusten lähtökohtana voidaan käyttää Väyläviraston Tie- ja rau-
tatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvoissa7 esitettyjä linjaliikenteen yksikkö-
kustannuksia (taulukot 5 ja 6), jotka muodostuvat aika- ja kilometriperusteisista 
kustannuksista. Aikaperusteiset kustannukset sisältävät veturin ja vaunujen pää-
omakustannukset sekä veturinkuljettajan tuntikustannuksen. Vaihtotöissä kustan-
nuksia aiheutuu myös ratapihahenkilöstön työvoimakustannuksista. Vaihtotyön-
johtajan tuntikustannukseksi on yksikköarvojen laatimisen yhteydessä arvioitu 
noin 40 €/h ja ratapihatyöntekijän kustannukseksi noin 33 €/h (ei julkaistu). Arvi-
oitu tuntikustannus perustuu työntekijän aiheuttamiin vuotuisiin kokonaiskustan-
nuksiin (vaihtotyönjohtaja noin 60 000 euroa ja ratapihatyöntekijä noin 50 000 
euroa) sekä vuotuisiin tehollisiin työtunteihin. Vaihtotyöveturin vuotuiset pääoma-
kustannukset ovat raskaalla dieselveturilla noin 270 000 euroa ja keskiraskaalla 
veturilla noin 200 000 euroa. Kaikkiin edellä mainittuihin kustannuksiin lisätään 
15 %:n suuruinen yleiskustannus.  

Taulukko 5. Tavarajunien aikaperusteiset linjaliikenteen yksikkökustannukset  
(sis. yleiskustannukset) veturin ja vaunun matkatuntia kohti vuoden 2018 hinta-
tasossa verottomaan hintaan. 

Vetokalusto/vaunu Yksikkökustannus €/h 

Sähköveturi 
1. veturi 
2. ja 3. veturi 

 
180 
115 

Dieselveturi/raskas (2 000 kW) 
1. veturi 
2. ja 3. veturi 

 
156 
91 

Dieselveturi/keskiraskas (vanha 1 000 kW) 
1. veturi 
2. ja 3. lisäveturi 

 
133 
67 

Vaunu 2,20 

 
Vastaavasti kaluston kilometrikustannukset sisältävät kaluston kunnossapitokus-
tannukset ja energiakustannukset sekä 15 %:n suuruisen yleiskustannuksen. Vaih-
totyön osalta kilometrikustannuksia ei ole erikseen arvioitu. Arviointi edellyttäisi 
mm. vaihtotyöveturien energiankulutuksen selvittämistä. 
 

  

                                            
7 Metsäranta, H., Ristikartano, J., Iikkanen, P., Reimi, P. Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvot 
2018. Väyläviraston ohjeita 40/2020. 



Väyläviraston julkaisuja 54/2021 32 
 

 

Taulukko 6. Tavarajunien kilometriperusteiset linjaliikenteen yksikkökustannukset 
(sis. yleiskustannukset) vuoden 2018 hintatasossa verottomaan hintaan. 

Vetokalusto/vaunu Yksikkökustannus  
€/km 

Sähköveturi 
1. veturi 
2. ja 3. veturi 
vaunu 

 
1,24 
1,24 
0,08 

Dieselveturi/raskas (2 000 kW) 
1. veturi 
2. ja 3. veturi 
vaunu 

 
2,38 
2,38 
0,07 

Dieselveturi/keskiraskas (vanha 1 000 kW) 
1. veturi 
2. ja 3. lisäveturi 

 
2,14 
2,14 

Vaunu 0,13 

 

4.2  Esimerkkejä vaihtotyön ja junaliikenteen 
suoritemuutosten tunnistamisesta 

4.2.1  Turun ratapihan kehittämishanke 

Turun ratapihan ratasuunnitelman laatiminen on parhaillaan käynnissä. Hank-
keessa ratapihan raiteistoa uudistetaan ja laitureita sekä matkustajien kulkuyh-
teyksiä parannetaan. Vaarallisten aineiden seisontaraiteet siirretään Turku tavaran 
liikennepaikan osalle, jolloin Turku aseman ympäristön maankäyttöä voidaan ke-
hittää. Ratapihan kehittämisellä varaudutaan myös mahdollisen Helsinki–Turku-
välin nopean junayhteyden mahdollistamaan maankäytön kehittämiseen. 
 
Pääosa ratapihan vaihtotöistä tehdään nykyisin Turku asemalla, jossa tapahtuu 
myös runkojunien vaunujen lajittelu. Tampereelta saapuvissa runkojunissa tuo-
daan mm. tyhjiä raakapuuvaunuja lähialueen kuormauspaikoille jaettavaksi, me-
tallituotevaunuja Meyerin telakalle ja satamaan meneviä vaunuja. Vuoden 2020 
loppuun asti runkojunissa tuotiin myös nestekaasuvaunuja Nesteen Viheriäisten 
jalostamolle. Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu näiden junien vaihtotöitä 
sekä vaunujen jakelua kuljetusasiakkaille ja raakapuun kuormauspaikoille. 
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Kuva 2. Runkojunan vaihtotyöt Turussa vuonna 2020. 

Turun ratapihan kehittämishankkeessa osa ratapihatoiminnoista, erityisesti VAK-
vaunujen käsittely ja seisonta siirtyvät Turku tavaraan. Turku asemalle jää lähinnä 
raakapuukuljetusten käsittely. Vaihtotöitä tässä tilanteessa on havainnollistettu 
seuraavassa kuvassa. Kuvassa on esitetty myös nestekaasuvaunujen jakelu uu-
dessa tilanteessa, vaikka nämä kuljetukset ovat jo päättyneet. 
 

Viheriäinen 
(Nesteen 

jalostamo)

Salo (raakapuun 
kuormauspaikka)

1. Tyhjät raakapuuvaunut 
siirretään omalle 

lähtöraiteelle.

4. Yhteensä viisi jakelu-/noutokäyntiä 
Viheriäisissä:
• kolme vaunua kerralla purkuun
• viedään täydet, haetaan tyhjät
• ensimmäinen paluu ja viimeinen 

meno ilman vaunuja
• liikenne tapahtuu vaihtotyönä.

3. Tyhjät raakapuuvaunut 
viedään Saloon ja samalla 

tuodaan kuormatut 
vaunut. Liikenne tapahtuu 

junana.

Perno (Meyerin 
telakka)

2. Täydet 
metallituotevaunut 

siirretään omalle 
raiteelle.

5. Täydet 
metallituotevaunut 
viedään aamulla ja 

tyhjät haetaan illalla.

6. Lopuksi 
metallituotevaunut liitetään 
säiliövaunuihin paluujunan 

lähtöä varten.

Vaihtotyösuorite yhteensä:
• 132,5 km (ei sisällä käyntiä Salossa)
• 6,3 h (oletuksena 15 minuutin 

kääntöaika ja 30 km/h keskinopeus) 

TURKU ASEMA
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Kuva 3. Runkojunan vaihtotyöt Turussa ratapihan kehittämishankkeen toteutta-
misen jälkeen. 

Kokonaisuutena vaihtotyöveturin suoritteet vähenevät hankkeen toteuttamisen 
seurauksena. Tämä johtuu erityisesti Nesteen jalostamon vaihtotyömatkan lyhe-
nemisestä. Jos Nesteen jalostamon vaihtotyöt jätetään huomiotta, ei vaihtotyösuo-
ritteissa tapahdu merkittävää muutosta. 
 

4.2.2  Oulaisten uusi raakapuun kuormauspaikka 

Oulaisten uuden raakapuun kuormauspaikan ratasuunnitelman laatiminen on par-
haillaan käynnissä. Hankkeessa suunnitellaan uusi kuormauspaikka noin kilometrin 
etäisyydelle nykyisestä ratapihan pohjoispuolelle. Nykyisen kuormauspaikan varas-
toalue on rajallinen, eikä sitä voida laajentaa, ja vaihtotöissä joudutaan käyttä-
mään laituriraiteita. Vaihtotyöt suorittaa Ylivieskan vaihtotyöpalvelu, joka vastaa 
myös muiden Pohjois-Pohjanmaan raakapuun kuormauspaikkojen vaihtotöistä. 
Suurin osa Oulaisissa kuormattavasta puusta kuljetetaan Kemiin. Vaihtotöitä nyky-
tilanteessa on havainnollistettu seuraavassa kuvassa. 

Salo (raakapuun 
kuormauspaikka)

2. Tyhjät 
raakapuuvaunut 

viedään Saloon ja 
samalla tuodaan 

kuormatut vaunut. 
Liikenne tapahtuu 

junana.

Perno (Meyerin 
telakka)

Viheriäinen 
(Nesteen 

jalostamo)

Perno (Meyerin 
telakka) 5. Täydet 

metallituotevaunut 
viedään aamulla ja 

tyhjät haetaan illalla.

Vaihtotyösuorite yhteensä:
• 112,8 km (ei sisällä käyntiä Salossa)
• 5,6 h (oletuksena 15 minuutin 

kääntöaika ja 30 km/h keskinopeus) 

3. Täydet 
metallituotevaunut 

siirretään omalle 
raiteelle.

TURKU ASEMA

TURKU TAVARA

4. Yhteensä viisi jakelu-/noutokäyntiä 
Viheriäisissä:
• kolme vaunua kerralla purkuun
• viedään täydet, haetaan tyhjät
• ensimmäinen paluu ja viimeinen 

meno ilman vaunuja
• liikenne tapahtuu vaihtotyönä.

6. Lopuksi 
metallituotevaunut liitetään 
säiliövaunuihin paluujunan 

lähtöä varten.

1. Tyhjät raakapuuvaunut 
jätetään Turku asemalle ja 

muut vaunut vedetään Turku 
tavaraan.
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Kuva 4. Oulaisten raakapuun kuormauspaikan vaihtotyöt nykytilanteessa. 

Raakapuun 
kuormauspaikka

Ylivieska

Pääraide

Laituriraide

Laituriraide

Tyhjien vaunujen 
tuonti

1. Ylivieskan 
päivystäjä saapuu 
tyhjien vaunujen 
kanssa raiteelle 

R301.

2. Vaunurunko 
katkaistaan kahteen 

osaan ja vaunut 
vedetään/painetaan 
kuormausraiteille.

3. Päivystäjä palaa 
Ylivieskaan 

veturinsiirtona.

Raakapuun 
kuormauspaikka

Ylivieska

Pääraide

Laituriraide

Laituriraide

Täysien vaunujen 
haku

6. Päivystäjä kiertää 
vaunurungon eteen, 
vaunut yhdistetään 
ja junalle tehdään 
jarrujenkoettelu.

5. Kuormatut vaunut 
vedetään/painetaan 

kuormausraiteilta 
raiteelle R301.

4. Päivystäjä saapuu 
Oulaisiin 

veturinsiirtona.

7. Kuormatut vaunut 
palaavat Ylivieskaan 

junana.

Vaihtotyöveturin suorite 
yhteensä:
• 116,0 km
• 4,4 h (oletuksena 60 km/h 

keskinopeus ja tunnin 
vaihtotyöaika) 

Matkaveturin suorite yhteensä (Kemi–
Ylivieska–Kemi):
• 454,2 km
• 7,5 h (oletuksena 70 km/h keskinopeus ja 

tunnin kääntöaika) 
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Uuden raakapuun kuormauspaikan toteuttamisen jälkeen vaihtotyöveturilla tehtä-
västä vaihtotyöstä voidaan luopua. Matkaveturi tuo tyhjät vaunut Oulaisten rata-
pihalle, tekee tarvittavat vaihtotyöt ja lähtee takaisin täysien vaunujen kanssa. 
Vaihtotöitä uuden kuormauspaikan toteuttamisen jälkeen on havainnollistettu seu-
raavassa kuvassa. 
 

 

Kuva 5. Oulaisten raakapuun kuormauspaikan vaihtotyöt uuden kuormauspaikan 
toteuttamisen jälkeen. 

Hanke poistaa vaihtotyöveturin käyttötarpeen sekä lyhentää Ylivieska–Kemi-välillä 
tapahtuvia kuljetuksia. Hanke myös vähentää Ylivieska–Oulainen-linjaosuuden 
kuormitusta. Suurin päivittäinen vaikutus on neljä poistuvaa junaa/veturinsiirtoa, 
minkä lisäksi pääraidetta käyttävä vaihtotyö Oulaisissa poistuu. Tällä on huomat-
tava vaikutus Ylivieska–Oulainen-välin kuormitukseen, joka tällä hetkellä on yksi 
Ylivieska–Oulu-rataosuuden kuormitetuimpia osuuksia. Liikennöintikustannusten 
lisäksi hankkeella on siis vaikutuksia pääradan välityskykyyn, radan kulumisen kus-
tannuksiin ja liikenteen päästöihin. 
 

4.2.3  Haminan ratapihan raiteiden pidentäminen 

Haminan ratapihan pisimmän raiteen hyötypituus on nykyisin 842 m. Käynnissä 
olevassa Kouvola–Kotka/Hamina-kehittämishankkeessa ratapihalle on tarkoitus to-
teuttaa nykyistä pidempi raide, jonka lopullinen pituus on kuitenkin vielä epä-
varma. Tämä mahdollistaa Vainikkala–Hamina-yhteysvälillä liikennöitävien junien 
ajamisen pidempinä, jolloin ajettavien junien kokonaismäärä vähenee. Tämä las-
kee liikennöintikustannuksia ja vähentää Vainikkala–Hamina-yhteysvälin kuormi-
tusta. Hanke on esimerkki ratapihan kehittämishankkeesta, jolla on verkollisten 
muutosten kautta vaikutus liikennöintikustannuksiin, vaikka itse toiminta ratapihan 
sisällä ei merkittävästi muutu. 

Pääraide

Laituriraide

Laituriraide

1. Veturi saapuu 
Kemistä tyhjien 
vaunujen kanssa 
raiteelle R304.

2. Tyhjät vaunut jätetään 
Oulaisiin ja veturi lähtee 

hakemaan
kuormatut vaunut  

terminaalista.

4. Veturi ajaa tyhjien 
vaunujen eteen ja 

painaa ne 
terminaaliin.

Raakapuun 
kuormauspaikka

5. Veturi palaa 
täysien vaunujen 
eteen ja lähtee 

niiden kanssa junana 
Kemiin.

Vaihtotyöveturin suorite 
yhteensä:
• 0 km
• 0 h

Matkaveturin suorite yhteensä (Kemi–
Oulainen–Kemi):
• 407,2 km
• 7,7 h (oletuksena 70 km/h keskinopeus ja 

kahden tunnin vaihtotyöaika sis. 
jarrujenkoettelun) 

3. Kuormatut vaunut 
vedetään raiteelle R305.
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4.2.4  Lauritsalan ja Imatran ratapihojen akselipainon nosto 

Luumäki–Imatra-ratahankkeessa linjaosuuden akselipaino nostetaan 250 kN:iin ja 
myös Kouvola–Kotka/Hamina-kehittämishankkeessa tämä on yksi tavoitteista, 
vaikka toteutuminen on vielä epävarmaa. Akselipainon nosto voidaan hyödyntää 
kahdella tavalla: sama määrä junia voidaan ajaa pienemmällä määrällä vaunuja tai 
samalla kokonaispainolla voidaan ajaa pienempi määrä junia. Ensimmäisessä ta-
pauksessa liikennöintikustannussäästö syntyy vaunujen pääomakustannusten, 
kunnossapitokustannusten ja energiakustannusten vähenemisestä. Jälkimmäi-
sessä tapauksessa säästöjä saavutetaan näiden lisäksi vetureiden pääomakustan-
nuksissa ja henkilöstökustannuksissa. Jälkimmäisessä tapauksessa liikennöintikus-
tannussäästöt ovat kokonaisuutena suuremmat.  
 
Lauritsalan ja Imatran ratapihojen akselipainon nosto mahdollistaisi vaunukohtai-
sen hyötykuorman kasvattamisen paperin ja kartongin kuljetuksissa ja tätä kautta 
vaunumäärän vähentämisen. Tämä toisi pieniä säästöjä liikennöintikustannuksissa 
vähenevien vaunujen pääomakustannusten, kunnossapitokustannusten ja energi-
ankulutuksen kautta. 
 

4.3  Suoritemuutosten vaikutus liikennöinti-
kustannuksiin 

Matkaveturilla suoritettavassa vaihtotyössä suoritemuutosten voidaan olettaa hei-
jastuvan suoraan liikennöintikustannuksiin. Vaihtotyöpalvelun suorittamassa vaih-
totyössä tilanne ei ole yhtä yksinkertainen: Vaihtotyöhenkilöstöllä on säännöllinen 
työaika ja yksittäisen vaihtotyötapahtuman nopeutuminen ei todennäköisesti vai-
kuta tehokkaaseen kokonaistyöaikaan. Myös vaihtotyöveturi on tavallisesti sidottu 
vaihtotyöhön, jolloin tehollisen työajan muutoksella ei ole vaikutusta pääomakus-
tannuksiin. 
 
Vaihtotyöpalvelun kustannukset voidaan jyvittää palvelua käyttäville kuljetuksille. 
Jos jokin kuljetusvirta lakkaa käyttämästä vaihtotyöpalvelua, jyvittyy sen osuus 
jäljelle jääville kuljetuksille, jolloin niiden kustannukset kasvavat. Tämä on yksi 
merkittävä syy sille, miksi vaunuryhmäkuljetukset ovat viimeisten vuosikymmenten 
aikana jatkuvasti vähentyneet. 
 
Hankearvioinnissa vaihtotyöpalvelun suoritemuutosten vaikutuksia henkilöstö- ja 
pääomakustannuksiin voidaan lähestyä joko käytännöllisesti tai periaatteellisesti: 
  

 Käytännöllisesti voidaan ajatella, että jos suoritemuutokset eivät vähennä 
vaihtotyöhenkilöstön tai vaihtotyövetureiden kokonaismäärää, ei niillä ole 
vaikutuksia liikennöintikustannuksiin.  

 Periaatteellisesti voidaan ajatella, että vaikka suoritemuutoksilla ei olisi vä-
litöntä vaikutusta vaihtotyöhenkilöstön tai -vetureiden määrään, pidem-
mällä aikajänteellä ne osaltaan mahdollistavat näiden vähentämisen ja tätä 
kautta liikennöintikustannussäästöjä. Ajattelutapa on samantyyppinen kuin 
pienissä matkustajien aikasäästöissä; pienistä kertaantuvista aikasäästöistä 
muodostuu pitkällä aikavälillä merkittävä säästö.  

 
Lähestymistapojen vaikutuksia hankekohtaisiin kustannussäästöihin on havainnol-
listettu seuraavassa esimerkissä. 
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Kahdesta lähestymistavasta periaatteellista lähestymistapaa voidaan pitää suosi-
teltavana ratkaisuna. On kuitenkin huomattava, että pitkällä tähtäimellä vaihtotyö-
palvelusta luopuminen ei ole ainoa vaihtoehto. Kustannuksia voidaan laskea myös 
esimerkiksi vähentämällä viikoittaisten työvuorojen tai vaihtotyövetureiden mää-
rää. Edellisessä esimerkissä todennäköinen välivaiheen ratkaisu olisi, että Siilinjär-
ven päivystäjä kävisi suorittamassa myös Iisalmen alueen vaihtotyöt. 

4.4  Turvalaiteinvestointien vaikutus liikennöinti-
kustannuksiin 

Ratapihoilla, joilla ei ole rele- tai tietokonetekniikkaan perustuvaa turvalaitejärjes-
telmää, tai joiden turvalaitejärjestelmä on muuten puutteellinen, on käytössä ra-
joitetun alueen liikenteenohjaaja, tai vastaavantyyppinen toimintamalli. Rajoitetun 
alueen liikenteenohjaaja on tällä hetkellä käytössä Joensuussa, Oulussa, Kuopi-
ossa, Vartiuksessa, Kotkassa, Haminassa, Kuusankoskella, Imatrankoskella ja Piek-
sämäellä. Rajoitetun alueen liikenteenohjaaja vastaa sovittujen kulkuteiden muo-
dostamisesta, joka tapahtuu mm. vaihteita kääntämällä. Talvella rajoitetun alueen 
liikenteenohjaaja vastaa myös vaihteiden puhdistamisesta. 
 

Esimerkki: Iisalmen vaihtotyöpalvelun kustannusten kohdentaminen 
 
Iisalmen raakapuukuljetusten päivystäjä vastaa nykyisin Iisalmen (Keveli), Kiu-
ruveden, Soinlahden, Kauppilanmäen ja Sukevan kuormauspaikkojen vaihto-
töistä. Raakapuun kuormauspaikkojen kehittämisessä yleinen tavoite on, että 
vaihtotyöt voidaan suorittaa matkaveturilla, jolloin erillistä vaihtotyöpalvelua ei 
käytetä. Kuvitellaan tämän vuoksi tilanne, jossa Iisalmen alueen kuormauspaik-
koja kehitetään kolmessa erillisessä hankkeessa siten, että vaihtotyöpalvelun 
käytöstä voidaan luopua. 
 
1. Ensimmäisessä hankkeessa Iisalmen kuormauspaikkaa kehitetään siten, että 

vaihtotyöt voidaan suorittaa matkaveturilla ja vaihtotyöpalvelun käytöstä voi-
daan sen osalta luopua. Kuormauspaikan kuljetusten liikennöintikustannuk-
set laskevat, ja vastaavasti muiden kuormauspaikkojen kasvavat, koska vaih-
totyöpalvelun kustannukset jyvitetään niille. Tämän vaikutuksesta kuljetuksia 
siirtyy muilta kuormauspaikoilta Iisalmeen. 

2. Toisessa hankkeessa Kiuruveden ja Sukevan kuormauspaikkoja kehitetään 
ja vaihtotyöpalvelun käytöstä voidaan myös niiden osalta luopua. Kauppilan-
mäen ja Soinlahden kuljetusten kustannukset kasvavat jälleen ja kuljetusten 
siirtyminen näiltä kuormauspaikoilta muille kuormauspaikoille voimistuu. 

3. Kolmannessa hankkeessa Kauppilanmäen ja Soinlahden kuormauspaikkoja 
kehitetään ja Iisalmen vaihtotyöpalvelu voidaan lakkauttaa. Kuormauspaik-
kojen liikennöintikustannuserot ja kuljetusmäärät tasaantuvat. 

 
Jos vaikutuksia liikennöintikustannuksiin lähestytään käytännöllisesti, vaihtotyö-
palvelun vähenemisestä/poistumisesta syntyvä kustannussäästö realisoituu 
vasta kolmannessa hankkeessa. Periaatteessa jokainen hanke kuitenkin mahdol-
listaa osaltaan vaihtotyöpalvelusta luopumisen, jolloin sen poistumisesta synty-
vät säästöt tulisi osittaa hankkeille tasaisemmin, esimerkiksi suhteessa 1/3. 
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Nykyaikaisen turvalaitejärjestelmän toteuttamisen avulla rajoitetun alueen liiken-
teenohjaajasta voidaan luopua, jolloin saavutetaan säästöjä henkilöstökustannuk-
sissa. Yhden liikenteenohjaajan vuosikustannukseksi on arvioitu 60 000 euroa. 
Henkilöstökustannusten kokonaissumma muodostuu työvuorokiertoon sitoutuvien 
henkilöiden kokonaismäärän perusteella. Esimerkiksi kolmivuorotyö seitsemänä 
päivänä viikossa sitoo tavallisesti 6–7 henkilöä. Näistä lähtökohdista esimerkiksi 
Oulun ratapihan turvalaiteinvestoinnin avulla saavutettavat henkilöstökustannus-
säästöt ovat 30 vuoden laskenta-ajalta diskontattuna noin 6,5 miljoonaa euroa.  
 
Vaihteiden keskittämisellä voi olla vaikutuksia liikennöintikustannuksiin myös no-
peutuvan kulkuteiden muodostamisen kautta. Tällöin junia voidaan lähettää ja vas-
taanottaa ratapihalle lyhyemmillä väleillä. Tätä vaikutusta tulee arvioida tapaus-
kohtaisesti. 
 

4.5  Johtopäätökset 

Ratapihojen kehittämishankkeilla on vaikutuksia sekä ratapihojen sisällä tapahtu-
van vaihtotyön kustannuksiin että junaliikenteen liikennöintikustannuksiin. Kustan-
nusmuutosten arvioinnin suurin haaste on tunnistaa suoritemuutokset, koska tämä 
edellyttää yksityiskohtaista tietoa vaihtotyöliikkeiden ja liikennöinnin suorittami-
sesta. Tietojen hankinnassa voidaan hyödyntää mm. liikennöitsijöiden haastatte-
luja sekä Fintrafficin Digitraffic-palvelun tietoja.  
 
Vaihtotyöliikkeiden visualisointi on hyvä tapa sekä havainnollistaa että tunnistaa 
mahdollisia muutoksia, ja tämä tulisi ottaa käytännöksi ratapihojen hankearvioin-
nissa. Visualisoinnin avulla voidaan myös päätellä, miten vaihtotyöliikkeet toden-
näköisesti tapahtuvat, vaikka tarkkaa tietoa niistä ei olisi saatavilla. 
 
Sen jälkeen kun vaihtotyön ja junaliikenteen suoritemuutokset on tunnistettu, voi-
daan kustannusten laskenta tehdä hyvin pitkälle olemassa olevien yksikkökustan-
nusten avulla. Vaihtotyössä käytettävän kaluston kustannuksia ja ominaisuuksia 
(mm. pääomakustannukset, polttoaineenkulutus ja päästöt) on kuitenkin mahdol-
lisesti tarkennettava. Nykyisin tietoja on ainoastaan Dv12- ja Dr18-vetureiden omi-
naisuuksista. 
 
Vaihtotyön kustannusmuutosten arvioinnissa tulee erikseen arvioida, mahdollista-
vatko toimenpiteet pitkällä aikajänteellä osaltaan vaihtotyöpalvelussa käytettävien 
resurssien merkittävän vähentämisen tai siitä kokonaan luopumisen. Jos tällainen 
vaikutus todetaan mahdolliseksi, tulee se ottaa huomioon hankkeen hyötyjen las-
kennassa. 
 
Vaihteiden keskittäminen mahdollistaa kulkuteiden muodostamisessa tarvittavan 
henkilötyön vähentämisen. Tämä tuo säästöjä henkilöstökustannuksissa sekä mah-
dollistaa junien lähettämisen ja vastaanottamisen ratapihalle lyhyemmillä väleillä, 
millä voi olla vaikutuksia linjaosuuksien välityskykyyn. 
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5 Onnettomuuskustannusten arviointi 

5.1  Lähtökohdat 

Turvalaitteiden kehittämisen avulla pyritään vähentämään junien ja vaihtotyöyksi-
köiden törmäämisen riskiä sekä toisaalta vähentämään kulkuteiden muodostami-
sessa tarvittavan henkilötyön määrää. Tässä luvussa on arvioitu, voidaanko rata-
pihoilla tapahtuville onnettomuuksille määrittää juna- ja vaihtotyöliikkeiden mää-
rään perustuva onnettomuusaste, sekä voidaanko turvalaitteiden kehittämisen 
avulla saavutettavaa onnettomuuskustannussäästöä näiden perusteella riittävän 
luotettavasti arvioida.  
 
Onnettomuuksien todennäköisyyden arvioinnissa lähtötietona olivat Onnettomuus-
tutkintakeskuksen tutkintaraportit ratapihoilla tapahtuneista onnettomuuksista. 
Onnettomuustutkinta laaditaan lähtökohtaisesti seuraavista onnettomuuksista: 
 

 junan törmäys (toiseen junaan, vaihtotyöyksikköön tai liikkuvan kaluston 
ulottuman sisällä olevaan esteeseen) tai suistuminen, jossa vähintään yksi 
ihminen kuolee, tai viisi henkilöä loukkaantuu vakavasti tai liikkuvalle ka-
lustolle tai ympäristölle aiheutuu huomattavaa vahinkoa  

 muu seurausten osalta vastaava rautatieliikenteessä tapahtunut onnetto-
muus, jolla on ilmeinen vaikutus rautateiden turvallisuuteen (turvallisuuden 
säätelyyn tai hallinnointiin). 

 
Käytännössä onnettomuustutkinta on laadittu hyvin pienistäkin onnettomuuksista 
kuten yksittäisten vaunujen suistumisesta tai vaihtotyöyksikön törmäämisestä vau-
nuihin. Hankearvioinnin näkökulmasta olennaisia ovat sellaiset onnettomuudet, 
joissa on syntynyt henkilö- tai kalustovahinkoja, ja tältä osin Onnettomuustutkin-
takeskuksen aineistoa voidaan pitää kattavana. Ratapihoilla tapahtuu todennäköi-
sesti myös sellaisia onnettomuuksia, joista ei tehdä ilmoitusta, mutta näissä syn-
tyneet vahingot ovat todennäköisesti vähäisiä. 
 

5.2  Ratapihoilla tapahtuneet onnettomuudet 

5.2.1  Junien ja vaihtotyöyksiköiden yhteentörmäykset 

Seuraavassa taulukossa on esitetty Suomessa vuosina 2000–2020 tapahtuneet ju-
nien ja vaihtotyöyksiköiden yhteentörmäykset, eli sellaiset onnettomuudet, joita 
turvalaitteiden kehittämisen avulla ensisijaisesti pyritään vähentämään. Taulu-
kossa eivät ole mukana törmäykset radalla tai radan vierellä sijainneeseen työko-
neeseen, eivätkä törmäykset päätepuskimiin.  
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Taulukko 7. Ratapihoilla vuosina 2000–2020 tapahtuneet junien ja vaihtotyö-
yksiköiden yhteentörmäykset. 

Vuosi Tapahtuma Syyt 

2001 Veturin törmääminen pai-
kallaan olleen matkustaja-
junan perään Tampereella 
2.11.2001 

Ympäriajoa suorittaneen veturin kuljettaja ajoi ve-
turia takapään ohjaamosta, peileistä tähystämällä, 
eikä havainnut viereisellä raiteella olevaa matkus-
tajajunaa. 

2001 Katettujen tavaravaunujen 
ja fluoripiihappovaunujen 
yhteentörmäys Uudenkau-
pungin ratapihalla 
25.10.2001 

Tutkintaselostusta ei julkaistu (vähäinen tapaus). 

2001 Veturien törmääminen mat-
kustajavaunuihin Ilmalassa 
6.1.2001 

Parivedossa olleet sähköveturit törmäsivät seison-
taraiteella seisoviin venäläisiin henkilövaunuihin. 
Veturit olivat matkavetureita, jotka olivat tulossa 
noutamaan kyseisiä vaunuja. 

2002 Veturilla työnnettyjen die-
selöljyvaunujen törmäämi-
nen butaanivaunuun Sköld-
vikissä 1.10.2002 

Vaihtotyöveturin työntäessä kolmea öljyvaunua 
vaunuista ensimmäinen törmäsi viereisen raiteen 
vaihdealueella seisseen butaanikaasulastissa ol-
leen vaunun kylkeen. Onnettomuus aiheutui vaih-
teen väärästä asennosta. 

2002 Vaihtotyöyksikön törmäämi-
nen kuormassa oleviin VAK-
vaunuihin Haminan sata-
massa 20.8.2002 

Vaihteen opaste näytti vaihteen olevan suoralle 
raiteelle, vaikka vaihde oli käännettynä poikkea-
valle raiteelle. Tämän seurauksena vaihtotyöyk-
sikkö törmäsi raiteella seisoviin vaunuihin. 

2002 Yksityisen päivystäjän tör-
määminen lähtevään tava-
rajunaan Kouvolan ratapi-
halla 6.6.2002 

Päivystysveturin jarrujen teho ei riittänyt pysäyttä-
mään yksikköä alamäessä. Veturinkuljettaja ja 
vaihtotyönjohtaja yrittivät siirtää liian painavaa yk-
sikköä. 

2003 Vaihtotyöyksikön törmäämi-
nen VAK-vaunuihin Kemin 
ratapihalla 14.11.2003 

Vaihtotyönjohtaja erehtyi raiteesta, minkä seu-
rauksena vaihtotyöyksikkö törmäsi raiteella seiso-
viin vaunuihin. Osaltaan tähän vaikutti, ettei rai-
teita ollut varustettu numerokylteillä. 

2011 Tavarajunien yhteentör-
mäys Nurmeksessa 
2.2.2011 

Turvalaitevian vuoksi liikenteenohjaaja erehtyi 
saapuvan tavarajunan sijainnista, ja muodosti läh-
tevälle veturille kulkutien varatulle raiteelle. 

2011 Tavarajunan törmääminen 
toisen tavarajunan perään 
Nokian Siurossa 21.2.2011 

Teknisen vian vuoksi pääraiteelle pysähtynyttä ju-
naa avustamaan menneen junan kuljettaja arvioi 
avustettavan junan sijainnin väärin ja törmäsi sen 
perään. 

2016 Tavarajunan törmääminen 
raiteella seisseisiin vaunui-
hin Oulun tavararatapihalla 
13.8.2016 

Vaihdemies muodosti tavarajunalle junakulkutien 
erehdyksessä varatulle raiteelle. Junakulkutien 
turvaamiseen käytettyä menettelytapaa ei ollut 
ohjeistettu eikä koulutettu. Myös veturinkuljetta-
jan huomio oli kiinnittynyt muualle. 

2017 Vaihtotyöyksikön törmäys 
raiteella seisseisiin vaunui-
hin Kouvolassa 21.9.2017 

Vaihtotyöyksikön miehistö ei havainnut ratapihalle 
tullessaan kohderaiteen olevan varattu. Osaltaan 
tähän vaikutti raiteiden vaikea tunnistettavuus pi-
meällä ratapihalla. Törmäykseen päättynyt työntö-
liike tehtiin liian suurella nopeudella. 

https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2001/b12001rveturintormaaminenpaikallaanollee.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2001/b12001rveturintormaaminenpaikallaanollee.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2001/b12001rveturintormaaminenpaikallaanollee.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2001/b12001rveturintormaaminenpaikallaanollee.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2001/c122001rkatettujentavaravaunujenjafluori.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2001/c122001rkatettujentavaravaunujenjafluori.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2001/c122001rkatettujentavaravaunujenjafluori.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2001/c122001rkatettujentavaravaunujenjafluori.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2001/c122001rkatettujentavaravaunujenjafluori.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2001/c12001rveturientormaaminenmatkustajavaun.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2001/c12001rveturientormaaminenmatkustajavaun.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2001/c12001rveturientormaaminenmatkustajavaun.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2002/c102002rveturillatyonnettyjendieseloljyv.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2002/c102002rveturillatyonnettyjendieseloljyv.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2002/c102002rveturillatyonnettyjendieseloljyv.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2002/c102002rveturillatyonnettyjendieseloljyv.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2002/c72002rvaihtotyoyksikontormaaminenkuorma.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2002/c72002rvaihtotyoyksikontormaaminenkuorma.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2002/c72002rvaihtotyoyksikontormaaminenkuorma.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2002/c72002rvaihtotyoyksikontormaaminenkuorma.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2002/c62002ryksityisenpaivystajantormaaminenl.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2002/c62002ryksityisenpaivystajantormaaminenl.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2002/c62002ryksityisenpaivystajantormaaminenl.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2002/c62002ryksityisenpaivystajantormaaminenl.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2003/c102003rvaihtotyoyksikontormaaminenvak-v.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2003/c102003rvaihtotyoyksikontormaaminenvak-v.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2003/c102003rvaihtotyoyksikontormaaminenvak-v.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2011/c12011rtavarajunienyhteentormaysnurmekse.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2011/c12011rtavarajunienyhteentormaysnurmekse.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2011/c12011rtavarajunienyhteentormaysnurmekse.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2011/b12011rtavarajunantormaaminentoisentavar.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2011/b12011rtavarajunantormaaminentoisentavar.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/raideliikenne2011/b12011rtavarajunantormaaminentoisentavar.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/2016/r2016-06tavarajunantormaaminenraiteellaseisseisiinvaunuihinouluntavararatapihalla13.8.2016.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/2016/r2016-06tavarajunantormaaminenraiteellaseisseisiinvaunuihinouluntavararatapihalla13.8.2016.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/2016/r2016-06tavarajunantormaaminenraiteellaseisseisiinvaunuihinouluntavararatapihalla13.8.2016.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/2016/r2016-06tavarajunantormaaminenraiteellaseisseisiinvaunuihinouluntavararatapihalla13.8.2016.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/2017/r2017-02vaihtotyoyksikontormaysraiteellaseisseisiinvaunuihinkouvolassa21.9.2017.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/2017/r2017-02vaihtotyoyksikontormaysraiteellaseisseisiinvaunuihinkouvolassa21.9.2017.html
https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/raideliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/2017/r2017-02vaihtotyoyksikontormaysraiteellaseisseisiinvaunuihinkouvolassa21.9.2017.html


Väyläviraston julkaisuja 54/2021 42 
 

 

5.2.2  Suistumisonnettomuudet 

Myös raiteelta suistumiset voivat joissakin tapauksissa olla käsikääntöisellä asetti-
mella varustetuista vaihteista johtuvia onnettomuuksia. Vaihde on esimerkiksi voi-
nut jäädä lukittumatta, ja jos vaihteen asennon varmistavaa automatiikkaa ei ole 
käytössä, ei vaihtotyönjohtaja ole saanut tästä tietoa. Raiteelta suistumiset ovat 
olleet huomattavasti yleisempiä kuin junien ja vaihtotyöyksiköiden yhteentörmäyk-
set, mutta niidenkin määrä on vähentynyt voimakkaasti 2000-luvulla. 
 

 

Kuva 6. Ratapihoilla tapahtuneiden suistumisonnettomuuksien määrä 2000-
luvulla. 

Suurin osa suistumisonnettomuuksista on johtunut radan tai vaunukaluston huo-
nosta kunnosta. Myös jarrukengän jääminen raiteelle on yleinen suistumisonnet-
tomuuden syy. Suistumisonnettomuudet vuosina 2010–2020 on esitetty tarkem-
min seuraavassa taulukossa. 
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Taulukko 8. Ratapihoilla vuosina 2010–2020 tapahtuneet suistumisonnettomuu-
det. 

Vuosi Tapahtuma Syyt 

2010 Viiden säiliövaunun suistumi-
nen vaihtotyössä Kilpilahdes-
sa 19.2.2010 

Vaunut törmäsivät päätepuskimeen. Onnetto-
muuden syynä oli, ettei vaihtotyönjohtaja 
saattanut vaunuja perille asti. 

2010 Kolmen vaunun suistuminen 
kiskoilta Joensuun ratapihalla 
24.3.2010 

Raiteelle jääneet pysäytyskengät aiheuttivat 
kolmen vaunun suistumisen. 

2012 Tavarajunan kahden vaunun 
suistuminen Kouvolan ratapi-
halla 14.1.2012 

Raiteelle jäänyt pysäytyskenkä aiheutti kah-
den vaunun suistumisen. 

2013 Tavarajunan 13 vaunun suis-
tuminen Vammalan liikenne-
paikalla 6.4.2013 

Suistumisen syynä oli vaihteen kääntyminen 
junan alla. Juna aiheutti vaihteen auki ole-
valle kielelle liikkeen, jonka seurauksena 
vaihteenlukko aukesi ja vaihde pääsi käänty-
mään. 

2013 Tavarajunan ensimmäisen 
vaunun ensimmäisen telin 
suistuminen Siilinjärvellä 
17.9.2013 

Vaihde ei ollut kääntyneenä pääteasentoonsa 
eikä lukossa. Vaihteen kieli pääsi aukeamaan 
sen verran, että pyörät pääsivät sen ja tuki-
kiskon väliin. 

2014 Tavarajunan kolmen vaunun 
suistuminen Tampereella 
18.5.2014 

Notkolla olevassa vaihteen risteyksessä vau-
nun pyörä pääsi nousemaan vastakiskon 
päälle. Painuma radassa johtui betonisen ra-
tatunnelin reunan kohdalla olleesta epäjatku-
vuuskohdasta radan tuennan jäykkyydessä. 

2014 Tavarajunan kahden vaunun 
suistuminen kiskoilta Parikka-
lassa 10.1.2014 

Vaunun lehtijousen katkeaminen aiheutti 
kahden vaunun suistumisen. 

2016 Tavarajunan kahden vaunun 
suistuminen Riihimäellä 
28.1.2016 

Raiteelle jäänyt pysäytyskenkä aiheutti junan 
kahden viimeisen vaunun suistumisen. 

2018 Säiliövaunujen suistuminen 
Mäntyharjulla 7.4.2018 

Tilapäiseen säilytykseen jätetyt säiliövaunut 
lähtivät itsekseen liikkeelle. Ensimmäiset 
kaksi vaunua suistuivat raiteelta ja ensimmäi-
seen vaunuun tuli vuoto. Onnettomuuden 
syynä oli radan pituuskaltevuuteen nähden 
riittämätön pysäytyskenkien määrä. 

2019 Tavarajunan suistuminen 
Imatralla 21.5.2019 

Raiteelle jäänyt pysäytyskenkä aiheutti junan 
viimeisen vaunun suistumisen. 

 
 

5.2.3  VAK-onnettomuudet 

Vakavaksi luokiteltuja VAK-onnettomuuksia ei ole tapahtunut 2000-luvulla. Edelli-
nen vakava VAK-onnettomuus tapahtui Vainikkalan ratapihalla 7.4.1999, jolloin 52-
vaunuisen junan yhdeksän vaunua suistuivat kiskoilta. Vaunuista seitsemän kaatui 
ja vaunuissa ollut raakaöljy syttyi palamaan. Vaunut paloivat pahoin ja öljyn levit-
tyä ympäröivään maastoon ja ojiin syntyi ympäristövahinkoja. Kiskoille jääneet 



Väyläviraston julkaisuja 54/2021 44 
 

 

vaunut saatiin suojattua tulelta siirtämällä ne vaihtotyövetureilla pois onnetto-
muuspaikalta. Syynä onnettomuuteen oli vaihteen ulkokaarteen puoleisen kielen 
kiinteän osan (= välikiskon) kiinnityksen pettäminen (ruuvikiinnitys vanhoihin puu-
vaihdepölkkyihin). 
 
Tätä edellinen vakava VAK-onnettomuus tapahtui Haminassa 27.8.1989, jolloin ra-
tapihalle saapuneessa transitojunassa syttyi tuleen absorbent A-4 -liuotinta sisäl-
tänyt säiliövaunu. Tuli levisi kahteen kyseisen vaunun etupuolella olleeseen ja kol-
meen viereisellä raiteella olleeseen säiliövaunuun. Onnettomuus aiheutti mittavia 
vahinkoja Haminan ratapihan infrastruktuurille ja lähialueen asukkaille aiheutui 
vaaraa palossa syntyneistä kaasuista. Onnettomuuden syynä oli säiliövaunun vial-
linen venttiili, joka käynnisti vuodon. Palon syttymisen todennäköisenä syynä oli 
jarrutuksesta syntynyt lämpöenergia. 
 

5.3  Onnettomuusasteen ja onnettomuus-
kustannusten määrittäminen  

Ratapihoilla 2000-luvulla tapahtuneista törmäämisonnettomuuksista Sköldvikissä 
1.10.2002, Haminassa 20.8.2002 ja Oulussa 13.8.2016 tapahtuneet onnettomuu-
det olisivat olleet estettävissä asianmukaisilla turvalaitteilla. Sköldvikissä ja Hami-
nassa onnettomuus olisi voitu välttää, jos vaihteen virheellisestä asennosta olisi 
mennyt tieto vaihtotyönjohtajalle. Oulussa junakulkutietä ei olisi voitu muodostaa 
varatulle raiteelle, jos raiteiden vapaanaolon valvonta ja vaihteiden asennon var-
mistava automatiikka olisivat olleet käytössä. Sköldvikin onnettomuudesta aiheu-
tuneet vahingot olivat yhteensä 33 500 euroa ja Oulun onnettomuudesta aiheutu-
neet vahingot yhteensä 830 000 euroa. Haminan onnettomuudesta ei aiheutunut 
henkilö- tai kalustovahinkoja. 
 
Tiedot junaliikenteen määrästä ratapihoilla ovat saatavilla vuodesta 2015 lähtien8. 
Vuosien 2001–2014 junamäärää voidaan arvioida karkeasti rautateiden tavaralii-
kenteen kokonaiskuljetusmäärän perusteella. Vuosien 2001–2014 kokonaiskulje-
tusmäärä oli keskimäärin neljä prosenttia suurempi kuin vuosien 2015–2020 kul-
jetusmäärä, ja samaa oletusta voidaan käyttää myös junamäärän kohdalla. Rata-
pihakohtaisissa junamäärissä voi luonnollisesti olla suurempaa vaihtelua, ja myös 
keskimääräinen junapaino on kasvanut, mutta näin yksityiskohtaiselle tarkastelu-
tasolle ei ole tässä kohtaa tarpeellista mennä. 
 
Ratapihoilla tapahtuvien vaihtotyöliikkeiden määrää voidaan arvioida karkeasti kul-
jetettavien tavaralajien perusteella. Merkittävimmän tavaralajin, eli raakapuun kul-
jetusten on arvioitu vaativan keskimäärin kaksi vaihtotyötapahtumaa ajettavaa ju-
naa kohti. Metsäteollisuuden tuotekuljetukset on arvioitu vaativan keskimäärin 
neljä vaihtotyötapahtumaa, koska vaunut kuormataan ja puretaan tyypillisesti pie-
nemmissä erissä. Kemikaalien ja öljytuotteiden kuljetusten on arvioitu vaativan 
keskimäärin kymmenen vaihtotyötapahtumaa, koska näissä kuljetuksissa vaunujen 
kuormaus ja purku tapahtuvat tyypillisesti hyvin pienissä erissä. 
 

                                            
8 Oulun ratapihan junamäärissä ovat mukana ainoastaan Oulu tavaran ja Oulu aseman junat. Oulu Nokelan juna-
määrä on arvioitu transitoliikenteen ja Raahen rautapellettiliikenteen toteutuneen kuljetusmäärän perusteella, 
kun tiedetään, että junat saapuvat Vartiuksesta 60 vaunun mittaisina ja noin 5 400 tonnin painoisina. Kuljetukset 
on käännettävä molemmissa kulkusuunnissa Oulun ratapihalla. 
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Turvalaiteinvestointien vaikutusten arviointia varten on muodostettava onnetto-
muusaste sellaisille ratapihoille, joilla ei ole nykyaikaista turvalaitevarustelua. 
2000-luvulla tapahtuneiden onnettomuuksien ja toteutuneiden junamäärien sekä 
edellä kuvattujen liikenteellisten oletusten perusteella onnettomuusasteet, olisivat 
seuraavat: 

 
 0,00455 onnettomuutta/1 000 saapuvaa junaa/vuosi 
 0,00207 onnettomuutta/1 000 vaihtotyötapahtumaa/vuosi. 

 
Vastaavasti onnettomuuksien yksikkökustannukset olisivat seuraavat: 
 

 830 000 euroa/junaonnettomuus 

 16 750 euroa/vaihtotyöonnettomuus. 
 
Koska onnettomuuksien määrä on hyvin pieni, ovat myös onnettomuusasteet hyvin 
pieniä. Jos esimerkiksi Oulun ratapihan turvalaiteinvestoinnille lasketaan näillä on-
nettomuusasteilla ja toteutuneiden onnettomuuksien kustannuksilla 30 vuoden las-
kenta-aikana saavutettavat onnettomuuskustannussäästöt, ovat ne yhteensä 0,16 
miljoonaa euroa. Vastaavasti Haminan ratapihan turvalaiteinvestoinnin avulla saa-
vutettavat hyödyt olisivat 30 vuoden laskenta-aikana yhteensä 0,08 miljoonaa eu-
roa. 
 
Ratapihoilla 2000-luvulla tapahtuneista suistumisonnettomuuksista kaksi olisi ollut 
estettävissä asianmukaisilla turvalaitteilla. Raahessa 30.8.2005 tapahtuneessa on-
nettomuudessa propaanikaasulastissa olleen vaunun takimmainen teli putosi kis-
koilta, koska vaihde ei ollut lukittunut oikeaan asentoon. Kemissä 7.2.2003 tapah-
tuneessa onnettomuudessa henkilöjunan vaunu suistui kiskoilta, koska vaihde 
kääntyi itsestään tai käännettiin vaunun alla. Lisäksi Siilinjärvellä tapahtui 
17.9.2013 onnettomuus, jossa keskitetty vaihde ei lukittunut oikeaan asentoon, 
mutta tieto ei mennyt liikenteenohjaajalle. Onnettomuuksista aiheutuneet vahingot 
olivat sen verran pieniä, ettei niille nähty tarpeelliseksi laskea onnettomuusastetta. 
Mäntyharjulla 7.4.2018 tapahtuneessa suistumisonnettomuudessa vahingot olivat 
huomattavia, mutta onnettomuus ei johtunut puutteellisista turvalaitteista. 
 

5.4  Muut onnettomuuksien todennäköisyyden 
arviointiin käytössä olevat menetelmät 

Vaarallisten aineiden kuljetusten aiheuttamia riskejä ja niihin liittyviä suojaetäi-
syyksiä on arvioitu liikenne- ja viestintäministeriön KERTTU-hankkeessa9. Kyseisen 
selvityksen tuloksissa esitettyä lähestymistapaa suositellaan myös ympäristöminis-
teriön ohjeistuksessa ”VAK-ratapihat ja kaavoitus”10. KERTTU-hankkeen loppura-
portissa on esitetty menetelmä VAK-onnettomuuksien todennäköisyyden arvioin-
tiin. Menetelmä perustuu vuosina 1996–2005 onnettomuuksissa vakavasti (niin pa-
hasti, että VAK-vaunu olisi voinut vaurioitua) vaurioituneiden vaunujen määrään 
(22 kpl) ja rautateiden tavaraliikenteen kyseisten vuosien kokonaistonnimäärään 
(372 milj. t). Näiden perusteella on laskettu, että miljoonaa nettotonnia kohden 

                                            
9 Gilbert et al. 2009. VAK-kuljetuskeskittymät osana turvallista yhteiskuntaa – maankäytön suunnittelu ja yhteinen 
riskienhallinta. KERTTU-hankkeen loppuraportti. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 24/2009. 

10 Gilbert et al. 2012. VAK-ratapihat ja kaavoitus – Vaarallisten aineiden kuljetus ja suuronnettomuuden mahdollisuuden 
huomiointi. Ympäristöministeriön Raportteja 5/2012. 
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vaurioituu ratapihoilla yksi vaunu keskimäärin todennäköisyydellä 0,027. Esimerk-
kikohteena on käytetty Turun ratapihaa, jonka vuotuisella VAK-tonnimäärällä (noin 
0,65 milj. t) on saatu VAK-vaunuonnettomuuden vuositodennäköisyydeksi 0,017. 
Yhden onnettomuuden kymmenestä on arvioitu johtavan VAK-vuotoon, jolloin vuo-
sitodennäköisyys olisi noin 0,0017 eli kerran noin 600 vuodessa. 
 
Jos samaa laskentamenetelmää sovelletaan vuosien 2000–2020 vakavasti vaurioi-
tuneiden vaunujen määrään (14 kpl) ja rautateiden tavaraliikenteen kokonaiston-
nimäärään (776 milj. t), saadaan miljoonaa nettotonnia kohti vaurioituneen vau-
nun todennäköisyydeksi 0,018. Jos esimerkkikohteena käytetään jälleen Turun ra-
tapihaa ja sen nykyistä VAK-tonnimäärää (noin 0,83 milj. t), saadaan VAK-vau-
nuonnettomuuden vuositodennäköisyydeksi 0,015. Jos edelleen arvioidaan yhden 
onnettomuuden kymmenestä johtavan VAK-vuotoon, saadaan vuositodennäköi-
syydeksi noin 0,0015 eli kerran noin 700 vuodessa. 
 
Laskentamenetelmää voidaan käyttää onnettomuustodennäköisyyden karkean 
suuruusluokan arviointiin. Ratapihakohtaisesti onnettomuusmäärä on kuitenkin 
enemmän riippuvainen vaihtotyöliikkeiden määrästä kuin kokonaistonnimäärästä. 
Esimerkiksi Turussa Uudenkaupungin radan sähköistys poistaa veturinvaihtotar-
peen, jolloin onnettomuusriskin voidaan olettaa pienentyvän merkittävästi, vaikka 
sama määrä vaarallisia aineita kulkeekin edelleen ratapihan läpi. Laskentamene-
telmää ei myöskään voida hyödyntää turvalaiteinvestointien vaikutusten arvioin-
nissa. 
 

5.5  Johtopäätökset 

Onnettomuuskustannusten arvioinnissa satunnaisvaihtelun merkitys on tapahtu-
neiden onnettomuuksien vähyyden vuoksi suuri. Tästä johtuen onnettomuusastei-
den perusteella tehtävän onnettomuuksien todennäköisyyden arvioinnin yleistet-
tävyys on heikko. Ratapihojen turvalaiteinvestointien vaikutuksia voidaan arvioida 
luotettavasti ainoastaan vaihteiden keskittämisen avulla saavutettavien henkilös-
tökustannussäästöjen osalta, joita arvioidaan osana liikennöintikustannuksia. 
 
Samalla voidaan kuitenkin todeta, että turvalaiteinvestointien avulla saavutettavat 
onnettomuuskustannussäästöt ovat hyvin pieniä, eikä niillä käytännössä ole vaiku-
tusta hankkeiden kannattavuuteen; merkittävimmät säästöt syntyvät henkilöstö-
kustannuksista. Pahimmillaan onnettomuuksien seuraukset voivat olla huomatta-
via, mutta tällaiset onnettomuudet ovat nykyisillä turvallisuusmääräyksillä- ja käy-
tännöillä erittäin epätodennäköisiä.  
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6 Kunnossapitokustannusten arviointi 

6.1  Lähtökohdat 

Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvioissa on määritetty radan 
kunnossapitokustannukset eri kunnossapitotasoille sekä erikseen betonipölkyillä ja 
puupölkyillä varustetuille raiteille.  

Taulukko 9. Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvojen mukaiset 
radan kunnossapitokustannukset. 

Kunnossa- 
pitotaso 

Suurin sallittu 
nopeus  

enintään,  
km/h 

Kunnossapito  
(pl. sähkörata),  

€/raide-km 

Sähköradan  
kunnossapito,  
€/sähköistetty 

raide-km Betonipölkyt, 
raidesepeli  

Puupölkyt,  
raidesora 

Sähköistetty    

1AA 220 26 000 - 5 000 

1A 160–200 22 000 - 5 000 

1 140 18 000 - 5 000 

2 120  18 000 - 5 000 

3 110 18 000 - 5 000 

Ei sähköistetty    

3 110 11 000 25 000 - 

4 50–70 11 000 25 000 - 

5 50–70 11 000 25 000 - 

6 50 11 000 25 000 - 

 
Tässä luvussa on selvitetty, miten nämä kunnossapitokustannukset vastaavat ra-
tapihojen kunnossapitokustannuksia ja voidaanko niitä tarkentaa koskemaan rata-
pihan eri osia. Tarvemäärittelyn perusteella tilanteita, joissa kunnossapitokustan-
nuksia on tarpeen arvioida, ovat mm.: 
 

 ratapihan raiteiston laajentaminen/supistaminen 

 raiteiston yksinkertaistaminen (vaihteiden määrän vähentäminen)  
 turvalaitejärjestelmän toteuttaminen (keskitetyt vaihteet, raiteiden vapaa-

naolon valvonta, ratapihan liittäminen kauko-ohjaukseen) 
 ratapihan sähköistäminen. 

 
Lähtökohtana tarkastelussa ovat Väyläviraston tiedot ratapihojen kunnossapito-
kustannuksista vuosilta 2013–2019. Kustannuksiin sisältyvät radan ja turvalaittei-
den kunnossapitokustannukset, jotka kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena kun-
nossapitoalueittain. Sähköradan kunnossapito kilpailutetaan erillisenä urakkana 
käyttökeskusalueittain.  
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Väyläviraston tilastoinnissa kunnossapitokustannukset on jaettu yhdeksään kate-
goriaan: 
 

 päällysrakenne 

 vaihteet 
 radan varusteet ja laitteet 
 sillat 
 alus- ja pohjarakenne sekä rautatiealueet 
 liikennepaikat ja ulkoalueet 
 raideliikenteen ohjaus- ja turvalaitejärjestelmät 

 rakennukset 
 projektinjohto. 

 
Näiden lisäksi on eritelty materiaalit ja erikseen tilattavat työt. Jaottelu perustuu 
rataisännöitsijöiden tekemään arvioon. Siinä eivät ole mukana korvausinvestoinnit. 
 
Tarkasteluun otettiin mukaan 22 liikennemäärältään suurinta ratapihaa, joista tar-
vittavat lähtötiedot olivat saatavilla. Merkittävistä ratapihoista ainoastaan Helsingin 
henkilöratapiha jouduttiin jättämään tarkastelun ulkopuolelle. Valittujen ratapiho-
jen kunnossapitokustannuksia tarkasteltiin neljässä kategoriassa: 
 

 kaikki kustannukset yhteensä  
 raiteiden kustannukset (päällysrakenne sekä alus- ja pohjarakenne) 
 vaihteet 
 turvalaitteet. 

 
Erilaisten mittareiden soveltuvuutta kunkin kategorian kunnossapitokustannusten 
arviointiin tutkittiin variaatiokertoimen (keskihajonta/keskiarvo x 100) avulla, joka 
kuvaa ratapihakohtaisen arvon keskimääräistä suhteellista poikkeamaa kaikkien 
tarkasteltujen ratapihojen keskiarvosta. Tarkasteltuja mittareita olivat kunnossapi-
tokustannukset per ratapiha, ratapihakohtaiset kustannukset suhteessa raide-/ 
vaihdemäärään, ratapihakohtaiset kustannukset suhteessa ratapihan kuormituk-
seen (bruttotonnit) sekä ratapihakohtaiset kustannukset suhteessa raide-/vaihde-
määrään ja kuormitukseen. 
 

6.2  Ratapihojen kunnossapidon kokonais-
kustannukset 

Kuvassa 7 on esitetty ratapihakohtaiset kunnossapidon kokonaiskustannukset suh-
teessa raidemäärään. Kustannukset ovat muutamilla ratapihoilla huomattavan kor-
keita verrattuna muihin. Esimerkiksi Ylivieskassa kustannukset moninkertaistuvat 
vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. Ilmeisesti tämä oli seurausta kunnos-
sapitosopimuskauden vaihtumisesta ja siihen liittyneestä urakkahinnan huomatta-
vasta kasvusta. Ilmalan ratapihan korkeat kustannukset johtuvat todennäköisesti 
ratapihan suuresta liikennemäärästä, suuresta toimintojen määrästä ja keskeisen 
toiminnallisen roolin vuoksi asetetuista lyhyistä vasteajoista, mikä heijastuu kun-
nossapidon kiinteisiin kustannuksiin. Myös radan kunnossapitokustannuksissa pää-
kaupunkiseudun rataverkon kustannukset ovat huomattavan korkeita verrattuna 
muun maan kustannuksiin. 
 



Väyläviraston julkaisuja 54/2021 49 
 

 

 

Kuva 7. Ratapihojen kokonaiskunnossapitokustannukset suhteessa raidemäärään. 

Kunnossapidon kokonaiskustannuksia kuvaavien mittareiden luotettavuus on sel-
västi parempi, jos Ilmala jätetään otoksista pois. Yksikköarvojen sovellettavuuden 
kannalta olisi järkevintä käyttää tällä tavalla määritettyä yksikköarvoa pääkaupun-
kiseudun ulkopuolisille ratapihoille ja pelkästään Ilmalan perusteella määritettyä 
yksikköarvoa pääkaupunkiseudun ratapihoille. Tämä muutos on tehty myös muissa 
kustannuskategorioissa. 
 
Taulukossa 10 on esitetty tällä tavalla lasketut ratapihojen kunnossapidon koko-
naiskustannukset jaoteltuna eri mittareiden mukaan. Alhaisin variaatiokerroin ja 
siten luotettavin tulos saavutetaan jakamalla kokonaiskustannukset ratapihan rai-
demäärällä. Taulukossa 11 on esitetty vastaavat luvut pelkästään Ilmalan ratapi-
han osalta. Ilmalan ratapihan kuormitustiedot ovat puutteellisia, minkä vuoksi 
kuormitukseen suhteutettuja mittareita ei ole esitetty. 
 

Taulukko 10. Ratapihojen (pois lukien Ilmala) kunnossapidon kokonaiskustannuk-
set jaoteltuna eri mittareiden mukaan. 

 [€/rata-
piha/vuosi] 

[€/raide-km] [€/Mbrt] [€/raide-
km/Mbrt] 

Keskiarvo 621 944 18 955 63 805 1 418 

Keskihajonta 322 283 6 135 40 373 956 

Variaatiokerroin 52 % 32 % 63 % 67 % 
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Taulukko 11. Ilmalan ratapihan kunnossapidon kokonaiskustannukset jaoteltuna 
eri mittareiden mukaan. 

 [€/rata-
piha/vuosi] 

[€/raide-km] [€/Mbrt] [€/raide-
km/Mbrt] 

Keskiarvo 3 022 900 45 348 - - 

 
 

6.3  Vaihteiden kunnossapitokustannukset 

Kuvassa 8 on esitetty ratapihakohtaiset vaihteiden kunnossapitokustannukset suh-
teessa vaihdemäärään. Myös vaihteiden kunnossapitokustannuksissa erottuvat 
muutamat ratapihat, erityisesti Ilmala ja Riihimäki sekä tarkastelujakson lopulla 
Vainikkala.  
 

 

Kuva 8. Vaihteiden kunnossapitokustannukset suhteessa raidemäärään 
tarkastelluilla ratapihoilla. 

Taulukossa 12 on esitetty vaihteiden kunnossapitokustannukset jaoteltuna eri mit-
tareiden mukaan. Alhaisin variaatiokerroin ja siten luotettavin tulos saavutetaan 
jakamalla kunnossapitokustannukset vaihdemäärällä. Taulukossa 13 on esitetty 
vastaavat luvut pelkästään Ilmalan ratapihan osalta. 
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Taulukko 12. Vaihteiden (pois lukien Ilmala) kunnossapitokustannukset 
jaoteltuna eri mittareiden mukaan. 

 [€/rata-
piha/vuosi] 

[€/vaihde] [€/Mbrt] [€/vaihde/M
brt] 

Keskiarvo 153 389 1 844 12 987 263 

Keskihajonta 96 070 644 7 023 201 

Variaatiokerroin 63 % 35 % 54 % 77 % 

Taulukko 13. Ilmalan ratapihan vaihteiden kunnossapitokustannukset jaoteltuna 
eri mittareiden mukaan. 

 [€/rata-
piha/vuosi] 

[€/raide-
km] 

[€/Mbrt] [€/raide-
km/Mbrt] 

Keskiarvo 648 038 2 818 - - 

 
 

6.4  Raiteiden kunnossapitokustannukset 

Raiteiden kunnossapitokustannuksiin on sisällytetty päällysrakenteen sekä alus- ja 
pohjarakenteen kunnossapitokustannukset. Kuvassa 9 on esitetty ratapihakohtai-
set raiteiden kunnossapitokustannukset suhteessa raidemäärään.  
 

 

Kuva 9. Raiteiden kunnossapitokustannukset suhteessa raidemäärään tarkas-
telluilla ratapihoilla. 
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Taulukossa 14 on esitetty raiteiden kunnossapitokustannukset jaoteltuna eri mit-
tareiden mukaan. Alhaisin variaatiokerroin ja siten luotettavin tulos saavutetaan 
jakamalla kunnossapitokustannukset raidemäärällä. Taulukossa 15 on esitetty vas-
taavat luvut pelkästään Ilmalan ratapihan osalta. 

Taulukko 14. Raiteiden kunnossapitokustannukset jaoteltuna eri mittareiden 
mukaan. 

 [€/rata-
piha/vuosi] 

[€/raide-km] [€/Mbrt] [€/raide-
km/Mbrt] 

Keskiarvo 182 468 5 839 17 647 905 

Keskihajonta 96 370 2 154 10 914 739 

Variaatiokerroin 53 % 37 % 62 % 82 % 

 

Taulukko 15. Ilmalan ratapihan raiteiden kunnossapitokustannukset jaoteltuna eri 
mittareiden mukaan. 

 [€/rata-
piha/vuosi] 

[€/raide-
km] 

[€/Mbrt] [€/raide-
km/Mbrt] 

Keskiarvo 1 349 700 20 248 - - 
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6.5  Turvalaitteiden kunnossapitokustannukset 

Kuvassa 10 on esitetty ratapihakohtaiset turvalaitteiden kunnossapitokustannukset 
suhteessa vaihdemäärään. 

 

Kuva 10. Turvalaitteiden kunnossapitokustannukset suhteessa raidemäärään 
tarkastelluilla ratapihoilla. 

Taulukossa 16 on esitetty turvalaitteiden kunnossapitokustannukset jaoteltuna eri 
mittareiden mukaan. Alhaisin variaatiokerroin ja siten luotettavin tulos saavutetaan 
jakamalla kunnossapitokustannukset vaihdemäärällä. Raidemäärään perustuva ar-
vio on lähes yhtä luotettava. Taulukossa 17 on esitetty vastaavat luvut pelkästään 
Ilmalan ratapihan osalta.  

Taulukko 16. Turvalaitteiden kunnossapitokustannukset jaoteltuna eri mittareiden 
mukaan. 

 [€/rata-
piha/vuosi] 

[€/raide-
km] 

[€/vaihde] [€/Mbrt] [€/vaihde
/Mbrt] 

Keskiarvo 81 379 2 396 1 029 6 817 135 

Keskihajonta 54 721 1 026 421 3 074 97 

Variaatioker-
roin 

67 % 43 % 41 % 45 % 72 % 
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Taulukko 17. Ilmalan ratapihan turvalaitteiden kunnossapitokustannukset 
jaoteltuna eri mittareiden mukaan. 

 [€/rata-
piha/vuosi] 

[€/raide-
km] 

[€/vaihde
] 

[€/Mbrt] [€/vaihde
/Mbrt] 

Keskiarvo 226 019 3 391 983 - - 

 
 

6.6  Johtopäätökset 

Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvioissa esitetyt kunnossapito-
kustannukset sisältävät lähtökohtaisesti kaikkien radan osien (päällysrakenne, 
alus- ja pohjarakenne, vaihteet, turvalaitteet, sillat, tunnelit ym.) kustannukset. 
Tässä selvityksessä määritettyjä yksikkökustannuksia voidaan käyttää yksityiskoh-
taisempien ratapihan osien kunnossapitokustannusten laskennassa. Sähköradan 
osalta voidaan käyttää tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvioissa 
esitettyä yksikkökustannusta. 

Taulukko 18. Ratapihojen kunnossapidon yksikkökustannukset (pyöristetty lähim-
pään sataan euroon). 

 Yksikkö Yksikköarvo 
(muu Suomi) 

Yksikköarvo 
(pääkaupunki-
seutu) 

Ratapihojen kunnossapi-
don kokonaiskustannuk-
set 

€/raide-km 19 000 45 300 

Vaihteiden kunnossapito-
kustannukset 

€/vaihde 1 800 2 800 

Raiteiden kunnossapito-
kustannukset 

€/raide-km 5 800 20 200 

Turvalaitteiden kunnossa-
pitokustannukset 

€/vaihde 2 400 3 400 

Sähköradan kunnossapito-
kustannus* 

€/sähköistetty 
raide-km 

5 000 5 000 

* Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvojen mukainen 

 
Pääkaupunkiseudun ratapihoista lähtöaineistoon sisältyi ainoastaan Ilmalan rata-
piha, jonka kunnossapitokustannukset ovat huomattavasti muita tarkasteltuja ra-
tapihoja korkeammat. Todennäköisesti tämä johtuu ratapihan suuresta liikenne-
määrästä, suuresta toimintojen määrästä ja keskeisen toiminnallisen roolin vuoksi 
asetetuista lyhyistä vasteajoista, jotka heijastuvat kunnossapidon kiinteisiin kus-
tannuksiin. Ilmalan ratapihan perusteella määritettyjen yksikkökustannusten yleis-
tettävyyttä muille pääkaupunkiseudun ratapihoille tulee vielä pohtia ohjeistuksen 
laatimisen yhteydessä. 
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Yksi määritettyjen yksikkökustannusten puute on, ettei niissä ole eritelty erilaisten 
päällysrakennetyyppien (puu- ja betonipölkyillä varustetut raiteet) kustannuksia. 
Erilaisia päällysrakennetyyppejä on lähes kaikilla ratapihoilla, eikä niiden kustan-
nuksia ole lähtöaineistossa eritelty. Myös tätä tarkennusta tulee vielä pohtia oh-
jeistuksen laatimisen yhteydessä. 
 
Luotettavimmat arviot ratapihojen kunnossapitokustannuksista saadaan arvioi-
malla niitä suhteessa raiteiden ja vaihteiden määrään. Ratapihojen liikenteellisen 
kuormituksen ja kunnossapitokustannusten välinen korrelaatio on selvästi hei-
kompi. Tässä käytetyn menetelmän lisäksi kunnossapitokustannusten riippuvuutta 
raidekilometreistä ja bruttotonneista tutkittiin samalla funktiolla, jota on käytetty 
ratamaksun tason määrittämisessä, mutta tällä ei päästy luotettavampaan loppu-
tulokseen. Menetelmän epäluotettavuuden vuoksi myöskään radan kulumisen ra-
jakustannusta ei pystytty määrittämään. 
 
Kaiken kaikkiaan kunnossapidon kustannustietoja on käytössä vielä suhteellisen 
lyhyeltä aikajänteeltä. Tulosten luotettavuus paranee ajan mittaan, kun tietoa to-
teutuneista kustannuksista kerätään. 
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7 Maankäytön kehittämisen vaikutusten 
arviointi 

7.1  Lähtökohdat 

Ratapihat sijaitsevat useissa tapauksissa kaupunkien keskustojen liepeillä, saavu-
tettavuudeltaan hyvillä sijainneilla, muodostaen siten houkuttelevia alueita keskus-
tamaisen maankäytön laajentamiselle. Ratapihojen houkuttelevuutta täydennysra-
kentamiskohteina lisäävät myös suhteellisen matalat esirakentamiskustannukset 
sekä yleisesti suopea mielipideilmasto ns. brownfield-alueiden kehittämiselle ver-
rattuna esimerkiksi viheralueille rakentamiseen. Ratapihan vaikutus maankäyttöön 
voi VAK-toimintojen vuoksi olla huomattavasti itse ratapiha-aluetta laajempi, raja-
ten maankäytön muutoksia satojen metrien säteellä. VAK-toimintojen vaatima suo-
javyöhyke joko rajaa kokonaan pois tai asettaa merkittäviä rakennusteknisiä vaa-
timuksia asuinkiinteistöjen sekä toimi- ja liiketilojen rakentamiselle.  
 
Ratapiha-alueita on vapautunut muuhun käyttöön lähinnä Helsingissä, jossa maan-
arvo on ollut korkea ja jossa ratapihatoimintojen siirto kauemmas keskustasta in-
vestointien avulla on tämän vuoksi ollut mielekästä. Merkittävin hanke oli Vuosaa-
ren satama, jonka rakentamisen seurauksena vapautui kaupungin satama-alueita 
sekä Pasilan alaratapiha. Suunnitteluvaiheessa Vuosaaren sataman vaikutuksia ar-
vioitiin maankäyttö- ja liikennemallien avulla, ja ne huomioitiin hyöty-kustannus-
laskelmassa maankäyttöskenaarioiden tuottamien liikennevaikutusten kautta. 
Myös tietyt tietunnelihankkeet ovat vapauttaneet tilaa muulle maankäytölle (esim. 
Rantatunneli Tampereella sekä Mestarintunneli ja Keilaniemen tunneli Espoossa), 
mutta näissä maankäyttöhyötyjä on arvioitu lähinnä kunnallistalouden näkökul-
masta. 
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Taulukko 19. Suunnitteilla olevia ratapihojen maankäytön kehittämishankkeita eri 
kaupungeissa.  

Kaupunki Tavoite 

Hämeen-
linna 

Hämeenlinnan kaupungin tavoitteena on raakapuun kuormaustoimin-
nan siirtäminen pois ratapihalta, jolloin alue voitaisiin kaavoittaa keskus-
tatoiminnoille. 

Joensuu Joensuussa on käynnissä asemanseudun kehityshanke ja alue tulee 
muuttumaan lähivuosina merkittävästi. Kaupungin tavoitteena on raa-
kapuun kuormauspaikan siirtäminen pois nykyisestä sijainnista, mikä tu-
lee toteutumaan ratapihan kehittämishankkeen yhteydessä. 

Jyväskylä Sekä Jyväskylän kaupunki että Keski-Suomen ELY-keskus ovat laatineet 
suunnitelmia, jotka vaikuttaisivat ratapihaan. ELY-keskuksen laatima 
Rantaväylän kehittämissuunnitelma edellyttää, että ratapihaa kavenne-
taan kahdella raiteella.  

Kouvola Kouvolan kaupunki suunnittelee aseman ympäristön kehittämistä enem-
män keskustan osaksi. VAK-vaunujen käsittely ja seisonta rajoittavat 
keskustan maankäytön kehittämistä, minkä vuoksi se haluttaisiin siirtää 
kauemmaksi. Myös VAK-liikenteen keskustan läpiajosta haluttaisiin luo-
pua.  

Oulu Oulun kaupungin tavoitteena on ratapiha-alueen pienentäminen ja 
osoittaminen muuhun käyttöön. Kaupunki on esittänyt VAK-vaunujen 
käsittelyn siirtämistä pois Oulu tavarasta, jolloin ratapihan länsipuolen 
maankäyttöä voitaisiin paremmin kehittää. Kaupunki suunnittelee myös 
asemanseudun kehityshanketta, jossa asema-alue ja sen itäpuolinen 
Raksilan alue uudistettaisiin.  

Seinäjoki Seinäjoen kaupungin tavoitteena on liittää asemanseutu tiiviiksi osaksi 
ydinkeskustaa. Kaupunki ja Väylävirasto ovat sopineet Seinäjoki aseman 
raiteiden R861–R869 purkamisesta. 

Tampere Tampereen ratapihoihin kohdistuu merkittäviä maankäytön kehittämis-
tavoitteita. Tampere Viinikka on VAK-ratapiha, joka rajoittaa maankäy-
tön kehittämistä ratapihan ympäristössä. Tampereen kaupungin tavoit-
teena on siirtää ratapihatoimintoja pois ko. ratapihoilta ja ottaa lopulta 
koko alue linjaraiteita lukuun ottamatta muuhun käyttöön. Uudelle ra-
tapihalle on maakuntakaavavaraus Lempäälässä suunnitellun Tampe-
reen läntisen ratayhteyden varauksen yhteydessä. 

Turku Turun ratapihaan kohdistuu merkittäviä maankäytön kehittämistavoit-
teita. Kaupungin tavoitteena on uudistaa asemanseutu vuoteen 2025 
mennessä. Logomon sillan rakentaminen on parhaillaan käynnissä, 
minkä lisäksi ovat suunnitteilla matkakeskus, elämys- ja tapahtumakes-
kus sekä uutta asuinrakentamista. Maankäytön kehittäminen aseman-
seudulla edellyttää VAK-vaunujen käsittelyn siirtoa Turku tavaraan. 

 
 



Väyläviraston julkaisuja 54/2021 58 
 

 

7.2  Maankäyttöhyötyjen arviointi 

Maankäytön ja liikenteen välillä esiintyy monimutkainen vuorovaikutus, jossa toi-
mintojen sijoittuminen vaikuttaa liikenneverkon kehittämistarpeisiin, ja toisaalta 
käytössä oleva liikenneverkko eri sijaintien houkuttelevuuteen ja toimintojen sijoit-
tumiseen. Maankäytön ja liikenteen yhteisvaikutuksesta määräytyvä saavutetta-
vuus luo reunaehdot ihmisten mahdollisuuksille osallistua yhteiskunnan toimintoi-
hin sekä organisaatioiden mahdollisuuksille houkutella työntekijöitä. Saavutetta-
vuus vaikuttaa siten asukkaiden ja organisaatioiden sijaintivalintoihin, jotka puo-
lestaan vaikuttavat kiinteistöjen, asuntojen ja maan hintaan. Tämän seurauksena 
maankäyttö on tavallisesti tiiviimpää hyvin saavutettavilla alueilla, kun taas paljon 
tilaa vievät toiminnot sijoittuvat kaupungin reunoille. Yksinkertaistetusti hyvän saa-
vutettavuuden alueelle kannattaa sijoittaa paljon toimintoja, koska tällöin useampi 
toimija hyötyy paremmasta saavutettavuudesta.  
 
Jos maankäytön markkinaehtoista sijoittumista rajoitetaan, johtaa se yleensä hin-
tojen nousuun. Saavutettavuus kaupungin tasolla ei kuitenkaan ole ainoa 
maanarvoon vaikuttava seikka, vaan siihen vaikuttavat myös alueen yleinen arvos-
tus, alueelle kohdistuvat liikenteen ja muun toiminnan ulkoisvaikutukset (melu, 
päästöt, esteettiset seikat), rakennettavuus, mikrosaavutettavuus (kaupunginosan 
sisäinen saavutettavuus) sekä kaavatilanne (rakennusoikeus, sallitut toiminnot 
jne.). 
 
Maankäyttöhyötyjen laskemiselle tunnistettiin työssä kaksi vaihtoehtoista lähesty-
mistapaa: liikenteellisten vaikutusten arviointiin perustuva menetelmä, jossa las-
ketaan eri maankäyttöskenaarioiden synnyttämän liikenteen käyttäjäkustannuk-
set, sekä potentiaaliseen maanarvoon perustuva menetelmä.  
 
Perinteisesti liikennetaloustieteen näkökulmana on ollut, että liikennehankkeen 
suorat hyödyt ovat mitattavissa täysimääräisesti liikenteeseen liittyvinä hyötyinä, 
kuten matka-aikasäästöinä tai liikenteen kustannushyötyinä. Liikenteelliset hyödyt 
voivat ilmetä maanarvon nousuna, minkä vuoksi maanarvon nousua ei ole luettu 
erilliseksi hyödyksi. Vaikka osa maanarvon noususta teoriassa syntyisi muilla me-
kanismeilla, maankäyttöhyötyjä ei ole haluttu sisällyttää kannattavuuslaskelmaan, 
koska liikenne- ja maankäyttöhyötyjen yhdistämiseen sisältyy riski samojen hyöty-
jen laskemisesta kahteen kertaan. 
 
Maankäytön arviointimenetelmien osalta pyrittiin löytämään eri maiden kansalli-
sista arviointikehikoista löytyviä menetelmiä, jotka soveltuvat liikennehankkeen 
myötä vapautuvan maan hyötyjen arviointiin. Lisäksi pyrittiin huomioimaan sovel-
lettavien kohteiden mittakaavaerot. Maankäyttöpotentiaalin, maanarvon sekä kau-
punkirakenteen kannalta merkittävissä kohteissa voidaan odottaa suurempia 
maankäyttöhyötyjä, jolloin arviointiin on syytä käyttää tarkempia, mutta työmää-
rältään raskaampia menetelmiä. 
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7.3  Vaihtoehtoisen maankäytön liikenteellisten 
vaikutusten tarkastelu 

7.3.1  Menetelmän yleiskuvaus 

Maankäytön liikenteellisten vaikutusten arviointi perustuu vaihtoehtoisten maan-
käyttöskenaarioiden tuottamien liikenteellisten kustannusten erotukseen. Menetel-
mää voidaan soveltaa tavanomaisena liikennemallitarkasteluna. Ensimmäisessä 
vaiheessa määritellään maankäytön muutosskenaariot hankkeen tarkasteluaika-
jänteelle (käsitelty tarkemmin luvussa 7.3.2). Ihannetapauksessa muutokset mal-
linnettaisiin jokaiselle tarkasteluvuodelle erikseen, mutta pidemmillä tarkasteluvä-
leillä päästäneen myös riittävään tarkkuuteen. Maankäyttöskenaarioiden erot lii-
kennekustannuksissa syntyvät erilaisten matkasuoritteiden (matkatuotos, suun-
tautuminen) ja kulkumuotojakaumien kautta. Käytännössä huomioidaan matka-
aikakustannukset ja ajoneuvokustannukset. Lisäksi tulisi huomioida ulkoisvaikutuk-
set, kuten päästöt, sekä välilliset investoinnit, kuten maankäytön rakennuskustan-
nukset eri skenaarioissa. Menetelmää on kuvattu tarkemmin esimerkin avulla lu-
vussa 7.5. Liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa ovat etuna hyvät valmiudet me-
netelmän soveltamiselle; periaatteet ovat liikennealan asiantuntijoille tuttuja ja 
menetelmän soveltamiselle on valmiit laskentamallit ja tietovarannot.  
 
Jos laskentaan käytetään liikennemallia, etuna on suuntautumisen ja saavutetta-
vuuden tarkempi mittaaminen sekä uuden maankäytön aiheuttamien liikenteellis-
ten ulkoisvaikutusten suora huomioiminen. Menetelmän ongelmana kuitenkin on, 
että osa maankäyttöhyödyistä saattaa jäädä huomiomatta, jos ne johtuvat muusta 
kuin saavutettavuudesta. Esimerkiksi alueen ilmeen parantuminen tai estevaiku-
tusten väheneminen saattavat heijastua maanarvon nousuna myös ympäröivillä 
alueilla, vaikka seudullinen saavutettavuus säilyy ennallaan. Liikenteellinen tarkas-
telu ei myöskään ota huomioon asukkaiden erilaisia arvostuksia saavutettavuuden 
suhteen, jolloin saavutettavuushyödyt hyvän saavutettavuuden alueille valikoitu-
vien asukkaiden suhteen aliarvioidaan. Toinen arviointitavan soveltuvuutta vähen-
tävä tekijä ovat maankäyttöskenaarioihin liittyvät epävarmuudet, erityisesti vertai-
luvaihtoehdon maankäytön määrittäminen.  

Menetelmän soveltamisen kannalta on yhä epäselvää, miten ns. puolikkaan sään-
töä tulisi soveltaa. Puolikkaan säännöllä huomioidaan, että hankkeen myötä syn-
tyvien tai muuttuvien matkojen osalta voidaan hyötyä vain keskimäärin puolesta 
hankkeen synnyttämästä kuluttajaylijäämästä. Vaihtoehtoisen maankäytön liiken-
teellisiä vaikutuksia tarkasteltaessa puolikkaan säännön käyttöä voidaan perustella 
usealla eri tavalla.  

7.3.2  Maankäytön vaihtoehtoasetelman määrittely 

Yhtenä vaikutusarvion laatimisen haasteena on mahdollisimman todennäköisen 
vaihtoehtoasetelman määrittely. Jotta vaihtoehtoisia maankäyttöskenaarioita yli-
päänsä on mielekästä käsitellä osana hankearviointia, on osoitettava, että maan-
käytön muutos on tutkittavasta liikennehankkeesta riippuva. Lisäksi ehdotetun 
maankäytön on oltava määrältään ja tyypiltään uskottava suhteessa sijainnin po-
tentiaaliin. Vaihtoehtoisten maankäyttöskenaarioiden on vastattava toisiaan mää-
rällisesti. 
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Lisähaasteen vaihtoehtoasetelman määrittämiselle luo hankearvioinnin pitkä tar-
kasteluaikajänne, jonka aikana sijainnit, johon maankäytön muutokset kohdistu-
vat, ehtivät muuttua. Haaste koskee sekä hanke- että vertailuvaihtoehtoa. Maan-
käytön osalta vaihtoehtoasetelman tulisi pitkien aikajänteiden vuoksi perustua 
maankäyttöhankkeiden koko tarkastelujakson toteutusjärjestykseen, ei pelkästään 
alkutilanteen maankäytöllisiin vaihtoehtoihin. Toteutusjärjestyksen ja -nopeuden 
ennustaminen on kuitenkin hankalaa, sillä niihin vaikuttavat sekä kaavoitus (kun-
nan kaavoituspolitiikan muutokset, mahdolliset kaavoitushankkeiden kaatumiset) 
että maankäytön toteutumisen prosessit (asumispreferenssien muutokset, raken-
nuttajien ja sijoittajien valinnat, taloudelliset suhdanteet).  
 
Nykyinen hankearviointiohjeistus (Liikenneväylien hankearvioinnin yleisohje11) an-
taa yleispiirteisiä ohjeita maankäytön vaihtoehtoasetelman määrittelystä. Ohjeistus 
sallii poikkeavat maankäytön kehitysskenaariot ja maankäyttöskenaarioiden poik-
keavuuksien yksilöimisen, jos maankäytön muutos riippuu hankkeesta. Huomioita-
vien maankäytön muutosten on noudatettava sen hetkisiä ja tiedossa olevia kaa-
voja. Liikenne-ennusteissa tulee myös huomioida maankäytön vaiheittainen toteu-
tuminen. Ohjeistus ei kuitenkaan anna tarkempia ohjeita siitä, miten vaihtoehtois-
ten maankäyttöskenaarioiden alueet tulisi yksilöidä ja miten toteutusjärjestys tulisi 
määritellä.  
 
Ratapihojen tapauksessa hankevaihtoehtoon kytkeytyvä maankäyttö on helposti 
yksilöitävissä, mutta vertailuvaihtoehdon ja tarkastelujakson muiden maankäyttö-
muutosten määrittely on hankalampaa. Työssä tunnistettiin useita mahdollisia me-
netelmiä maankäyttöskenaarioiden määrittämiseen ja pohdittiin menetelmien so-
veltuvuutta ratapihahankkeisiin.  
 
Maankäyttömallien arvioidaan soveltuvan vaihtoehtoasetelman luomiseen hyvin, 
sillä ne voivat mallintaa eri alueiden houkuttelevuutta ja siten rakentamisen toden-
näköisyyttä, huomioiden kaavoituksen asettamat reunaehdot. Maankäyttömallin 
laatiminen on kuitenkin menetelmänä raskas, joten sen soveltaminen on realistista 
vain, jos sellainen on jo käytössä kyseisellä alueella ja odotettavissa olevat maan-
käyttöhyödyt suuria. Käytännössä maankäyttömalleja on käytössä vain Uudella-
maalla. 
 
Maankäyttömallin vaihtoehdoksi tunnistettiin kaavoittajan näkemykseen perustu-
vat maankäyttöskenaariot, ”seuraavaksi houkuttelevin sijainti” sekä kaavavaran-
toon tai kaavoituspotentiaaliin perustuva hajautettu vaihtoehto. Kaavoittajan nä-
kemykseen perustuvat maankäyttöskenaariot todettiin alttiiksi tarkoitushakuisille 
vertailuasetelmille. Lisäksi yhtenäisen näkemyksen luominen kaavoitushankkeiden 
toteutusjärjestykselle 30 vuoden aikajänteellä on haastavaa. Sekä kaavoittajan nä-
kemykseen että seuraavaksi houkuttelevimpaan sijaintiin perustuva vaihtoehto-
asetelma edellyttävät vaihtoehtoisten alueiden yksilöimistä.  
 
Kaavavarantoon tai kaavoituspotentiaaliin perustuva hajautettu maankäytön muu-
tos ei ole yhtä altis tarkoitushakuisille vertailuasetelmille eikä se pakota määritte-
lemään tiettyä maankäytön toteutusskenaariota. Haasteena voivat kuitenkin olla 
kaavavarantojen tai kaavoituspotentiaalin sisältämät alueet, joiden toteutuminen 
tarkastelujakson aikana on epätodennäköistä, esimerkiksi omakotitaloalueiden 

                                            
11 Metsäranta, H., Ristikartano, J., Iikkanen, P. Liikenneväylien hankearvioinnin yleisohje. Väyläviraston ohjeita 
36/2020. 
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käyttämätön rakennusoikeus. Jos toteutukseltaan epätodennäköisten alueiden 
osuus on suuri, syntyy vertailuasetelmaan herkästi vääristymiä. 
 

 

Kuva 10.  Periaatekuva maankäyttöskenaarioista ja matkojen suuntautumi-
sesta. Ratapihahankkeesta riippuva rakennusalue on merkitty vih-
reällä. Sen toteutuminen hankevaihtoehdossa muuttaa alueiden 
rakennusjärjestystä, jolloin muiden suunniteltujen alueiden raken-
taminen siirtyy myöhemmäksi. 
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7.3.3  Maankäyttömallin hyödyntäminen maankäyttö- 
skenaarioiden määrittelyssä 

Maankäyttömallin avulla voidaan mallintaa kaupunkirakenteen ja liikennejärjestel-
män keskinäistä vuorovaikutusta ja kehitystä. Maankäyttömalleja on periaatteessa 
kahdenlaisia: pelkkiä maankäyttömalleja, jossa pyritään mallintamaan maankäytön 
muutokset olettaen tietynlainen liikennejärjestelmä, sekä maankäyttö-liikennemal-
leja, jossa edellisen lisäksi mallinnetaan takaisinkytkentä liikennemalliin. Suomessa 
käytössä olevat tai olleet maankäyttömallit kuten MALPAKKA 2.0, IPM sekä 
MEPLAN ovat maankäyttömalleja ilman takaisinkytkentää. 
 
MALPAKKA 2.0 perustuu HELMET 3.0 -liikennemallin kestävien kulkutapojen hyö-
tyfunktioiden logsumeille, jotka kuvaavat alueiden potentiaalista hyötyä saavutet-
tavuudesta muille alueille. Hyötyfunktioihin sisällytetään matkavastus eri kulku-
muodoilla ja kohdealueen houkuttelevuuteen vaikuttavia tekijöitä. Maankäyttömal-
lissa selitetään tonttien rakennustehokkuuksia saavutettavuuden perusteella. MAL-
PAKKA 2.0:ssa huomioitiin pääasiassa kestävien kulkutapojen saavutettavuus 
koska autosaavutettavuuden ja maanarvon välille ei löytynyt vahvaa riippuvuus-
suhdetta. Jotta päästäisiin mahdollisimman markkinaehtoiseen ennusteeseen, su-
pistetaan otanta vain tehokkaimmin rakennettuihin ja kaavoitettuihin tontteihin. 
Mallin perusteella laaditaan ennusteet saavutettavuuden mahdollistamasta raken-
nustehokkuudesta. Asuntohinta-aineiston perusteella laaditaan hintamalli, joka se-
littää asuntojen hintaa saavutettavuuden perusteella, malli vakioidaan asunnon 
ominaisuuksia kuvaavilla muuttujilla.  
 
Maankäyttömallin avulla voidaan haarukoida muuhun käyttöön vapautuvan alueen 
maankäyttöpotentiaalia, eli rakentamisen määrää. Hintamalli taas saattaisi sovel-
tua maanarvon arviointiin. Maankäytön toteutusjärjestykseen tai alueelle soveltu-
vaan maankäyttötyyppiin malli ei kuitenkaan ota suoraan kantaa. Mahdollisesti to-
teutusjärjestys voitaisiin mallintaa perustuen maankäyttömallin mukaiseen houkut-
televuuteen. 
 

7.4  Maanarvotarkastelut 

Maanarvotarkastelun laskentaan tunnistettiin työssä kaksi menetelmää; Ruotsin 
hankearvioinnin yleisohjeistuksen, Analysmetod och samhällsekonomiska kalkyl-
värden för transportsektorn (ASEK 7) -raportissa mainittu Transek/WSP:n kehit-
tämä kuluttaja- ja tuottajaylijäämän laskenta sekä Iso-Britannian hankearvioinnin 
yleisohjeistuksen, Transport analysis guidelines (TAG) -ohjeiden liikenne- ja 
maanarvohyötyjä yhdistävä menetelmä. ASEK 7:ssä mainittu menetelmä on kehi-
tetty nimenomaan vapautuvasta maasta saatavien hyötyjen arviointiin, kun taas 
TAG:n menetelmää käytetään yleisesti liikennehankkeesta riippuvan kaavoituksen 
arviointiin. On kuitenkin huomattava, ettei kumpikaan lähde suosittele menetel-
mien käyttöä osana kannattavuuslaskelmaa, sillä riskinä on edelleen samojen hyö-
tyjen laskeminen kahdesti. Lisäksi on epäselvää, missä määrin maanarvon nousu 
on seurausta hyötyjen uudelleenjakautumisesta. Menetelmiä suositellaan siksi käy-
tettäviksi lähinnä oheistarkasteluissa.  
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Ohjeissa ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, voitaisiinko menetelmiä käyttää ta-
pauksessa, jossa liikenne- ja maankäyttöhyötyjen syntymekanismit ovat segmen-
toituneet. Ratapihojen tapauksessa suorat liikennehyödyt kohdistuvat lähinnä rau-
tateiden tavaraliikenteeseen, joka ei vaikuta kaupunkiseudun saavutettavuuteen 
tavalla, joka vaikuttaisi maanarvon muodostumiseen.  
 
Kuluttaja- ja tuottajaylijäämälaskelmassa huomioidaan uusien asukkaiden kulutta-
jaylijäämä sekä maanomistajan ja rakennuttajan tuottajaylijäämät. Taustaoletuk-
sena ovat epätäydellisesti toimivat markkinat, jossa tuottajaylijäämää pääsee syn-
tymään. Maanomistajan tuottajaylijäämä perustuu maan myyntituloon, josta vä-
hennetään esirakentamiskustannukset ja maan vaihtoehtokustannus. Rakennutta-
jan tuottajaylijäämä vastaa hankkeen katetta, joka lasketaan kiinteänä osuutena 
kiinteistöstä saatavien myyntitulojen ja tontin hankintakustannuksen erotuksesta. 
Kiinteää katetta käytetään, koska rakennuskustannukset ovat liikesalaisuuksia, joi-
den ulkopuolinen arviointi on hankalaa. Kuluttajaylijäämä kuvastaa uusien asuk-
kaiden nauttimaa hyötyä, joka vastaa maksimaalisen maksuhalukkuuden ja myyn-
tihinnan erotusta. Kuluttajaylijäämää on arveltu voitavan mallintaa asuinkustan-
nusten hintajouston avulla. 
 
TAG-ohjeiden perusteella perinteiset arviointimenetelmät eivät sovellu maankäyt-
tömuutoksista syntyvien hyötyjen arviointiin. Tämän vuoksi on päädytty hybridi-
malliin, jossa liikenne- ja maankäyttöhyödyt lasketaan erillään, mutta pyritään saa-
maan muotoon, jossa ne voidaan laskea yhteen. Liikennehyödyt arvioidaan sa-
moilla maankäyttöskenaariolla hanke- ja vertailuvaihtoehdoissa. Maankäyttöhyöty 
määritellään maanarvon nousuksi, josta kuitenkin on vähennetty uuden maankäy-
tön aiheuttamat liikenteelliset- ja muut ulkoisvaikutukset. Maanarvon nousun 
enimmäismäärä saadaan arvioimalla lopullinen myyntihinta ja vähentämällä siitä 
arvioidut rakennuskustannukset. Maanarvon nousua voidaan arvioida vähentä-
mällä maanarvon enimmäismäärästä alkutilanteen maanarvo. Liikenteelliset ulkois-
vaikutukset koostuvat uuden maankäytön aiheuttamista kustannuksista muulle lii-
kenteelle, esimerkiksi matka-aikojen kasvun muodossa. Muita ulkoisvaikutuksia ei 
ole nimetty. 
 

7.5  Esimerkkitarkastelu: Oulun ratapihan VAK-
raiteen siirtäminen 

7.5.1  Tilannekuvaus 

Oulun ratapiha sijaitsee suoraan Oulun keskustan eteläpuolella, asuin-, teollisuus- 
ja toimitila-alueiden ympäröimänä. Nykyisessä yleiskaavassa ratapiha-alue on sel-
vitysalue, joka ratkaistaan myöhemmin erillisellä osayleiskaavalla. Nykyisellään 
alueella ei ole vireillä uusia kaavaprosesseja. Oulun kaupungilla on kuitenkin ollut 
kiinnostusta alueen kehittämiseen, mutta rakentaminen jaksottunee käynnissä ole-
vien hankkeiden jälkeen aikaisintaan 2030-luvulle. Muita laajempia rakenteilla tai 
suunnitteilla olevia alueita ovat Toppilan vanha satama-alue sekä Alppilanbule-
vardi. 
 
Ratapiha-alueen ottaminen muuhun käyttöön mahdollistaisi keskusta-alueen laa-
jenemisen, joka tukisi yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, keskustan asukas- ja työ-
paikkamäärän kasvattamista sekä kestävien kulkumuotojen käyttöön liittyviä ta-
voitteita. Alueen kehittämistä ei rajoita pelkästään ratapihan viemä alue, vaan 
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myös ratapihan määrittely VAK-ratapihaksi. VAK-ratapihan vaatima suojavyöhyke 
rajaa pois asuintoiminnot ja määrällisesti merkittävän toimitilarakentamisen. Suo-
javyöhyke määräytyy riippuen ratapihalla kuljetettavista vaarallisista aineista ja 
näiden arvioiduista vaaravyöhykkeistä onnettomuustilanteissa. VAK-toimintojen 
siirtäminen mahdollistaisi alueen ottamisen muihin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi 
asuin- tai toimitila-alueeksi.  
 

7.5.2  Maankäyttöskenaarioiden laadinta 

Esimerkkikohteeksi valittiin ratapihan länsipuolella sijaitsevan korttelin maankäy-
tön muutos, jonka hypoteettinen toteutuminen riippuu Oulun ratapihan VAK-rai-
teen siirtämisestä. Aivan VAK-raiteen viereen, Limingantullin kaupunginosaan on 
vuonna 2006 vahvistetun asemakaavan mukaisesti rakennettu kerrostaloalue. Ker-
rostaloalueen kaavan mukainen kerrosala on 117 000 ke-m2, joka kaavaselostuk-
sen mukaan vastaa 2 700–2 800 asukasta ja 300–350 työpaikkaa. Esimerkkitar-
kastelun lähtöoletuksena on, että ratapihatoiminnoilta tai VAK-suojavyöhykkeeltä 
vapautuva maa-alue rakennettaisiin vastaavalla tiheydellä. Hankevaihtoehdossa 
alueelle tulisi tällöin 1 350 asuntoa ja 2 700 asukasta. 
 

 

Kuva 11. Tarkastelualueen sijainti. 

Oulun ratapihan tapauksessa lisärakentamisen määrä on vähäinen, eikä alueella 
ole käytössä maankäyttömallia, joten maankäyttöskenaariot on luotava perustuen 
oletuksiin tulevasta maankäytöstä. Maankäyttöskenaarioissa on oletettu, että  
ratapihakorttelin rakentaminen vaikuttaa muiden kaavoitushankkeiden toteutus-
järjestykseen. Vertailuvaihtoehdon skenaarioon sisällytetyt alueet ovat järjestyk-
sessä Alppilan bulevardi (4 000 asuntoa), Kaukovainio (2 000 as.), Puolivälinkan-
gas (2 000 as.), Kaijonharju (2 000 as.) ja Hiukkavaara (2 000 as.).  
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Hankevaihtoehdossa rakennetaan ensin ratapihakortteli, jonka jälkeen siirrytään 
vertailuvaihtoehdon mukaiseen rakentamiseen. Oletuksena on, että lähimpänä 
keskustaa olevat alueet rakennetaan ensin. Yhden alueen valmistuttua siirrytään 
seuraavalle alueelle. Rakentamisen oletetaan etenevän 400 asunnon vuositahdissa 
koko tarkasteluajan, joka vastaa noin kolmasosaa Oulun viime vuosien kerrostalo-
rakentamisesta. Muiden maankäytön muutosten oletetaan toteutuvan samalla ta-
valla kummassakin skenaariossa, joten niitä ei oteta huomioon laskelmassa. 
 

7.5.3  Maankäyttöhyötyjen laskenta 

Maankäytön liikenteellisissä hyödyissä huomioidaan matka-aika- ja ajoneuvokus-
tannukset, joita arvioidaan matkatuotosten ja matkojen karkeasti arvioidun suun-
tautumisen perusteella. Ulkoisvaikutukset jätetään esimerkkilaskennassa huomioi-
matta, sillä niillä ei arvioida olevan vaikutusta laskelmaan. Lisäksi oletetaan, että 
rakennuskustannukset ovat paikasta riippumatta samat, jolloin välillisistä inves-
toinneista ei synny vaikutuksia. Maankäyttöskenaarioiden alueista ratapihakortteli 
ja Alppilan bulevardi ovat jalankulkuvyöhykkeen reunavyöhykkeellä, Hiukkavaara 
autovyöhykkeellä ja muut joukkoliikennevyöhykkeellä. Vyöhykkeiden perusteella 
saadaan lähtöarvot matkatuotoksille sekä kulkumuotojakaumalle. Matkojen suun-
tautumisen arvioinnin lähtöaineistona käytetään YKR-aineistossa määriteltyjä tär-
keimpiä työpaikka-alueita työpaikkamäärineen.  
 
Matka-aika- ja ajoneuvokustannuksia arvioidaan karkeasti työpaikkasaavutetta-
vuuden perusteella. Oletuksena on, että sijainti suhteessa tärkeimpiin työpaikka-
alueisiin kuvaa yleisellä tasolla matka-aikoja ja etäisyyksiä myös muihin matkakoh-
teisiin. Koska lähtöpaikat ja määränpäät ovat ajallisesti lähellä toisiaan erityisesti 
henkilöautolla, etäisyydellä ei todennäköisesti ole suurta vaikutusta matkojen 
suuntautumiseen. Laskelmassa oletetaan, että suuntautuminen jakautuu eri alu-
eille suhteessa työpaikkamääriin. Kävelyn ja pyöräilyn matka-aikakustannuksia ei 
huomioida. 
 
Taulukossa 16 on esitetty hankevaihtoehdon mukaisen maankäyttöskenaarion lii-
kennehyödyt verrattuna vertailuvaihtoehdon skenaarioon. Hyödyt on laskettu 30 
vuoden laskenta-ajalta ja diskontattu nykyarvoisiksi 3,5 % laskentakorolla. Perus-
vuotena on käytetty vuotta 2025. Hyödyt koostuvat korkean kulkumuoto-osuuden 
vuoksi pääosin henkilöautoliikenteen matka-aikahyödyistä. Keskustan tuntumassa 
sijaitseva ratapihakortteli ja Alppilan bulevardi ovat saavutettavuudeltaan tasavä-
kisiä, jolloin kyseisten alueiden rakentuessa skenaarioiden vaikutusten välillä ei ole 
suurta eroa. Ratapihakorttelin eduksi muodostuu se, että vertailussa saavutetta-
vuuden kannalta heikommille alueille rakennetaan myöhemmässä vaiheessa ja ra-
jatun tarkastelujakson myötä myös vähemmän. 
 
Tarkastelussa laskennallisia hyötyjä syntyy sekä suoraan saavutettavuudesta että 
kaupunkivyöhykkeen perusteella arvioiduista kulkumuotojakaumista. Kulkumuoto-
jakauman vaikutusta on havainnollistettu taulukossa 16. Olettamalla, että Alppilan 
bulevardi on joukkoliikennevyöhykkeellä jalankulkuvyöhykkeen reunavyöhykkeen 
sijaan, saadaan tulokseksi noin 30 prosenttia korkeammat hyödyt. Ero johtuu siitä, 
että joukkoliikennevyöhykkeellä on odotettavissa, että suurempi osuus matkoista 
tehdään autolla tai joukkoliikenteellä, jolloin liikennekustannukset ovat suurem-
mat. Jos taas kaikkien alueiden kohdalla käytettäisiin joukkoliikennevyöhykkeen 
mukaista kulkumuotojakaumaa, olisivat kokonaishyödyt noin puolet perusvaihto-
ehtoon verrattuna.  
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Taulukko 20. Hankevaihtoehdon maankäytön diskontatut hyödyt 30 vuoden 
laskenta-ajalta suhteessa vertailuvaihtoehtoon. 

Hyötylaji Perustarkas-
telu [M€] 

Alppilan bule-
vardi JL-vyö-
hyke [M€] 

Kaikki JL-vyö-
hykkeellä [M€] 

Matka-aikahyödyt 
(henkilöauto) 

7,4 9,7 2,9 

Ajoneuvohyödyt  
(henkilöauto) 

1,9 2,5 1,2 

Matka-aikahyödyt 
(linja-automatkusta-
jat) 

0,9 1,4 0,3 

Liikenteellisiä maan-
käyttöhyötyjä  
yhteensä 

10,2 13,6 4,5 

 
Laskentaan liittyy paljon skenaarioasetelmaan, matkojen suuntautumiseen ja kul-
kumuotovalintaan liittyviä epävarmuustekijöitä. Tiettyjen epävarmuustekijöiden 
osalta päästäisiin todennäköisesti tarkempaan lopputulokseen käyttämällä Oulun 
seudun liikennemallia. Liikennemallin avulla voidaan paremmin huomioida matko-
jen suuntautumiset sekä maankäytön liikenteelliset ulkoisvaikutukset, kuten liiken-
neverkon mahdollinen ruuhkautumisen. 
 

7.6  Johtopäätökset 

Maankäyttövaikutusten arvioimiseksi tunnistettiin kaksi potentiaalisia lähestymis-
tapaa, liikenteellisten maankäyttöhyötyjen arviointi ja maanarvoon perustuva ar-
vio, joiden soveltamiseen kuitenkin liittyy useita teoreettisia, menetelmällisiä ja tie-
tovarantoihin liittyviä haasteita. Liikenteellisten maankäyttöhyötyjen teoreettista 
viitekehystä on sovellettu mm. Vuosaaren satamahankkeen yhteydessä. Menetel-
mässä hyödynnetään väylähankkeiden hankearvioinneissa vakiintuneita menetel-
miä ja tietovarantoja, joten soveltamiskynnys on matala. Menetelmällisinä haas-
teina ovat maankäyttöskenaarioiden laatimiseen liittyvät epävarmuustekijät, joita 
kuitenkin voidaan tutkia herkkyystarkasteluiden avulla, esimerkiksi laatimalla use-
ampi vaihtoehtoinen maankäyttöskenaario. Teoriatasolla haasteena on, että kaik-
kia maankäyttöön liittyviä hyötyjä ei voida mallintaa liikennetarkasteluna, jolloin 
joitain hyötyeriä voi jäädä huomiomatta. Haaste liittyy yhdyskuntarakenteeseen 
vaikuttavien liikennehankkeiden tarkasteluihin yleisesti. 
 
Koska ratapihahankkeissa ei yleensä synny kaupunkien sisäiseen liikennemarkki-
naan liittyviä muutoksia, saattaa maanarvon muutoksiin perustuvan arvion sisäl-
lyttäminen kannattavuuslaskelmaan olla vähemmän riskialtista kuin muissa liiken-
nehankkeissa. Maanarvon muutoksen arvioinnista puuttuu kuitenkin liikennehank-
keiden osalta vakiintuneita menetelmiä ja tietovarantoja, jolloin sovellettavuus 
käytännön tasolla on heikko. Menetelmänä maanarvon muutoksiin perustuva arvio 
on kuitenkin omiaan huomiomaan maankäyttöhyötyjä laajemmalla skaalalla kuin 
liikennehyötyihin perustuva arvio. On kuitenkin huomattava, että kappaleessa 7.4 
esitetyt menetelmät soveltuvat rakennettavan alueen hyötyjen arviointiin, mutta 
eivät huomioi maanarvon muutoksia laajemmin koko kaupunkialueella. Esimerkiksi 
tilanteessa, jossa maanarvo laskisi tarkastelualeen ulkopuolella, olisi rakennetta-
van alueen maanarvoa vastaava hyöty mahdollisesti siirtymää muilta alueilta, jol-
loin maanarvon nousuun perustuva laskelma ei vastaisi nettohyötyä. 
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Laajemmassa näkökulmassa merkittävä maankäyttövaikutusten arviointiin liittyvä 
haaste on niiden vähäinen arvioiminen maankäytön suunnittelussa. Maankäyt-
töskenaarioiden määrittely vasta liikenneväylähankkeen hankearvioinnissa on me-
netelmänä raskas. Siltikään maankäytön suunnittelun kaikkia reunaehtoja ei voida 
huomioida, minkä lisäksi vaihtoehtoasetelma jää mahdollisuuksiin nähden suppe-
aksi. Ideaalitilanteessa maankäyttöhyötyjen arviointia tehtäisiin pääosin maankäy-
tön suunnittelun yhteydessä, jolloin itse maankäytön vaihtoehtoja ja vaikutuksia 
voitaisiin tutkia laajemmalla skaalalla. 
 
Maankäyttöhyötyjen arvioinnin yleishaasteeksi muodostuvat hankkeiden kokoerot 
ja kaupunkialueiden erilaiset valmiudet eri menetelmien suhteen. Maankäyttö-
hyötyjen osalta merkittävä hanke vaatii tarkempaa arviointia, esimerkiksi maan-
käyttöskenaarioiden suhteen. Toisaalta tietovarantojen sekä maankäyttö- ja liiken-
nemallien suhteen on alueellisia eroja. Vaikka eri menetelmillä päästään oikean 
suuruusluokan arvioihin, heikkenee arviointitulosten vertailtavuus. 
 
Nykyinen liikenneväylien hankearvioinnin yleisohje on vapautuvan maankäytön 
vaikutusten suhteen varsin yleispiirteinen. Ohjeessa on jätetty melko väljät reuna-
ehdot maankäytön vaihtoehtoasetelman laatimiselle, eikä esimerkiksi maankäytön 
toteutusjärjestykseen oteta suoraan kantaa. Lisäksi puolikkaan säännön sovelta-
minen on epäselvää; tulisiko sitä soveltaa kaikkeen liikenteeseen, jonka hankkeen 
mahdollistama maankäyttö synnyttää, vai vain siihen osaan liikenteestä, joka lii-
kennemuodon tai matkatuotoksen osalta poikkeaa vertailuvaihtoehdosta? 
 
Toisaalta nykyinen hankearviointiohjeistus on maankäytön huomioimisen osalta 
varsin sallivaa. Esimerkiksi Ruotsin ASEK 7.0 -ohjeistus sallii maankäyttömuutosten 
huomioimisen vain kymmenen vuoden ajalta, eivätkä maankäyttömuutokset yli-
päätään oletusarvoisesti kuulu huomioitaviin vaikutuksiin. Iso-Britannian TAG-ke-
hikossa maankäyttömuutoksia ei saa huomioida lainkaan. 
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8 Matkustajien kulkuyhteyksien 
kehittämisen arviointi 

Ratapihat ja niillä sijaitsevat rautatieasemat ovat matkaketjun solmupisteitä. Mat-
kustajien kulkuyhteyksien kehittämisellä pyritään parantamaan matkustajaturvalli-
suutta ja esteettömyyttä sekä tekemään vaihdot eri kulkumuotojen välillä mahdol-
lisimman sujuviksi. Tavoitteena on myös yleisesti parantaa matkustajakokemusta 
ja joukkoliikenteen houkuttelevuutta. 
 
Matkustajaturvallisuuteen liittyvä yleinen kehittämistoimenpide on laituripolun 
poistaminen. Laituripolkuja, eli pää- tai sivuraiteen tasoylityksiä on käytössä useilla 
asemilla, mm. Kokkolassa, Lappeenrannassa ja Turussa. Yli- tai alikulun toteutta-
misen avulla poistetaan matkustajien riski jäädä lähtevän, saapuvan tai läpiajavan 
junan tai muun radalla liikkuvan kaluston alle.  
 
Onnettomuuksia, joissa matkustaja olisi tahattomasti jäänyt laituripolulla junan 
alle, ei ole tilastoitu. Allejäännin todennäköisyyttä voidaan siten pitää hyvin pie-
nenä. Laituripolkujen poistamisen merkittävin vaikutus liittyy liikenteen aikataulu-
suunnitteluun. Laituripolkujen vuoksi eri kulkusuuntien henkilöjunien kohtaamisia 
pyritään useilla asemilla välttämään, mikä hankaloittaa aikataulusuunnittelua ja 
häiriötilanteiden hallintaa. Laituripolun poistamisella lisätään aikataulusuunnittelun 
joustavuutta, mitä voidaan hankearvioinnissa kuvata laadullisesti. 
 
Esteettömyydellä tarkoitetaan joukkoliikenteen kontekstissa yhdenvertaista mah-
dollisuutta liikkua ja käyttää joukkoliikenteen palveluja. Yhdenvertainen mahdolli-
suus pyritään tarjoamaan erityisesti liikuntarajoitteisille ja vastaaville erityisryh-
mille, mutta myös iäkkäille henkilöille, lapsille ja lasten kanssa liikkuville, jolloin se 
koskee melko suurta osaa väestöstä. Esteettömyys käsittää paitsi pysäkki- ja lai-
turialueiden, asemien ja terminaalien sekä liikennevälineiden esteettömyyden, 
myös matkustamisessa tarvittavan informaation saavutettavuuden.  
 
Esteettömyyden luonne perusoikeuksia turvaavana ominaisuutena tekee siitä 
haastavan hankearvioinnin näkökulmasta. Ratalain 5 §:ssä ”Radanpitoa koskevat 
yleiset vaatimukset” todetaan, että ”Rataverkko tarjoaa yhteydet turvalliseen ja 
toimivaan liikkumiseen ja kuljettamiseen maan eri alueiden välillä ottaen huomioon 
esteettömät yhteydet, eri väestöryhmien liikkumistarpeet sekä eri elinkeinoalojen 
kuljetustarpeet”. Euroopan komission vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden 
esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevassa asetuk-
sessa (EU N:o 1300/2014) annetaan yksityiskohtaisempia määräyksiä esteettömän 
infrastruktuurin ja liikennevälineiden ominaisuuksista. 
 
Euroopan komission asetus jättää jonkin verran liikkumavaraa kansalliselle harkin-
nalle. Asetuksessa mm. todetaan, että uusittaessa tai parannettaessa asemia, joi-
den matkustajamäärä on alle 1 000 matkustajaa vuorokaudessa, ”ei tarvita hissejä 
tai luiskia, jotka olisivat muussa tapauksessa tarpeen portaattoman reitin tarjoa-
miseksi, jos samalla reitillä korkeintaan 50 kilometrin päässä olevalla asemalla tar-
jotaan vaatimukset täysin täyttävä esteetön reitti.” Tällaisissa tapauksissa voidaan 
vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden kuljetukset järjestää muulla tavoin 
kyseisen aseman ja seuraavan saman rataosuuden varrella sijaitsevan esteettö-
män aseman välillä. Suomen rautatieasemista suurimmalla osalla on alle 1 000 
matkustajaa vuorokaudessa. 
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Esteettömyyttä parantavat toimenpiteet, esimerkiksi juuri hissien rakentaminen, 
ovat usein kalliita investointeja. Hankearvioinnin näkökulmasta arvioitava kysymys 
voisi olla, Euroopan komission asetukseen viitaten, miten tarkoituksenmukaista es-
teettömyyden toteuttaminen kullekin asemalle on ja millaisia vaikutuksia syntyisi 
liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettamisesta muilla tavoin. 
 
Matkustajien kulkuyhteyksien kehittämisen avulla voidaan lyhentää siirtymämat-
koja laiturialueen ja ympäröivän yhdyskuntarakenteen välillä sekä laiturialueen si-
sällä. Esimerkiksi Turun ratapihan kehittämishankkeessa matkustajalaiturit siirty-
vät lähemmäksi aseman koillispuolella sijaitsevaa linja-autoasemaa, jolloin matkus-
tajien vaihtoajat paikalliseen ja seudulliseen joukkoliikenteeseen lyhenevät. Tämän 
vaikutuksen suuruutta voidaan arvioida olemassa olevien arviointimenetelmien 
(vaihtoajan lyhenemisestä syntyvä palvelutasohyöty; matka-aikasäästön arvo ja 
aikavastaavuuskerroin 2,5) avulla. 
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9 Ratapihojen hankearvioinnissa 
käytettävät ennusteet 

9.1  Kuljetusvirtaennusteet 

Ratapihojen hankearvioinnissa on arvioitava ratapihaa käyttävien kuljetusvirtojen 
kehittymistä samalla tavalla kuin muissakin ratahankkeissa. Lisäksi on arvioitava 
vaihtotyön tarpeen kehittymistä erilaisissa kuljetuksissa. Vaunuryhmäkuljetusten 
väheneminen ja suorien junien yleistyminen ovat vähentäneet vaihtotyötä ja tämä 
kehitys tulee todennäköisesti jatkumaan. Tulevaisuudessa junia pyritään myös aja-
maan yhä enemmän suoraan tuotantolaitosten tai satamien raiteille, jolloin käsit-
tely- ja seisonta-aika valtion rataverkolla sijaitsevalla ratapihalla lyhenevät. Vaih-
totyön tarpeessa on kuitenkin suuria kuljetusvirtakohtaisia eroja. 
 
Yleisenä haasteena kuljetusvirtojen selvittämisessä on, ettei julkista tietoa niistä 
ole saatavilla. Hankearvioinnin laatijan on selvitettävä tiedot esimerkiksi liikennöit-
sijöiden haastatteluiden avulla. Kaikista operatiivisista yksityiskohdista ei välttä-
mättä olla valmiita antamaan tietoja, jolloin hankearvioinnin laatijan on tehtävä 
omaan asiantuntemukseen perustuvia arvioita. 
 

9.2  Raakapuun kuormauspaikkoihin liittyvät 
erityiskysymykset 

Raakapuun kuormauspaikkojen kehittämistoimenpiteiden vaikutukset ovat lähes 
aina verkollisia – yhden kuormauspaikan kustannustehokkuuden paraneminen voi 
aiheuttaa siirtymiä rataverkon kuormauspaikkojen tai kuljetustapojen välillä. Vai-
kutukset kohdistuvat tällöin tie- ja rautatiekuljetusten liikennöintikustannuksiin 
sekä suoritemuutosten kautta tie- ja rautatieliikenteen ulkoisiin kustannuksiin. Yh-
den kuormauspaikan kehittäminen myös vähentää usein muiden kuormauspaikko-
jen kehittämistarvetta. Esimerkiksi luvussa 4.2.2 kuvatussa esimerkissä Oulaisten 
uuden raakapuun kuormauspaikan toteuttaminen siirtää todennäköisesti kuljetuk-
sia muilta Pohjois-Pohjanmaan kuormauspaikoilta Oulaisiin. 
 
Uuden raakapuun kuormauspaikan aiheuttamia kuljetusvirtamuutoksia voidaan ar-
vioida kuljetuskustannusanalyysien avulla, jos tiedetään puun hankinta-alueet ja 
määränpäät. Raakapuun rautatiekuljetukset edellyttävät kuorma-autolla tapahtu-
van alkukuljetuksen ja välilastauksen, joten myös näiden kustannukset on huo- 
mioitava. Olemassa olevan raakapuun kuormauspaikan kehittämisen aiheuttamien 
kuljetusvirtamuutosten arvioiminen on vaikeampaa. Näiden arviointi edellyttää ta-
vallisesti kuljetusasiakkaiden haastatteluja. 
 
Alueellisia raakapuuvirtojen muutoksia voidaan arvioida myös Liikenneviraston 
vuonna 2010 kehittämällä raakapuuvirtojen optimointimallilla. Mallin avulla voi-
daan tarkastella kotimaisen puun kuljetusvirtoja erilaisissa puun tarjontaa, kysyn-
tää, kuljetuskustannuksia ja kuljetusjärjestelmää koskevissa toimintaympäris-
töissä. Optimointimalli laskee raakapuun tarjontapisteiden ja metsäteollisuuden 
tuotantolaitosten väliset puuvirrat kuljetus- ja terminaalikustannuksiin perustuen. 
Optimitilanne saavutetaan tilanteessa, jossa kuljetusvirtojen kustannukset ovat 
valtakunnan tasolla pienimmät. Optimointimallin laskemat raakapuuvirrat voidaan 
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sijoitella rataverkolle esimerkiksi EMME/2-ohjelmiston avulla. Optimointimalli on 
Liikenneviraston kehittämä, joten periaatteessa se olisi kaikkien hyödynnettävissä, 
mutta käytännössä sitä on käyttänyt ainoastaan Ramboll Finland Oy. 
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10 Yhteenveto ja johtopäätökset 

10.1  Ratapihojen hankearvioinnissa käytettävät 
menetelmät 

Vaihtotyön ja junaliikenteen liikennöintikustannusten arviointi 
 
Ratapihojen kehittämishankkeilla on vaikutuksia sekä ratapihojen sisällä tapahtu-
van vaihtotyön kustannuksiin että junaliikenteen liikennöintikustannuksiin. Liiken-
nöintikustannusmuutosten arvioinnin suurin haaste on suoritemuutosten tunnista-
minen, koska tämä edellyttää melko yksityiskohtaista tietoa ratapihan kuljetusvir-
roista ja näiden operatiivisesta toiminnasta. Tietojen hankinnassa voidaan hyödyn-
tää mm. liikennöitsijöiden haastatteluja sekä Digitraffic-palvelusta saatavia tietoja. 
Vaihtotyöliikkeiden visualisointi on hyvä apuväline suoritemuutosten tunnistami-
sessa. Sen avulla voidaan päätellä, miten vaihtotyöliikkeet todennäköisesti tapah-
tuvat, vaikka tarkkaa tietoa niistä ei olisi saatavilla. 
 
Kun vaihtotyön ja junaliikenteen suoritemuutokset on tunnistettu, voidaan liiken-
nöintikustannusten laskenta tehdä hyvin pitkälle olemassa olevien, Väyläviraston 
hankearviointiohjeistuksessa esitettyjen menetelmien ja yksikköarvojen avulla. 
Vaihtotyön kustannusmuutosten kohdalla tulee lisäksi arvioida, mahdollistavatko 
toimenpiteet pitkällä aikajänteellä vaihtotyöpalvelussa käytettävien resurssien 
merkittävän vähentämisen tai siitä kokonaan luopumisen. Jos tällainen vaikutus 
todetaan mahdolliseksi, tulee se ottaa huomioon hyötyjen laskennassa. 
 
Vaihteiden keskittäminen mahdollistaa kulkuteiden muodostamisessa tarvittavan 
henkilötyön vähentämisen. Tämä tuo säästöjä henkilöstökustannuksissa sekä mah-
dollistaa junien lähettämisen ja vastaanottamisen lyhyemmillä väleillä, millä voi olla 
vaikutuksia linjaosuuksien välityskykyyn. 
 
Onnettomuuskustannusten arviointi 
 
Turvalaitteiden kehittämisen avulla pyritään pienentämään onnettomuusriskiä ja 
saavuttamaan säästöjä onnettomuuskustannuksissa. Suomen ratapihoilla on ta-
pahtunut vuoden 2000 jälkeen ainoastaan kolme yhteentörmäysonnettomuutta ja 
kaksi suistumisonnettomuutta, jotka olisivat olleet estettävissä asianmukaisilla tur-
valaitteilla. Tapahtuneiden onnettomuuksien vähyyden vuoksi satunnaisvaihtelun 
merkitys on suuri, mistä johtuen niiden perusteella määritetyn onnettomuusasteen 
yleistettävyys on heikko.  
 
Samalla voidaan kuitenkin todeta, että turvalaiteinvestointien avulla saavutettavat 
onnettomuuskustannussäästöt ovat hyvin pieniä, eikä niillä käytännössä ole vaiku-
tusta hankkeiden kannattavuuteen. Pahimmillaan onnettomuuksien seuraukset 
voivat olla huomattavia, mutta tällaiset onnettomuudet ovat nykyisillä turvallisuus-
määräyksillä- ja käytännöillä erittäin epätodennäköisiä.  
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Kunnossapitokustannusten arviointi 
 
Ratapihojen kunnossapitokustannuksia tarkasteltiin vuosien 2013–2019 toteutu-
neiden kustannusten perusteella. Määritettyjä yksikkökustannuksia voidaan käyt-
tää ratapihan osien kunnossapitokustannusten laskennassa. Sähköradan osalta 
voidaan käyttää tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvoissa esitettyä 
yksikkökustannusta. 
 
Pääkaupunkiseudun ratapihoista lähtöaineistoon sisältyi ainoastaan Ilmalan rata-
piha, jonka kunnossapitokustannukset ovat huomattavasti muita ratapihoja korke-
ammat. Ilmalan ratapihan perusteella määritettyjen yksikkökustannusten yleistet-
tävyyttä muille pääkaupunkiseudun ratapihoille tulee vielä pohtia ohjeistuksen laa-
timisen yhteydessä. Lisäksi tulee pohtia erilaisten päällysrakennetyyppien huomi-
oimista kustannuksissa. 
 
Yleisesti ottaen kunnossapidon kustannustietoja on käytettävissä vielä suhteellisen 
lyhyeltä aikajänteeltä. Tulosten luotettavuus paranee ajan mittaan, kun tietoa to-
teutuneista kustannuksista kerätään. 

Maankäytön kehittämisen yhteiskuntataloudellisten vaikutusten arvi-
ointi 
 
Ratapihat sijaitsevat useissa tapauksissa kaupunkien keskustojen lähellä, saavu-
tettavuudeltaan hyvillä sijainneilla, muodostaen siten houkuttelevia alueita keskus-
tamaisen maankäytön kehittämiselle. Ratapihan vaikutus maankäyttöön voi VAK-
toimintojen vuoksi olla huomattavasti itse ratapiha-aluetta laajempi, rajaten maan-
käytön muutoksia satojen metrien säteellä. VAK-toimintojen vaatima suojavyöhyke 
joko rajaa kokonaan pois tai asettaa merkittäviä rakennusteknisiä vaatimuksia 
asuinkiinteistöjen sekä toimi- ja liiketilojen rakentamiselle. 
 
Työssä tunnistettiin kaksi potentiaalista lähestymistapaa maankäyttövaikutusten 
arvioimiseksi: liikenteellisten maankäyttöhyötyjen arviointi ja maanarvoon perus-
tuva arvio. Liikenteellisten maankäyttöhyötyjen laskennassa hyödynnetään vakiin-
tuneita menetelmiä ja tietovarantoja, joten soveltamiskynnys on matala. Menetel-
mällisinä haasteina ovat maankäyttöskenaarioiden laatimiseen liittyvät epävar-
muustekijät, joita kuitenkin voidaan tutkia herkkyystarkasteluiden avulla, esimer-
kiksi laatimalla useampi vaihtoehtoinen maankäyttöskenaario. Teoriatasolla haas-
teena on, ettei kaikkia maankäyttöön liittyviä hyötyjä voida mallintaa liikennetar-
kasteluna. Haaste liittyy yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavien liikennehankkeiden 
tarkasteluun yleisesti. 
 
Koska ratapihahankkeissa ei yleensä synny kaupunkien sisäiseen liikennemarkki-
naan liittyviä muutoksia, voi maanarvon muutokseen perustuva arvio olla vähem-
män riskialtis kuin muissa liikennehankkeissa. Maanarvon muutoksen arvioinnista 
puuttuu kuitenkin vakiintuneita menetelmiä ja tietovarantoja, minkä vuoksi sen 
sovellettavuus käytännön tasolla on heikko. Menetelmänä maanarvon muutokseen 
perustuva arvio huomioisi kuitenkin maankäyttöhyötyjä laajemmalla skaalalla kuin 
liikenteellisiin hyötyihin perustuva arvio.  
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Matkustajien kulkuyhteyksien kehittämisen vaikutusten arviointi 
 
Matkustajien kulkuyhteyksien kehittämisellä pyritään parantamaan matkustajatur-
vallisuutta ja esteettömyyttä sekä tekemään vaihdot eri kulkumuotojen välillä mah-
dollisimman sujuviksi. Tavoitteena on myös yleisesti parantaa matkustajakoke-
musta ja joukkoliikenteen houkuttelevuutta. 
 
Matkustajaturvallisuuteen liittyvä yleinen kehittämistoimenpide on laituripolun 
poistaminen. Onnettomuuksia, joissa matkustaja olisi tahattomasti jäänyt laituri-
polulla junan alle, ei kuitenkaan ole tilastoitu, minkä vuoksi allejäännin todennä-
köisyyttä voidaan pitää hyvin pienenä. Laituripolkujen poistamisen merkittävin vai-
kutus on aikataulusuunnittelun joustavuuden lisääntyminen. 
 
Esteettömyyden luonne perusoikeuksia turvaavana ominaisuutena tekee siitä 
haastavan hankearvioinnin näkökulmasta. Hankearvioinnissa arvioitava kysymys 
voisi olla, miten tarkoituksenmukaista esteettömyyden toteuttaminen kullekin ase-
malle on ja millaisia vaikutuksia syntyisi liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljetta-
misesta muilla tavoin. 
 
Matkustajien kulkuyhteyksien kehittämisen avulla voidaan lyhentää siirtymämat-
koja laiturialueen ja ympäröivän yhdyskuntarakenteen välillä sekä laiturialueen si-
sällä. Näiden vaikutusten suuruutta voidaan arvioida olemassa olevien menetel-
mien avulla. 
 

10.2  Ratapihojen hankearvioinnin toteutettavuus 
yleisesti 

Valmiudet ratapihojen hankearviointien laatimiselle ovat yleisesti ottaen hyvät, 
vaikka menetelmiin ja lähtötietoihin liittyykin haasteita. Ratapihahankkeille ovat 
ominaisia vaikutukset, jotka syntyvät tarkasteltavan ratapihan ulkopuolella. Tällai-
sia ovat esimerkiksi pienenevä tavaraliikenteen junamäärä ja siitä syntyvät vaiku-
tukset tai lisääntyvä henkilöjunatarjonta ja siitä syntyvät vaikutukset. Näiden ver-
kollisten vaikutusten tunnistaminen on hankearvioinnin näkökulmasta tärkeää, 
koska suurimmat rahamääräiset vaikutukset syntyvät todennäköisesti näistä. 
 
Myös toimenpiteiden riippuvuudet on tärkeää tunnistaa. Esimerkiksi Tampereen 
henkilöratapihan uuden välilaiturin toteuttaminen ei vielä yksin mahdollista lähiju-
naliikenteen merkittävää kasvattamista, vaan myös muita investointeja vaaditaan. 
Tämä asettaa haasteen hankearvioinneissa tarkasteltavien hankkeiden määritte-
lylle ja rajaamiselle. 
 
Ratapihojen kehittämishankkeet voivat myös olla vaihtoehtoisia. Esimerkiksi Kaak-
kois-Suomessa useiden ratapihojen ruuhkaisuus on ollut seurausta Vainikkalan ra-
tapihan ruuhkaisuudesta, ja tilannetta voidaan helpottaa sekä Vainikkalaa että 
muita ratapihoja kehittämällä. Ratapihojen ja rataosuuksien kehittämistä tulisikin 
tarkastella strategisella tasolla ennen ratapiha- ja rataosuuskohtaisten tarkempien 
suunnitelmien laatimista, jolloin vaikutuksiltaan heikoimpia ja yhteiskuntataloudel-
lisesti kannattamattomimpia toimenpiteitä voidaan sulkea pois. Tämä mahdollistaa 
myös suunnitteluresurssien tehokkaamman käytön. 
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Ratapihojen kehittämishankkeiden aiheuttamien suoritemuutosten tunnistaminen 
edellyttää melko yksityiskohtaista kuvaa kuljetusvirroista ja niiden operatiivisesta 
toiminnasta. Tällaisia tietoja ei ole julkisesti saatavilla, vaan ne on hankittava esi-
merkiksi haastatteluiden avulla. Haastatteluissa selvitettäviä asioita ovat mm.: 
 

 ratapihaa käyttävät kuljetusvirrat ja niiden kehittyminen 
 vaihtotyön tarve ja toteutustapa eri kuljetusvirroissa sekä näiden kehitty-

minen (mm. kaluston uusiutumisen myötä) 

 tarkasteltavan hankkeen vaikutus junaliikenteeseen ja vaihtotyöhön. 
 
Kaikista operatiivisista yksityiskohdista ei todennäköisesti olla valmiita antamaan 
tietoja, jolloin hankearvioinnin laatijan on tehtävä omaan asiantuntemukseen pe-
rustuvia arvioita. 
 
Ratapihojen hankearvioinnin menetelmiä voidaan hyödyntää sekä kehittämis- että 
peruskorjausinvestointien hankearvioinneissa. Peruskorjausinvestoinneissa vertai-
luvaihtoehtona on ratapihan tai sen osan käytettävyyden heikkeneminen (esimer-
kiksi akselipainorajoitus), tai ratapihan tai sen osan poistuminen kokonaan käy-
töstä (raiteiden sulkeminen liikenteeltä). Tällöin on arvioitava, miten rajoitus vai-
kuttaa ratapihan kautta tapahtuviin kuljetuksiin ja ratapihalla suoritettavaan vaih-
totyöhön.  
 

10.3  Nykyisen ohjeistuksen täydentämistarpeet 

Ratapihojen hankearvioinnin ohjeistaminen voidaan tehdä täydentämällä nykyistä 
ratahankkeiden arviointiohjetta sekä tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yk-
sikköarvoja. Merkittävin avoin kysymys on, viedäänkö maankäytön kehittämisen 
yhteiskuntataloudellisten vaikutusten arviointi osaksi ohjeistusta. Jos näin pääte-
tään tehdä, on arvioinnissa käytettävät menetelmät ja reunaehdot kuvattava sekä 
hankearvioinnin yleisohjeessa että ratahankkeiden arviointiohjeessa. Ratahankkei-
den arviointiohjeeseen tehtäviä täydennyksiä ovat esimerkiksi: 

 Luvussa 2.4 (Liikennejärjestelmähankkeet) voidaan ratapihojen maankäy-
tön kehittämishankkeet mainita yhtenä erityistapauksena. 

 Luvussa 3.2.2 (Maankäytön ja liikennejärjestelmän kehitys eri vaihtoeh-
doissa) kuvataan ratapihojen maankäytön kehittämishankkeiden maan-
käyttöskenaarioiden muodostamista (jos tässä selvityksessä kuvattu mene-
telmä päätetään viedä osaksi ohjeistusta). 

 Ratapihojen toimintoja koskevia ennusteita on kuvattu melko kattavasti lu-
vussa 3.3.2. Tekstiä voidaan täydentää maininnalla vaihtotyön tarpeen ke-
hittymisen arvioimisesta sekä mahdollisesti esimerkillä. 

 Lukuun 6 tehdään täydennykset ratapihojen hankearvioinnissa käytettä-
vien menetelmien osalta. Näitä ovat kunnossapitokustannusten, vaihtotyön 
kustannusten ja onnettomuuskustannusten laskennassa käytettävät mene-
telmät ja yksikköarvot. Varsinkin vaihtotyön kustannusten määrittämistä on 
tarpeen täydentää esimerkkilaskelmalla. 
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 Jos maankäytön kehittämisen yhteiskuntataloudellisten hyötyjen laskenta 
viedään osaksi ohjeistusta, tulee sille laatia lukuun 6 yksityiskohtainen oh-
jeistus esimerkkilaskelmineen. 

Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvoja on tarpeen päivittää vaih-
totyötä, onnettomuuksia ja ratapihojen kunnossapitoa koskevilla yksikkökustan-
nuksilla. 

10.4  Jatkoselvitystarpeet 

Maankäytön kehittämisen yhteiskuntataloudellisten vaikutusten arviointiin liittyy 
useita menetelmiin ja lähtötietoihin liittyviä kehittämistarpeita. Tarve ei koske pel-
kästään ratapihahankkeita, vaan yleisesti liikennehankkeiden ja maankäytön vä-
listä vuorovaikutusta. Vielä laajemmin tarkasteltuna ongelma ei koske pelkästään 
liikenneväylähankkeita, vaan yleisesti maankäytön suunnittelua. Väylävirasto voi 
kuitenkin omalta osaltaan edistää maankäytön yhteiskuntataloudellisten vaikutus-
ten arviointia. 
 
Muiden vaikutuslajien osalta tarvittavat tiedot ovat melko kattavasti olemassa. 
Vaihtotyössä käytettävän kaluston kustannuksia ja ominaisuuksia (mm. pääoma-
kustannukset, polttoaineenkulutus, päästöt) tulisi tarkentaa, vaikka tällaisten tie-
tojen saatavuus on epävarmaa. Nykyisin tietoja on ainoastaan Dv12- ja Dr18-ve-
tureiden kustannuksista ja teknisistä ominaisuuksista. Radan kunnossapidon yksik-
köarvoja tulee vielä pyrkiä kehittämään siten, että ne huomioivat erilaiset päällys-
rakennetyypit (puu-/betonipölkyt).  
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Laskentaesimerkki: alueellisen järjestelyratapihan 
kehittämishanke 

Lähtökohdat 

Tuotantolaitokset A ja B tuovat raaka-aineita rautateitse Venäjältä yhteensä 200 000 
tonnia vuodessa. Kuljetukset muodostuvat kolmesta osavaiheesta: 
 

1. Junat vedetään rajanylityspaikalta järjestelyratapihalle 750 metrin mittaisina. Yh-
den junan bruttopaino on 5 100 tonnia ja nettopaino 3 700 tonnia.  

a. Alueellisen järjestelyratapihan raidepituus on 550 m, minkä vuoksi junat 
on lyhennettävä kuormasuunnassa ja pidennettävä tyhjävaunusuun-
nassa. Junien lyhentämisestä ja pidentämisestä vastaa järjestelyratapi-
han vaihtotyöpalvelu. 

b. Kuljetusmäärä edellyttää 54 vuosittaista junaparia. 
2. Junat ajetaan järjestelyratapihalta alueelliselle järjestelyratapihalle 550 metrin 

mittaisina. Yhden junan bruttopaino on 3 700 tonnia ja nettopaino 2 700 tonnia. 
Kuljetusmäärä edellyttää 75 vuosittaista junaparia. 

3. Alueellisen järjestelyratapihan vaihtotyöpalvelu vastaa täysien vaunujen jake-
lusta tuotantolaitoksille A ja B sekä tyhjien vaunujen noutamisesta alueelliselle 
järjestelyratapihalle. Vaunut jaetaan ja noudetaan yhdessä erässä. 
 

Suurin sallittu akselipaino alueellisella järjestelyratapihalla on 225 kN:a, mutta linjaosuu-
det mahdollistaisivat 250 kN akselipainon. Alueellisen järjestelyratapihan vaihteet ovat 
käsikääntöisiä eikä raiteita ole varustettu vapaanaolon valvonnalla. 
 

 

Kuva 1. Ratapihojen verkollinen sijainti. 

  

Tuotantolaitoksen 

ratapiha

Sataman ratapiha

Rajanylityspaikan 

ratapiha
Keskusjärjestely-

ratapiha

Järjestelyratapiha

Alueellinen  

järjestelyratapiha

80 km

40 km
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Hankkeen kuvaus 

Hankkeen tavoitteena on parantaa tuotantolaitosten A ja B kuljetusten kustannustehok-
kuutta ja pienentää onnettomuusriskiä alueellisella järjestelyratapihalla. Hankkeeseen si-
sältyvät: 
 

 alueellisen järjestelyratapihan raiteiden pidentäminen 550 metristä 750 metriin 
 ratapihan akselipaino nosto 250 kN:iin 
 ratapihan varustaminen raiteiden vapaanaolon valvonnalla ja keskitetyillä vaih-

teilla. 
 

Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 50 miljoonaa euroa. 
 
Suoritemuutosten tunnistaminen 

Akselipainon noston vaikutus 

Akselipainon nosto mahdollistaa vaunukuorman kasvattamisen 65 tonnista 75 tonniin. 
Tämä pienentää rajanylityspaikan ratapihalta lähtevien junien määrän 54:stä 47 junaan 
vuodessa.  
 
Raiteiden pidentämisen vaikutus 

Alueellisen järjestelyratapihan raiteiden pidentäminen poistaa junien lyhentämis- ja pi-
dentämistarpeen järjestelyratapihalla. Tämän jälkeen junat voidaan ajaa ilman välikäsit-
telyä alueelliselle järjestelyratapihalle. Järjestelyratapihan ja alueellisen järjestelyratapi-
han välinen junamäärä pienenee vertailuvaihtoehdon 75 junaparista 47 junapariin. Tarve 
käyttää järjestelyratapihan vaihtotyöpalvelua poistuu, ja alueellisen järjestelyratapihan 
sekä tuotantolaitosten A ja B välisen vaihtotyön tarve vähenee. 
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Kuva 2. Junaliikenteen ja vaihtotyön suoritteet vertailu- ja hankevaihtoehdossa. 

Suoritemuutokset 

Vertailuvaihtoehdossa junasuoritteet muodostuvat rajanylityspaikan ratapihan ja järjes-
telyratapihan välisistä kuljetuksista (54 junaparia vuodessa) sekä järjestelyratapihan ja 
alueellisen järjestelyratapihan välisistä kuljetuksista (75 junaparia vuodessa). Vaihtotyö-
suoritteeksi järjestelyratapihalla on arvioitu 2,0 km/0,5 h/saapuva juna ja alueellisella 
järjestelyratapihalla 20 km/2,0 h/saapuva juna. Lisäksi lähteville junille vaaditaan jarru-
jenkoettelu (1 h/juna), joka sitoo yhden ratapihatyöntekijän. 
 
Hankevaihtoehdossa junasuorite muodostuu rajanylityspaikan ratapihan ja alueellisen 
järjestelyratapihan välisistä suorista kuljetuksista (47 junaparia vuodessa). Järjestelyra-
tapihalla suoritettavat vaihtotyöt loppuvat ja alueellisen järjestelyratapihan vaihtotyö-
suorite pienenee. 
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Taulukko 1. Suoritemuutokset. 

 
Vertailuvaihto-

ehto Ve 0 
Hankevaihtoehto 

Ve 1 
Erotus 

Junasuorite (juna-km) 14 640 11 280 3 360 

Junasuorite (juna-h) sis. 
jarrujenkoettelu 

373 188 185 

Vaihtotyösuorite järjestely-
ratapihalla (vaihtotyö- 
yksikkö-km) 

258 0 258 

Vaihtotyösuorite järjestely-
ratapihalla (vaihtotyö- 
yksikkö-h) 

65 0 65 

Vaihtotyösuorite alueelli-
sella järjestelyratapihalla 
(vaihtotyöyksikkö-km) 

1 500 940 560 

Vaihtotyösuorite alueelli-
sella järjestelyratapihalla 
(vaihtotyöyksikkö-h) 

150 94 56 

Ratapihatyöntekijän työaika 
(jarrujenkoettelu) 

204 47 157 

 

Vaikutusten arviointi 

Vaikutukset liikennöintikustannuksiin 

Tavarajunan liikennöintikustannuksiksi on arvioitu tie- ja rautatieliikenteen hankearvioin-
nin yksikköarvojen perusteella 427 euroa/h ja 10,28 euroa/km (kaksi sähköveturia ja 60 
vaunua, ilman veroja ja maksuja). Vaihtotyöyksikön kustannuksiksi on arvioitu 229 eu-
roa/h ja 2,38 euroa/km. Tuntikustannus muodostuu raskaasta dieselveturista (156 eu-
roa/h), vaihtotyönjohtajasta (40 euroa/h) ja ratapihatyöntekijästä (33 euroa/h). Kilomet-
rikustannus on raskaan dieselveturin yksikkökustannus. Jarrujenkoettelussa tarvittavan 
ratapihatyöntekijän tuntikustannus on 33 euroa. Liikennöintikustannuksiin lisätään 15 % 
suuruinen yleiskustannus. Verojen ja maksujen suuruus on 4,42 €/juna-km; ratamaksua 
ei makseta ratapihalla tapahtuvasta toiminnasta. 
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Taulukko 2. Junaliikenteen ja vaihtotyön liikennöintikustannussäästöt. 

 
Ve 0 – Ve 1 Yksikkö- 

kustannus 
Kustannussäästö 

(M€)  

Junasuorite (juna-km) 3 360 10,28 €/km 0,035 

Junasuorite (juna-h) sis.  
jarrujenkoettelu 

185 427 €/h 0,079 

Vaihtotyösuorite järjestely-
ratapihalla (vaihtotyö- 
yksikkö-km) 

258 2,38 €/km 0,001 

Vaihtotyösuorite järjestely-
ratapihalla (vaihtotyö- 
yksikkö-h) 

65 229 €/h 0,015 

Vaihtotyösuorite alueelli-
sella järjestelyratapihalla 
(vaihtotyöyksikkö-km) 

560 2,38 €/km 0,001 

Vaihtotyösuorite alueelli-
sella järjestelyratapihalla 
(vaihtotyöyksikkö-h) 

56 229 €/h 0,013 

Ratapihatyöntekijän työaika 
(jarrujenkoettelu) 

157 33 €/h 0,005 

    
Yhteensä   0,148 

Sis. yleiskustannukset  
(15 %) 

  0,151 

Verot ja maksut   0,015 

Yhteensä   0,165 

 
Hankkeen avulla saavutettavat liikennöintikustannussäästöt ovat yhteensä 0,17 miljoo-
naa euroa vuodessa.  
 
Vaihtotyön kustannusten kohdalla tulee arvioida, mahdollistaisiko järjestelyratapihan 
vaihtotyöpalvelun käytön loppuminen osaltaan vaihtotyöpalvelun lakkauttamisen. Tässä 
tapauksessa tällaista oletusta ei kuitenkaan ole tehty. 
 
Junaliikenteen ja vaihtotyön kustannusten lisäksi hankkeen avulla saavutetaan säästöjä 
henkilöstökustannuksissa, kun alueellinen järjestelyratapiha varustetaan keskitetyillä 
vaihteilla ja manuaalisesta kulkuteiden muodostamisesta voidaan luopua. Työvuorokier-
toon sitoutuvan työvoiman määräksi arvioidaan kolme henkilöä. Yhden henkilön vuosi-
kustannukset ovat 60 000 euroa, jolloin vuosittainen henkilöstökustannussäästö on yh-
teensä 0,18 miljoonaa euroa. 
 
Vaikutukset onnettomuuskustannuksiin 
 
Turvalaitejärjestelmän toteuttaminen alueelliselle järjestelyratapihalle pienentää junien 
ja vaihtotyöyksiköiden törmäämisen riskiä. Toteutuneiden onnettomuuksien perusteella 
määritetyt onnettomuusasteet ratapihoille, joilla ei ole nykyaikaista turvalaitejärjestel-
mää, ovat: 
 

 0,00455 onnettomuutta/1 000 saapuvaa junaa/vuosi 
 0,00207 onnettomuutta/1 000 vaihtotyötapahtumaa/vuosi. 
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Onnettomuuksien yksikkökustannuksena on käytetty 830 000 euroa/junaonnettomuus 
ja 16 750 euroa/vaihtotyöonnettomuus. Vaihtotyötapahtumien määräksi on arvioitu 
neljä jokaista saapuvaa junaa kohti (vaunujen jakelu ja nouto molemmilta tuotantolai-
toksilta). Näiden perusteella lasketut onnettomuuskustannussäästöt ovat yhteensä 
0,0001 miljoonaa euroa vuodessa.  
 
Vaikutukset kunnossapitokustannuksiin 
 
Hankkeessa rakennetaan uutta raidetta yhteensä 1 000 metriä ja ratapiha varustetaan 
turvalaitteilla. Vaihteiden määrä (10 kpl) ei muutu. Raiteiden kunnossapidon yksikkökus-
tannus on 5 839 euroa/raide-km/vuosi ja turvalaitteiden 1 029 euroa/vaihde/vuosi. Kun-
nossapitokustannukset kasvavat siten yhteensä 0,016 miljoonaa euroa vuodessa. 
 
Akselipainon nosto vähentää rajanylityspaikan ratapihan ja alueellisen järjestelyratapi-
han välisen yhteysvälin bruttotonnisuoritetta 2,5 milj. brt-km. Tie- ja rautatieliikenteen 
hankearvioinnin mukaisella radan kulumisen yksikköarvolla (0,0015 euroa/brt-km) vuo-
sittainen säästö on yhteensä 0,004 miljoonaa euroa. 
 
Vaikutukset päästökustannuksiin 
 
Vaihtotyövetureiden suoritteiden pieneneminen vähentää hiilidioksidipäästöjä 7,4 tonnia 
vuodessa. Hiilidioksidipäästöjen yksikköarvolla 77 euroa/tonni tämä tarkoittaa 0,0006 
miljoonan euron vuosittaista päästökustannussäästöä. Muiden päästölajien muutosta ei 
laskettu. 
 
Vaikutukset julkistaloudellisiin veroihin ja maksuihin 
 
Ratamaksutulot vähenevät 0,04 miljoonaa euroa bruttotonnisuoritteen vähentyessä. Vai-
kutusta dieselpolttoaineen valmisteverotuloihin ei laskettu.  
 
Rakentamisen aikaiset haitat 
 
Hankkeesta ei arvioida syntyvän rakentamisen aikaisia haittoja. 
 
Kannattavuuslaskelma 

Kannattavuuslaskelmassa hankkeen vaikutukset on laskettu 30 vuoden aikajänteeltä ja 
diskontattu nykyarvoisiksi 3,5 % laskentakorolla. Investointikustannuksissa, rakentami-
sen aikaisissa koroissa ja väylänpidon kustannuksissa on huomioitu julkisten varojen ra-
jakustannus eli niin sanottu verokerroin, jolla kuvataan investoinnin rahoituksen verora-
situksen kautta syntyvää yhteiskunnallista rajakustannusta.  
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Taulukko 3. Hyöty-kustannuslaskelma. 

 

 

Päätelmät 

Hankkeen merkittävimmät hyödyt syntyvät vaihteiden keskittämisestä, joka poistaa kul-
kuteiden muodostamisessa vaadittavan henkilötyön ratapihalla. Lisäksi junaliikenteen lii-
kennöintikustannuksissa saavutetaan säästöjä, kun junamäärä pienenee. Hankkeen 
hyöty-kustannussuhde on 0,10, joten se ei ole yhteiskuntataloudellisesti kannattava. 
 

Ve 1– Ve 0

KUSTANNUKSET (K) 65,0

Suunnittelukustannukset 2,0

Rakentamiskustannukset 50,0

Vältetyt investoinnit 0,0

Rakentamiskustannusten julkisten varojen rajakustannus 10,0

Korko rakentamisen ajalta 3,0

HYÖDYT (H) 6,4

Väylänpitäjän kustannukset yhteensä -0,2

Väylänpidon julkisten varojen rajakustannus 0,0

Radan ylläpitokustannukset -0,3

Radan kulumisen kustannukset 0,1

Kuljetuskustannusten muutos 6,4

Junaliikenteen liikennöintikustannukset (sis. erityisverot ja maksut) 2,5

Vaihtotyön kustannukset 0,6

Kulkuteiden muodostamisen kustannukset 3,3

Onnettomuuskustannusten muutos 0,0

Rautatieliikenteen onnettomuudet 0,0

Päästökustannusten muutos 0,0

Rautatieliikenteen päästöt 0,0

Julkistaloudellisten verojen ja maksujen muutos -0,7

Ratamaksut -0,7

Jäännösarvo 1,0

Rakentamisen aikaiset haitat 0,0

HYÖTY-KUSTANNUSSUHDE (H/K) 0,10

NETTONYKYARVO (H-K) -58,6
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	Genomförbarheten för projektbedömningen av bangårdar i allmänhet 
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	Abstract 
	Objective of the study 
	 
	Railway yard development projects aim to eliminate operational deficiencies in the yards and thus improve the competitiveness of rail transport. The network impacts to be pursued may include enabling transport to grow, enabling longer trains to run, increasing the number of passenger train journeys and making timetable planning more flexible. The local impacts to be pursued may include speeding up shunting, reducing the risk of trains and shunting units colliding and developing passenger transport connectio
	 
	Railway yard development projects can be large in costs, but despite this, they have been dealt with on a rather small scale in the current guide for the appraisal of railway projects. The aim of this study was to assess the capabilities and challenges of the project appraisal of railway yards, to develop the methods used in project appraisal, and to identify issues requiring further clarification.  
	 
	One of the special features of railway yard development projects is the related land use development projects. Several railway yards are located inside an urban structure and in the vicinity of city centres, which is why they have become attractive land use development targets. Several cities aim to take part of the railway yard area for other use or to relocate the railway yard completely away from the urban area. So far, there has been no methodology in place for assessing the socioeconomic impact of such
	 
	Methods to be used for the project appraisal of railway yards 
	 
	Existing methods can be used to a very large extent in the project appraisal of railway yards, but the methods used for assessing the costs of shunting, the maintenance costs of railway yards, accident costs and the socioeconomic impact of land use development, in particular, need to be specified. Of these, the assessment of accident costs and the socioeconomic impact of land use development are new as project appraisal methods.  
	 
	Only a very small proportion of accidents occurring on railway yards could have been prevented with appropriate safety equipment. As a result, the random variation is of great importance in the assessment of the probability of accidents based on the number of occurred accidents, which is why the general significance of the method is poor. The impact of investments in safety equipment can only be assessed reliably with regard to savings in personnel costs achieved through the centralisation of points. At the
	 
	Two potential approaches were identified for assessing the socioeconomic impact of land use development: the assessment of land use benefits in transport and a review based on the change in land value. Established methods and data resources are used in the calculation of land use benefits for transport, so the application threshold is low. The methodological challenges are the uncertainties associated with the development of land use scenarios, which can, however, be investigated through sensitivity assessm
	 
	A review based on the change in land value may be less risky in railway yard projects than in other transport projects. However, its evaluation lacks established methods and data resources, which is why practical applicability is poor. However, as a method, an estimate based on the change in land value would take into account land use benefits on a larger scale than an estimate based on traffic benefits.  
	 
	Feasibility of the project appraisal of railway yards in general 
	 
	In general, the capacity to carry out project appraisals in railway yards is good, although there are challenges associated with methods and initial data. Railway yard projects are characterised by impacts generated outside the railway yard under review; for example, the decreasing number of freight trains or the increasing supply of passenger trains, with their resulting effects. It is important from the point of view of the project appraisal to identify such impacts, as the greatest monetary impact is lik
	 
	It is also important to identify the dependencies of the measures on the network. In order to reach the impact to be achieved, measures may be required outside the railway yard under review, which poses a challenge for the definition and delimitation of projects. There may also be alternative railway yard projects which is why they should be reviewed at a strategic level before drawing up more detailed plans for the railway yards and track sections. In this case, the socioeconomically most unprofitable meas
	 
	The identification of changes in performance caused by railway yard development projects requires a fairly detailed picture of the traffic flows through the railway yard and their operational activities. Such information is not publicly available and must be obtained, for example, through interviews. It is likely that interviews will not result in the provision of information on all operational details, in which case the author of the project appraisal will need to make assessments based on their own expert
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	LIITTEET 
	Liite 1 Laskentaesimerkki: alueellisen järjestelyratapihan kehittämishanke 
	1 Selvityksen tausta ja tavoitteet 
	Ratapihat ovat matka- ja kuljetusketjun solmupisteitä ja rautatieliikennejärjestel-män toiminnallisia keskuksia. Henkilöliikenteen ratapihat ja niillä sijaitsevat rauta-tieasemat toimivat eri yhteysväleillä liikennöivien junien vaihtoasemina sekä sol-mupisteinä rautatieliikenteen, muun joukkoliikenteen, henkilöautoliikenteen, pyö-räilyn ja jalankulun välillä. Tavaraliikenteen ratapihat mahdollistavat vaunujen kuormauksen, purun, säilytyksen ja järjestelyn, minkä lisäksi satamien ratapihat, raakapuun kuormau
	 
	Useat Suomen ratapihoista on suunniteltu ja rakennettu aikana, jolloin rautatiekul-jetusasiakkaita oli huomattavasti nykyistä enemmän ja kuljetukset muodostuivat useista pienistä vaunukuorma- ja kappaletavaralähetyksistä. Tyypillistä kuljetuk-sille oli myös hidas vaunukierto, minkä seurauksena ne seisoivat pitkiä aikoja ra-tapihoilla. Ratapihoilta tämä edellytti suurta määrää lyhyitä raiteita ja laajaa maa-aluetta.  
	 
	Pienten vaunuryhmien järjestelyyn suunnitellut ratapihat vastaavat huonosti ny-kyisten rautatiekuljetusten toiminnallisia vaatimuksia. Viimeisten vuosikymmenten aikana lähetyserät ovat kasvaneet yhä suuremmiksi ja suorat kuljetukset ovat yleistyneet. Yhtenä merkittävänä syynä tähän ovat ratapihoilla suoritettavan vaih-totyön suuret kustannukset, jotka heikentävät rautatiekuljetusten kilpailukykyä suhteessa tiekuljetuksiin.  
	 
	Ratapihojen kehittämishankkeiden avulla pyritään poistamaan toiminnallisia puut-teita ja siten parantamaan rautatieliikenteen kilpailukykyä. Tavoiteltavia verkollisia vaikutuksia voivat olla mm. pidempien junien liikennöinnin mahdollistaminen, kul-jetusten kasvun mahdollistaminen, henkilöjunien vuorotarjonnan kasvattaminen ja aikataulusuunnittelun joustavuuden lisääminen. Tavoiteltavia paikallisia vaikutuk-sia voivat olla mm. vaihtotyön nopeuttaminen, junien ja vaihtotyöyksiköiden tör-määmisriskin pienentäm
	 
	Ratalain 8 §:n mukaan kaikista merkittävistä ratahanketta koskevista yleis- ja ra-tasuunnitelmista on laadittava hankearviointi. Väyläviraston ratahankkeiden han-kearviointi on ohjeistettu Ratahankkeiden arviointiohjeessa1. Ratapihojen kehittä-mishankkeita on kuitenkin käsitelty nykyisessä ohjeessa melko suppeasti. Yhtenä syynä tähän ovat ohjeistuksen laatimiseen liittyvät haasteet. Ratapihojen hankear-vioinneissa joudutaan paneutumaan hyvin yksityiskohtaisiin liikennöintiä, vaihto-työtä ja näiden kustannuk
	1 Rinta-Piirto, J., Iikkanen, P., Elmnäinen, E., Metsäranta, H. Ratahankkeiden arviointiohje. Väyläviraston ohjeita 39/2020. 
	1 Rinta-Piirto, J., Iikkanen, P., Elmnäinen, E., Metsäranta, H. Ratahankkeiden arviointiohje. Väyläviraston ohjeita 39/2020. 

	 
	Yksi ratapihojen kehittämishankkeisiin liittyvä erityispiirre ovat niihin kytkeytyvät maankäytön kehittämishankkeet. Useat ratapihat sijaitsevat kaupunkirakenteen si-sällä ja keskustojen läheisyydessä, minkä vuoksi niistä on tullut houkuttelevia maankäytön kehityskohteita. Useilla kaupungeilla on tavoitteena ottaa osa rata-piha-alueesta muuhun käyttöön tai siirtää ratapiha kokonaan pois kaupunkialu-eelta. Tällaisten hankkeiden yhteiskuntataloudelliset vaikutukset ovat vaikeasti ar-vioitavissa.  
	 
	Toinen ratapihojen kehittämishankkeisiin liittyvä erityispiirre on junien ja vaihto-työyksiköiden törmäämis- ja suistumisriski, jota turvalaitteiden kehittämisen avulla pyritään pienentämään. Onnettomuusriski on sidoksissa maankäytön kehittämi-seen, koska vaarallisia aineita sisältävien vaunujen käsittely rajoittaa useissa ta-pauksissa maankäytön kehittämistä ratapihan lähiympäristössä.  
	 
	Tämän selvityksen tavoitteena on arvioida ratapihojen hankearvioinnin valmiuksia ja haasteita, kehittää hankearvioinnissa käytettäviä menetelmiä sekä tunnistaa li-säselvityksiä vaativat kysymykset. Tavoitteena on, että menetelmien avulla ratapi-hojen kehittämishankkeita pystytään vertailemaan määrällisesti ja yhteismitallisesti sekä muiden ratahankkeiden että yleisesti muiden väylähankkeiden kanssa. 
	 
	 
	 
	 
	  
	2 Ratapihojen käytön yleiskuvaus 
	2.1  Henkilöliikenteen ratapihat 
	Henkilöliikenteen ratapihojen tärkein käyttötarve on junien kaupallisten pysähdys-ten mahdollistaminen. Ratapihan rooli rautatieliikennejärjestelmässä määräytyy sen verkollisen sijainnin ja matkustajamäärän perusteella. Lisäksi ratapihan ja ase-man rooliin vaikuttavat sijainti yhdyskuntarakenteessa ja liityntäliikenteen yhteyk-sien taso. 
	 
	Vaihtoasemat sijoittuvat joko ratojen risteyskohtiin tai niissä tehdään vaihtoja sa-man rataosan junien välillä. Rataverkon matkustajamäärältään suurin vaihtoasema on Tampere, jossa tapahtuvat vaihdot pääradan, Turku–Toijala-radan, Tampere–Jyväskylä–Pieksämäki-radan, Tampere–Pori-radan ja (Tampere)–Orivesi–Haapa-mäki-radan junien välillä. Lisäksi Tampereella tapahtuvat vaihdot pääradan nopei-den ja hitaiden IC-junien sekä taajamajunien välillä.  
	 
	Muita tärkeitä vaihtoasemia ovat mm. Pasila (vaihdot pääradan ja rantaradan lähi- ja kaukoliikenteen junien välillä), Tikkurila (vaihdot pääradan, Kehäradan ja Lah-den oikoradan lähi- ja kaukojunien välillä), Kouvola (vaihdot Savonradan, Karjalan radan ja Kouvola–Kotka-radan kauko- ja taajamajunien välillä) sekä Riihimäki (vaihdot pääradan ja Riihimäki–Lahti-radan kauko- ja taajamajunien välillä). Pie-nempiä vaihtoasemia, joissa tehdään vaihtoja vähintään kahden ratasuunnan ju-nien välillä, on rataverkolla 
	 
	2.2  Tavaraliikenteen ratapihat 
	2.2.1  Ratapihojen luokittelu 
	Tavaraliikenteessä ratapihan rooli kuljetusjärjestelmässä määräytyy pääasiassa sen verkollisen sijainnin perusteella. Lisäksi ratapihan rooliin vaikuttavat tapaus-kohtaisesti mm. se, onko kyseessä tiettyä tuotantolaitosta tai satamaa palveleva ratapiha, ratapihan kautta kulkevien kuljetusvirtojen suuruus ja käsittelytarve sekä ratapihan yhdistämien rataosien ominaisuudet (esim. veturinvaihtotarve tai junien lyhentämistarve). Ratapihojen verkollista roolia voidaan jaotella seuraavassa esi-tetyllä tavalla. 
	 
	Keskusjärjestelyratapihat 
	 
	Keskusjärjestelyratapihat ovat Suomen rautatiekuljetusten keskuksia, joiden kautta kulkee suurin osa tavaraliikenteestä. Keskusjärjestelyratapihojen tehtävänä on palvella kaikkia junatyyppejä ja niiden edellyttämiä ratapihatoimintoja. Tällaisia ovat mm. linjaliikenne, vaunujen järjestely, junien muodostus, seisonta ja odotus sekä vaunujen ja veturien lyhytaikainen seisonta. Suomen rataverkon keskusjär-jestelyratapihat ovat Kouvola ja Tampere, jotka ovat myös ainoat ratapihat, joissa on käytössä laskumäki. 
	 
	  
	Järjestelyratapihat 
	 
	Järjestelyratapihat sijaitsevat vilkkaiden tavaraliikenteen käyttämien ratojen sol-mukohdissa palvellen laajaa asiakaskuntaa. Junien käsittelytarve on näillä ratapi-hoilla kuitenkin selvästi pienempi kuin keskusjärjestelyratapihoilla. Järjestelyrata-pihat mahdollistavat erilaisten kuljetusjärjestelmärakenteiden ja junatyyppien käy-tön rataverkolla. Suomen rataverkon järjestelyratapihoja ovat Oulu, Joensuu ja Imatra. 
	 
	Alueelliset järjestelyratapihat  
	 
	Alueelliset järjestelyratapihat täydentävät järjestelyratapihoja. Nämä ratapihat mahdollistavat alueellisella tasolla erilaisten kuljetusjärjestelmien ja junatyyppien käytön. Alueelliset järjestelyratapihat palvelevat melko suppeaa asiakaskuntaa, jonka kuljetustarve voi kuitenkin olla merkittävä. Alueellisia järjestelyratapihoja ovat mm. Kemi, Kokkola, Riihimäki ja Turku. 
	 
	Tuotantolaitosten ratapihat 
	 
	Tuotantolaitosten ratapihat sijaitsevat kuljetusreittien päätesolmuissa palvellen yhtä tai useampaa asiakasta. Tavallisesti kuljetukset saapuvat ja lähtevät junana erilliseltä valtion rataverkolla sijaitsevalta tulo- ja lähtöratapihalta, mutta varsinai-nen kuormaus tai purku tapahtuu asiakkaan omalla raiteella. Tuotantolaitosten ra-tapihoja on rataverkolla yhteensä noin 60 kappaletta, tällaisia ovat mm. Joutseno, Lauritsala, Kuusankoski ja Talvivaara. 
	 
	Satamien ratapihat 
	 
	Satamien ratapihat sijaitsevat rataverkon päätesolmuissa palvellen sataman kulje-tuksia. Myös satamissa kuljetukset saapuvat ja lähtevät junana tavallisesti erilli-seltä valtion rataverkolla sijaitsevalta tulo- ja lähtöratapihalta, mutta varsinainen kuormaus tai purku tapahtuu tavallisesti sataman yksityisraiteella. Sataman rata-pihoja ovat mm. Kotka, Hamina, Vuosaari ja Ykspihlaja. 
	 
	Rajanylityspaikkojen ratapihat 
	 
	Itäisen yhdysliikenteen rajanylityspaikoilla vastaanotetaan Venäjältä saapuvat ju-nat ja luovutetaan Venäjälle lähtevät junat. Itäisen yhdysliikenteen rajaylityspaikat ovat Vainikkala, Imatrankoski, Niirala ja Vartius. Näistä Vainikkala, Niirala ja Vartius ovat virallisia kansainvälisiä rajanylityspaikkoja, kun taas Imatrankoski on vuodesta 1997 saakka ollut tilapäinen rajanylityspaikka, eikä sen kautta voida liikennöidä vientikuljetuksia tai henkilöliikennettä. Läntistä yhdysliikennettä on ollut pieniä mää
	 
	Raakapuun kuormauspaikat 
	 
	Rataverkon raakapuun kuormauspaikkojen toimintoja ovat puun kuormaus ja vä-livarastointi. Raakapuun kuormauspaikkoja on tällä hetkellä käytössä noin 80 kap-paletta eri puolilla Suomea. Merkittäviä kuormauspaikkoja ovat mm. Kontiomäki, Parkano, Patokangas ja Rovaniemi.  
	 
	  
	Muut lastauspaikat ja terminaalit 
	 
	Muihin lastauspaikkoihin luetaan ne ratapihat, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin luokkiin. Tällaisia ovat mm. yksityisratapihoilla sijaitsevat terminaalit ja Puolustus-voimien käyttämät kuormauspaikat. 
	 
	VAK-ratapihat 
	 
	Vaarallisten aineiden kuljetuksista säädetään niin kutsutussa VAK-laissa 2 ja valtio-neuvoston asetuksessa 3 vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautateillä. Lisäksi VAK-kuljetuksia ohjaavat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin antamat mää-räykset 4. Traficomin valtakunnallisesti VAK-ratapihoiksi määrittelemät ratapihat ovat: 
	2 719/1994, laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta. 
	2 719/1994, laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta. 
	3 Valtioneuvoston asetus 195/2002, asetusmuutos 271/2019 annettu 28.2.2019, voimaan 11.3.2019. 
	4 Traficom/82134/03.04.02.00/2019, astunut voimaan 15.3.2019. 
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	Vaunukaluston säilytykseen käytetyt ratapihat 
	 
	Useiden ratapihojen raidekapasiteetti on kuljetusjärjestelmässä tapahtuneiden muutosten seurauksena nykyisin suurempi kuin ratapihan liikenteelliset toiminnot edellyttäisivät. Tällaisia ratapihoja on käytetty lisääntyvässä määrin käyttämättö-män vaunukaluston säilytykseen. Ratapihojen käytöstä ja vaunujen säilytyksestä ei peritä maksua. 
	 
	Merkittävimmin muutos näkyy Pieksämäellä; muita ratapihoja, joissa ratapihan varsinainen käyttö on vähentynyt ja kaluston säilytys korostunut, ovat Riihimäki ja Seinäjoki sekä useat sellaiset liikennepaikat tai liikennepaikan osat, joiden käyttö muuten on vähäistä (esim. Pieksämäki–Rantasalmi–(Savonlinna)-radan liikenne-paikat).  
	 
	Radan kunnossapidon tukikohdat 
	 
	Radan kunnossapidon käytössä on raiteita ja alueita usealla ratapihalla eri puolilla Suomea. Tärkeimmät toiminnot kuten koneiden seisonta ja materiaalivarastot ovat keskittyneet rataosien risteyskohdissa sijaitseville ratapihoille, joista eri rataosat ovat hyvin saavutettavissa. Pääkaupunkiseudulla radan kunnossapidon tukikohta-raiteita on Pasilassa, Ilmalassa, Hakkilassa ja Keravalla.  
	 
	2.2.2  Ratapihojen toiminnot 
	Ratapihojen laajuudessa ja toimintojen määrässä on suuria ratapihakohtaisia eroja. Suurimpien ratapihojen (Kouvola ja Tampere) kokonaisraidemäärät ovat noin 90 ja 70 raidekilometriä kun taas tyypillisen tulo- ja lähtöratapihan raidemäärä on noin 10 raidekilometriä. Tärkeimmät liikenteen ja radanpidon tukitoiminnot ovat keskittyneet suurimmille järjestelyratapihoille. Seuraavassa on havainnollistettu järjestelyratapihan mahdollisia toimintoja. 
	 
	Figure
	Kuva 1. Havainnekuva järjestelyratapihan toiminnoista. 
	Tulo- ja lähtöratapiha 
	 
	Tulo- ja lähtöratapiha toimii junien pääasiallisena saapumis- ja lähtöpaikkana. Saa-puvat junat siirretään vaihtotyönä tuloraiteelta lajitteluratapihalle tai suoraan asi-akkaan raiteistolle, ja vastaavasti lähtevät junat tuodaan lajitteluratapihalta tai asi-akkaan raiteistolta lähtöraiteelle jarrujenkoettelua varten. Tulo- ja lähtöratapihan raiteilla myös irrotetaan vaunuja saapuvista runkojunista ja liitetään vaunuja läh-teviin runkojuniin. 
	 
	Tulo- ja lähtöratapihojen ja lajitteluratapihojen toiminnot ovat nykyisin sekoittu-neita. Tulo- ja lähtöratapihaa voidaan käyttää samalla tavalla vaunujen järjestelyyn kuin lajitteluratapihaa. Lisäksi ratapihaa voidaan käyttää mm. veturin- ja miehis-tönvaihtoon, linjaosuuden vapautumisen odottamiseen ja muuhun lyhytaikaiseen seisontaan. 
	 
	Ainoastaan suurimmilla ratapihoilla on nykyisin käytössä erillinen tulo- ja lähtöra-tapiha ja lajitteluratapiha. Suurin osa rataverkon ratapihoista muodostuu valtion rataverkolla sijaitsevasta tulo- ja lähtöratapihasta ja sen läheisyydessä sijaitsevasta asiakkaan yksityisraiteistoista.  
	 
	Lajitteluratapiha 
	 
	Lajitteluratapiha toimii vaunujen pääasiallisena järjestely- ja säilytyspaikkana. La-jitteluratapiha ja tulo- ja lähtöratapiha muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Käsiteltävät vaunut tuodaan tulo- ja lähtöratapihalta lajitteluratapihalle, jossa vau-nut lajitellaan, jonka jälkeen ne viedään asiakkaille kuormattaviksi tai purettaviksi. Vastaavasti asiakkaiden raiteistoilla kuormatut tai puretut vaunut noudetaan takai-sin lajitteluratapihalle, jossa niistä kootaan lähtevät junarungot, jotka siirretään tu
	 
	Lajitteluratapihan raiteita voidaan käyttää junien tulo- ja lähtöraiteina samalla ta-valla kuin tulo- ja lähtöratapihan raiteita. Joidenkin lajitteluratapihojen käyttötar-peissa on lisäksi korostunut käyttämättömän kaluston säilytys. 
	 
	Henkilöratapiha 
	 
	Henkilöratapiha toimii henkilöjunien pysähdyspaikkana. Ratapihalla sijaitsevat lai-turiraiteet sekä mahdolliset käyttöhuolto- ja seisontaraiteet, jos kyseessä on hen-kilöliikenteen pääteasema. Henkilöratapihan toimintoihin liittyvät kiinteästi myös asemat ja niiden infrastruktuuri (mm. pysäköintialueet sekä ali- ja ylikulkuyhtey-det). Pasilan, Turun, Tampereen, Oulun, Rovaniemen, Kemijärven ja Kolarin hen-kilöratapihoilla on käytössä kuormausraide autovaunujen lastausta varten. 
	 
	Laskumäki 
	 
	Laskumäkeä käytetään apuna vanujen lajittelussa. Vaihtotyöveturi työntää lajitel-tavat vaunut tulo- ja lähtöratapihalta laskumäen päälle, josta asetinlaite ja ohjaus-järjestelmä ohjaavat ne oikeille lajitteluraiteille. Lajitteluraiteet on varustettu jar-ruilla, jotka pysäyttävät vaunut. Laskumäki on nykyisin käytössä ainoastaan Tam-pereella ja Kouvolassa. 
	 
	Asiakkaan raiteisto 
	 
	Vaunujen kuormaus ja purku tapahtuvat tavallisesti asiakkaan yksityisraiteistolla. Kuormatut tai puretut vaunut noudetaan asiakkaan raiteistolta lajitteluratapihalle tai suoraan tulo- ja lähtöratapihalle, josta ne jatkavat eteenpäin runkojunassa tai asiakasjunana. ”Asiakas” voi tässä tapauksessa olla myös satama, jossa toiminta-malli on vastaavanlainen. 
	 
	Raakapuun kuormauspaikka 
	 
	Raakapuun kuormauspaikalla kuormataan puuta joko kuorma-autosta suoraan ju-naan tai kuorma-autosta välivaraston kautta junaan. Kuormauspaikka muodostuu kuormausraiteista ja puun varastoalueista. Raakapuun kuormauspaikkoja on rata-verkolla lähes 80 kappaletta. Suurella osalla näistä ei ole erillistä tulo- ja lähtöra-tapihaa, vaan ainoastaan kuormauspaikalla sijaitsevat sivuraiteet vaihtotöitä var-ten. 
	 
	Radanpidon tukikohtaraiteet 
	 
	Radanpidon tukikohtaraiteilla säilytetään urakoitsijoiden käyttämää kalustoa. Tu-kikohtaraiteilla sijaitsevat myös radanpidon materiaalivarastot.  
	 
	Vetureiden seisontaraiteet ja muut varikkoraiteet  
	 
	Vetureiden seisontaraiteita käytetään vetureiden säilytykseen. Seisontaraiteilla si-jaitsevat tavallisesti myös dieselvetureiden tankkauspaikka ja vetureiden hiekoitus. Merkittävämpiä varikkotoimintoja on Ilmalassa, Tampereella, Pieksämäellä, Kou-volassa ja Oulussa. 
	 
	Vetoraiteet 
	 
	Vetoraiteita käytetään vaunujen siirtämiseen raiteelta toiselle. Vetoraide mahdol-listaa vaihtotyön ilman, että siinä joudutaan käyttämään pääraidetta. 
	 
	Kolmioraide 
	 
	Merkittävimmät ratapihat sijaitsevat rataosien risteyskohdissa. Kulku kahden rata-osan välillä edellyttää usein kulkusuunnan vaihtoa ratapihalla. Joissakin tapauk-sissa kulkusuunnan vaihtotarve on poistettu kolmioraiteen avulla. Merkittävistä ra-tapihoista kolmioraiteita on käytössä mm. Tampereella (Järvensivun kolmioraide), Riihimäellä ja Kouvolassa. 
	 
	2.2.3  Ratapihojen käytön kehitysnäkymiä 
	Ratapihojen käytön kehittymistä ohjaavat samat tavoitteet kuin rautatieliikennettä yleisesti, eli rautatieyritysten välinen kilpailu ja toisaalta rautatieyritysten kilpailu muiden liikennemuotojen kanssa. Ratapihojen käyttöön vaikuttavaa matkustaja- ja kuljetusmäärien kehittymistä ei ole tässä käsitelty. 
	 
	Vaihtotyöpalvelun käyttö on merkittävä liikennöintikustannuksia lisäävä tekijä, minkä vuoksi sitä pyritään jatkuvasti vähentämään. Tämän vuoksi tavaraliikenteen ratapihojen käyttötarve on muuttumassa vaunujen järjestelystä entistä enemmän liikenteenhoitoon liittyviin toimintoihin (junien tulo ja lähtö, linjaraiteen vapautu-misen odotus ja lyhytaikainen seisonta). Uudet teollisuuden tuotantolaitokset py-ritään toteuttamaan siten, että junat voidaan ajaa suoraan niiden raiteistoille. Myös nykyisten tuotantola
	 
	Uusien vetureiden radio-ohjauslaitteet mahdollistavat kuljettajan yksintyöskente-lyn, jolloin erillistä vaihtotyöpalvelua ei enää tarvita. Myös ratapihojen automaation lisääminen (mm. vaihteiden keskittäminen ja ratapihan liittäminen kauko-ohjauk-seen) vähentävät henkilötyön tarvetta.  
	 
	Junapituuksia pyritään jatkuvasti kasvattamaan ja uudet veturihankinnat tukevat tätä tavoitetta. Tällöin sama kuljetussuorite voidaan hoitaa vähemmällä määrällä junia, mikä laskee liikennöintikustannuksia. Ratapihoilla tämä lisää pitkien tulo- ja lähtöraiteiden tarvetta. Myös akselipainon korotuksella voidaan joillakin yhteysvä-leillä saavuttaa liikennöintikustannussäästöjä. 
	 
	Rautatiekuljetusten määrässä ja frekvenssissä voi tavaralajista riippuen olla huo-mattavaa kausivaihtelua. Aikaisemmin kaluston määrä pyrittiin mitoittamaan enemmän keskimääräisen käytön perusteella, mutta nykyisin kuljetusasiakkaiden vaatimukset edellyttävät, että kalustoa on riittävästi myös kuljetuskysynnän ollessa korkeimmillaan. Tämä lisää säilytettävän kaluston määrää ratapihoilla.  
	 
	Tavaraliikenteen linjaliikenteessä on tällä hetkellä kolme toimijaa (VR Transpoint, Fenniarail ja Operail Finland). Laajeneva monitoimijaympäristö asettaa tiettyjä haasteita ratapihojen toiminnoille (mm. tasapuolinen pääsy palveluihin, riittävä rai-dekapasiteetti kaikille toimijoille). 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 Tarvemäärittely 
	3.1  Ratapihakohtaiset tarkastelut 
	Tarvemäärittelyn tavoitteena oli kartoittaa vaikutuslajeja, joita ratahankkeiden hankearvioinnissa tulisi pystyä arvioimaan. Määrittely toteutettiin tarkastelemalla valmistuneisiin selvityksiin ja suunnitelmiin sisältyviä toimenpiteitä, joiden vaiku-tusmekanismeja pyrittiin tunnistamaan. 
	 
	Tarvemäärittelyssä tarkasteltiin yhteensä 14 eri ratapihalle suunniteltuja toimenpi-teitä, joista seuraavilla sivuilla on esitetty kuuden ratapihan (Turku, Kokkola, Yks-pihlaja, Oulu, kotka ja Hamina) toimenpiteet. Esitetyt toimenpiteet eivät ole täy-dellinen kuvaus kyseisen ratapihan peruskorjaus- ja kehittämistarpeista, vaan ta-voitteena oli kerätä mahdollisimman monipuolisesti erilaisia toimenpiteitä. Tarkas-telussa ei myöskään oteta kantaa toimenpiteiden toteuttamisen tarpeellisuuteen. Mukana on jo tote
	 
	Turun ratapihan toimenpiteet perustuvat käynnissä olevaan ratasuunnitelmaan ja siitä laadittuun hankearviointiin. Kokkolan ja Ykspihlajan ratapihojen toimenpiteet perustuvat Liikenneviraston vuonna 2017 valmistuneeseen tarveselvitykseen5.  Oulun ratapihan toimenpiteet perustuvat vuonna 2017 valmistuneeseen tarvesel-vitykseen6. Kotkan ja Haminan ratapihojen toimenpiteet perustuvat käynnissä ole-vaan Kouvola–Kotka/Hamina-kehittämishankkeeseen. Ratapihakohtaisten toimen-piteiden lisäksi taulukossa 5 on kuvattu
	5 Lapp, T., Iikkanen, P., Lepistö, A. Kokkolan ja Ykspihlajan ratapihojen tarveselvitys. Liikennevirasto 2017. 
	5 Lapp, T., Iikkanen, P., Lepistö, A. Kokkolan ja Ykspihlajan ratapihojen tarveselvitys. Liikennevirasto 2017. 
	6 Lapp, T., Iikkanen, P. Oulun raiteiston tarveselvitys. Liikennevirasto 2018. 
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	Vaihtotyöyksikön veturikilometrit ja työaika vähenevät  vaihto-työn kustannukset vähenevät 
	Pohjoisen suunnasta Oritkariin suuntautuvissa kuljetuksissa matka-aika lyhenee  liiken-nöintikustannukset vähenevät 
	Ylläpidettävän ratainfran määrä lisääntyy  ylläpitokustannukset lisääntyvät 


	TR
	Span
	Uudet VAK-raiteet kolmioraiteen alu-eelle 
	Uudet VAK-raiteet kolmioraiteen alu-eelle 

	VAK-vaunujen seisonta voi-daan siirtää Oulu tavarasta Oulu Nokelaan, jolloin Oulu ta-varan länsilaitaan voidaan si-joittaa uutta maankäyttöä 
	VAK-vaunujen seisonta voi-daan siirtää Oulu tavarasta Oulu Nokelaan, jolloin Oulu ta-varan länsilaitaan voidaan si-joittaa uutta maankäyttöä 

	VAK-vaikutusalueella asuvien ja työskentelevien ihmisten määrä vähenee 
	VAK-vaikutusalueella asuvien ja työskentelevien ihmisten määrä vähenee 
	Oulu tavaran länsilaitaan voi-daan sijoittaa uutta maankäyt-töä 
	Ylläpidettävän ratainfran määrä lisääntyy  ylläpitokustannukset lisääntyvät 


	TR
	Span
	TD
	Span
	Vaihteiden keskit-täminen 

	TD
	Span
	Vaihtotyössä tarvittavan henki-lötyön määrä vähenee, kun vaihteet muuttuvat sähkökään-töisiksi 
	Vaihteiden kääntö nopeutuu nykyisestä 

	TD
	Span
	Vaihtotyön henkilötyösuorite vä-henee  vaihtotyön kustannuk-set vähenevät 
	Vaihtotyöyksikön työaika vähe-nee  vaihtotyön kustannukset vähenevät 
	Ylläpidettävän ratainfran määrä lisääntyy  ylläpitokustannukset lisääntyvät 


	TR
	Span
	Raiteiden pidentä-minen 
	Raiteiden pidentä-minen 

	Mahdollistavat pidempien ju-nien ajamisen 
	Mahdollistavat pidempien ju-nien ajamisen 
	Mahdollistavat turvalaitteiden asentamisen ilman, että raitei-den hyötypituudet pienenevät 

	Sama kuljetussuorite voidaan hoitaa pienemmällä määrällä ju-nia  liikennöintikustannukset vähenevät 
	Sama kuljetussuorite voidaan hoitaa pienemmällä määrällä ju-nia  liikennöintikustannukset vähenevät 


	TR
	Span
	TD
	Span
	Raiteiden purka-minen, vaihdeyh-teyksien purkami-nen ja yksinker-taistaminen 

	TD
	Span
	Ylläpidettävän radan ja vaihtei-den määrä vähenee 
	Vaihteiden viat ja niistä johtu-vat häiriöt vähenevät 

	TD
	Span
	Ylläpidettävän ratainfran määrä vähenee  ylläpitokustannukset vähenevät 
	Häiriötilanteet ja niistä aiheutu-vat kunnossapito- ja muut kus-tannukset vähenevät 




	 
	  
	Taulukko 4. Kotkan ja Haminan ratapihojen toimenpiteet. 
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	TR
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	Toimenpide 

	TH
	Span
	Vaikutusten kuvaus yleisellä tasolla 
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	Mahdolliset vaikutukset  hankearvioinnin näkökulmasta 


	TR
	Span
	TD
	Span
	Kymin ratapihan uusi sivuraide 

	TD
	Span
	Pidempien junien kohtaaminen Kymissä tulee mahdolliseksi ja vaihtotyö ei keskeydy junakoh-taamisten aikana 

	TD
	Span
	Juurikorpi–Kotka-rataosuuden välityskyky paranee ja kapasi-teetin käyttöaste vähenee 
	Junien matka-ajat lyhenevät  liikennöintikustannukset vähene-vät 
	Vaihtotyöyksikön työaika lyhe-nee  vaihtotyön kustannukset vähenevät 
	Ylläpidettävän ratainfran määrä lisääntyy  ylläpitokustannukset lisääntyvät 


	TR
	Span
	Turvalaitejärjes-telmän (vaihtei-den keskitys ja raiteiden vapaa-naolon valvonta) toteuttaminen Ha-minaan 
	Turvalaitejärjes-telmän (vaihtei-den keskitys ja raiteiden vapaa-naolon valvonta) toteuttaminen Ha-minaan 

	Vaihtotyössä tarvittavan henki-lötyön määrä vähenee, kun vaihteet muuttuvat sähkökään-töisiksi 
	Vaihtotyössä tarvittavan henki-lötyön määrä vähenee, kun vaihteet muuttuvat sähkökään-töisiksi 
	Vaihteiden kääntö nopeutuu nykyisestä 
	Junien törmäämisriski piene-nee 

	Vaihtotyön henkilötyösuorite ja työaika vähenevät  vaihtotyön kustannukset vähenevät 
	Vaihtotyön henkilötyösuorite ja työaika vähenevät  vaihtotyön kustannukset vähenevät 
	Ylläpidettävän ratainfran määrä lisääntyy  ylläpitokustannukset lisääntyvät 
	Onnettomuusmäärä vähenee  onnettomuuskustannukset vähe-nevät 


	TR
	Span
	TD
	Span
	1 100 m raiteen toteuttaminen Ha-minaan 

	TD
	Span
	Pidempien junien käyttö Vai-nikkala–Hamina-yhteysvälin kuljetuksissa tulee mahdol-liseksi 

	TD
	Span
	Sama kuljetussuorite voidaan hoitaa pienemmällä määrällä ju-nia  liikennöintikustannukset vähenevät 
	Linjaosuuden junamäärä vähe-nee  kapasiteetin käyttöaste vähenee 


	TR
	Span
	Kotolahden rata-pihan raidekapasi-teetin kasvattami-nen 
	Kotolahden rata-pihan raidekapasi-teetin kasvattami-nen 

	Ratapihalle pystytään otta-maan enemmän junia saman-aikaisesti. Tämä helpottaa eri-tyisesti transitoliikenteen kau-sivaihtelun hallintaa. Junia ei kuormitetuimpina ajankohtina tarvitse enää ajaa väliaikaisille seisontapaikoille. Väliaikaisista VAK-vaunujen seisontapai-koista voidaan luopua. 
	Ratapihalle pystytään otta-maan enemmän junia saman-aikaisesti. Tämä helpottaa eri-tyisesti transitoliikenteen kau-sivaihtelun hallintaa. Junia ei kuormitetuimpina ajankohtina tarvitse enää ajaa väliaikaisille seisontapaikoille. Väliaikaisista VAK-vaunujen seisontapai-koista voidaan luopua. 

	Junia ei tarvitse ajaa väliaikai-sille seisontapaikoille  liiken-nöintikustannukset vähenevät 
	Junia ei tarvitse ajaa väliaikai-sille seisontapaikoille  liiken-nöintikustannukset vähenevät 
	Junasuorite vähenee  radan kulumisen kustannukset vähene-vät 
	VAK-vaikutusalueella asuvien ja työskentelevien ihmisten määrä vähenee 
	Ylläpidettävän ratainfran määrä lisääntyy  ylläpitokustannukset lisääntyvät 
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	Span
	TD
	Span
	Kotolahden sam-mutusjärjestel-män toteuttami-nen 

	TD
	Span
	Sammutusjärjestelmä lieventää VAK-onnettomuuksien vaiku-tuksia (sammuttaa tai pienen-tää tulipaloa ja estää kaasupil-ven leviämisen) 

	TD
	Span
	VAK-vaikutusalue pienenee  VAK-vaikutusalueella asuvien ja työskentelevien ihmisten määrä vähenee 




	3.2  Johtopäätökset  
	Tarvemäärittelyn perusteella ratapihojen kehittämishankkeilla on vaikutuksia (tai niitä tavoitellaan) erityisesti: 
	 
	 vaihtotyön kustannuksiin 
	 vaihtotyön kustannuksiin 
	 vaihtotyön kustannuksiin 

	 junaliikenteen kustannuksiin 
	 junaliikenteen kustannuksiin 

	 vaihtotyön ja junaliikenteen onnettomuuskustannuksiin 
	 vaihtotyön ja junaliikenteen onnettomuuskustannuksiin 

	 radan kunnossapitokustannuksiin 
	 radan kunnossapitokustannuksiin 

	 maankäytön kehittämismahdollisuuksiin 
	 maankäytön kehittämismahdollisuuksiin 

	 matkustajien kulkuyhteyksiin. 
	 matkustajien kulkuyhteyksiin. 


	 
	Jos henkilöratapihan kehittämishanke mahdollistaa uutta junatarjontaa, voi sillä olla vaikutuksia myös mm. matkustajien aikakustannuksiin, henkilöliikenteen tuot-tajan ylijäämään ja kulkumuotosiirtymän kautta muiden liikennemuotojen ulkois-vaikutusten kustannuksiin.  
	 
	Tunnistetut vaikutukset voidaan jaotella ratapihoille kohdistuviin paikallisiin vaiku-tuksiin ja muualla rataverkolla syntyviin verkollisiin vaikutuksiin. Verkollisten vai-kutusten (esim. pienenevä tavaraliikenteen junamäärä tai lisääntyvä henkilöjuna-tarjonta) tunnistaminen on tärkeää, koska suurimmat rahamääräiset vaikutukset syntyvät todennäköisesti näistä. Samalla on tärkeää tunnistaa verkollisten toimen-piteiden riippuvuudet. Esimerkiksi Tampereen henkilöratapihan uuden välilaiturin toteuttaminen ei vi
	 
	Yleisesti ottaen verkolliset vaikutukset ovat hyvin ratapiha- ja kuljetusvirtakohtai-sia, minkä vuoksi niiden tunnistaminen edellyttää melko yksityiskohtaista kuvaa ratapihan liikenteestä. Ongelmana on, ettei tällaista tietoa ole julkisesti saatavilla, vaan se on hankittava esimerkiksi haastatteluiden avulla.  
	 
	Paikallisia, ratapihoilla syntyviä vaikutuksia ovat mm. vaihtotyön määrää, ratapi-hojen kunnossapitokustannuksia, radan kulumista ja onnettomuuskustannuksia koskevat muutokset. Myös näiden muutosten tunnistaminen edellyttää melko yk-sityiskohtaista kuvaa ratapihan liikenteestä.  
	 
	Edellä kuvattujen toimenpiteiden lisäksi ratapihoilla toteutetaan paljon pienempiä toimenpiteitä (mm. paikallislupa-alueiden muutokset, valaistuksen ja matkusta-jainformaation parantaminen, vaakojen ja autolastausraiteen sijaintia koskevat muutokset). Tällaisten toimenpiteiden vaikutusten erillinen arviointi ei ole yleensä ole tarpeen. Hankearvioinnissa tulee keskittyä kokonaisuuden kannalta olennaisiin vaikutuksiin. 
	 
	 
	 
	4 Vaihtotyön ja junaliikenteen kustannus-muutosten arviointi 
	4.1  Vaihtotyön kustannukset 
	4.1.1  Vaihtotyön määritelmä 
	Vaihtotyöllä tarkoitetaan pääasiassa liikennepaikkojen sisällä tapahtuvaa vaunujen siirtelyä ja järjestelyä, joko veturin kanssa saattaen tai painovoiman avulla lasku-mäessä. Vaihtotyö liikennepaikkojen välillä on sallittu ainoastaan Väyläviraston erikseen hyväksymillä liikennepaikkaväleillä. Tällaisia ovat mm. Hanko–Lappohja, Jämsä–Jämsänkoski, Kokkola–Ykspihlaja, Kouvola–Kuusankoski, Lahti–Loviisa ja Pori–Mäntyluoto. 
	 
	Tyypillisiä vaihtotyöliikkeitä ovat mm.: 
	 
	• vaunujen jakelu ja nouto valtion rataverkolla sijaitsevan ratapihan ja asiak-kaan raiteiston välillä 
	• vaunujen jakelu ja nouto valtion rataverkolla sijaitsevan ratapihan ja asiak-kaan raiteiston välillä 
	• vaunujen jakelu ja nouto valtion rataverkolla sijaitsevan ratapihan ja asiak-kaan raiteiston välillä 

	• kalustokokoonpanon siirto seisonta-/lajitteluraiteelta lähtöraiteelle, josta lähtö tapahtuu junana 
	• kalustokokoonpanon siirto seisonta-/lajitteluraiteelta lähtöraiteelle, josta lähtö tapahtuu junana 

	• kalustokoonpanon siirto tuloraiteelta seisonta-/lajitteluraiteelle 
	• kalustokoonpanon siirto tuloraiteelta seisonta-/lajitteluraiteelle 

	• kalustokoonpanon muutokset; esim. saapuvan junan pilkkominen vaunu-ryhmiin, vaunujen lajittelu, lähtevän junan kokoaminen, junien lyhentämi-nen/pidentäminen reittikohtaisten pituusvaatimusten mukaisiksi. 
	• kalustokoonpanon muutokset; esim. saapuvan junan pilkkominen vaunu-ryhmiin, vaunujen lajittelu, lähtevän junan kokoaminen, junien lyhentämi-nen/pidentäminen reittikohtaisten pituusvaatimusten mukaisiksi. 


	 
	Vaihtotyöliikkeet voivat tapahtua joko vaihtokulkuteillä tai paikallisluvalla. Vaihto-kulkutie on asetinlaitteen varmistama reitti, joka muodostuu raideosuuksista, opas-timista, vaihteista ja raiteensuluista. Tarkoituksena on lukita reitillä olevat keskite-tyt vaihteet ja estää reitillä olevien raideosuuksien käyttäminen muiden kulkutei-den osana. Oletuksena on, että kulkutietä käyttävän yksikön nopeus mahdollistaa pysähtymisen näköetäisyydellä esteestä tai Seis-opastetta näyttävästä opasti-mesta. Tämän vuo
	 
	Paikallisluvan avulla asetinlaitteen hallinnassa olevat ratalaitteet voidaan antaa vaihtotyöyksikön käyttöön paikallisesti. Tällöin vaihtotyötä suorittava henkilö voi itse kääntää vaihteita, pysäytyslaitteita ja raiteensulkuja, mikä helpottaa liiken-teenohjauksen työtä ja nopeuttaa vaihtotyötä. Paikallislupa on hyödyllinen erityi-sesti ratapihoilla tapahtuvassa vaunujen järjestelyssä ja junien kokoamisessa, jossa pienellä alueella tehdään useita vaihtotyöliikkeitä. Paikallislupa-alue sivusuo-jataan alueelta
	 
	Nopeus vaihtotyössä saa olla enintään 35 km/h tai tiettyjen ehtojen (mm. jarru-tusominaisuudet) täyttyessä 50 km/h. Itäisen yhdysliikenteen vaunuilla ja yli 225 kN akselipainon vaunuilla suurin sallittu nopeus poikkeavassa vaihteessa on 20 km/h. 
	 
	  
	4.1.2  Vaihtotyön tarve erilaisissa kuljetuksissa 
	Rautatiekuljetukset voidaan niiden toimintamallin perusteella jakaa karkeasti kol-meen ryhmään: 
	 
	1. Asiakas-/kokojunakuljetuksissa juna muodostuu yhden asiakkaan vau-nuista, jotka kuljetetaan lähtöpaikasta määräpaikkaan ilman kokoonpanomuu-toksia. Tällaisia ovat tyypillisesti mm. paperi- ja sellutehtaiden tuotekuljetukset satamiin. Vaihtotyötä tarvitaan lähtö- ja määränpäässä, kun vaunut on siirret-tävä valtion rataverkolla sijaitsevalta ratapihalta kuormaus-/purkuraiteelle. Useissa tapauksissa vaunut on kuormattava/purettava useammassa erässä, jolloin vaunuja on siirreltävä myös kuormauksen/purkamisen
	1. Asiakas-/kokojunakuljetuksissa juna muodostuu yhden asiakkaan vau-nuista, jotka kuljetetaan lähtöpaikasta määräpaikkaan ilman kokoonpanomuu-toksia. Tällaisia ovat tyypillisesti mm. paperi- ja sellutehtaiden tuotekuljetukset satamiin. Vaihtotyötä tarvitaan lähtö- ja määränpäässä, kun vaunut on siirret-tävä valtion rataverkolla sijaitsevalta ratapihalta kuormaus-/purkuraiteelle. Useissa tapauksissa vaunut on kuormattava/purettava useammassa erässä, jolloin vaunuja on siirreltävä myös kuormauksen/purkamisen
	1. Asiakas-/kokojunakuljetuksissa juna muodostuu yhden asiakkaan vau-nuista, jotka kuljetetaan lähtöpaikasta määräpaikkaan ilman kokoonpanomuu-toksia. Tällaisia ovat tyypillisesti mm. paperi- ja sellutehtaiden tuotekuljetukset satamiin. Vaihtotyötä tarvitaan lähtö- ja määränpäässä, kun vaunut on siirret-tävä valtion rataverkolla sijaitsevalta ratapihalta kuormaus-/purkuraiteelle. Useissa tapauksissa vaunut on kuormattava/purettava useammassa erässä, jolloin vaunuja on siirreltävä myös kuormauksen/purkamisen


	 
	2. Vaunuryhmäkuljetuksissa juna koostuu useamman asiakkaan vaunuista. Kuljetusjärjestelmä muodostuu tärkeimmillä yhteysväleillä (mm. Tampere–Oulu, Tampere–Vuosaari, Oulu–Joensuu) liikennöivistä runkojunista, ratapiho-jen vaihtotyöpalvelusta sekä mahdollisista lähiverkkojunista. Vaihtotyötä tarvi-taan asiakasjunien tapaan kuljetusten lähtö- ja määränpäässä, minkä lisäksi vaunuryhmiä järjestellään runkojunien päätesolmuissa. Merkittävimpiä vaunu-ryhmäkuljetusten järjestelypaikkoja ovat Tampereen ja Kouvolan k
	2. Vaunuryhmäkuljetuksissa juna koostuu useamman asiakkaan vaunuista. Kuljetusjärjestelmä muodostuu tärkeimmillä yhteysväleillä (mm. Tampere–Oulu, Tampere–Vuosaari, Oulu–Joensuu) liikennöivistä runkojunista, ratapiho-jen vaihtotyöpalvelusta sekä mahdollisista lähiverkkojunista. Vaihtotyötä tarvi-taan asiakasjunien tapaan kuljetusten lähtö- ja määränpäässä, minkä lisäksi vaunuryhmiä järjestellään runkojunien päätesolmuissa. Merkittävimpiä vaunu-ryhmäkuljetusten järjestelypaikkoja ovat Tampereen ja Kouvolan k
	2. Vaunuryhmäkuljetuksissa juna koostuu useamman asiakkaan vaunuista. Kuljetusjärjestelmä muodostuu tärkeimmillä yhteysväleillä (mm. Tampere–Oulu, Tampere–Vuosaari, Oulu–Joensuu) liikennöivistä runkojunista, ratapiho-jen vaihtotyöpalvelusta sekä mahdollisista lähiverkkojunista. Vaihtotyötä tarvi-taan asiakasjunien tapaan kuljetusten lähtö- ja määränpäässä, minkä lisäksi vaunuryhmiä järjestellään runkojunien päätesolmuissa. Merkittävimpiä vaunu-ryhmäkuljetusten järjestelypaikkoja ovat Tampereen ja Kouvolan k


	 
	3. Raakapuukuljetukset ovat rautatiekuljetusten suurin tavaralaji ja ne muo-dostavat oman melko suljetun järjestelmän. Vaihtotyötä tarvitaan lähtö- ja määränpäässä, kun vaunut on siirrettävä valtion rataverkolla sijaitsevalta rata-pihalta kuormaus-/purkuraiteelle. Joissakin tapauksissa eri kuormauspaikoilla kuormattuja vaunuja yhdistellään kokojuniksi. 
	3. Raakapuukuljetukset ovat rautatiekuljetusten suurin tavaralaji ja ne muo-dostavat oman melko suljetun järjestelmän. Vaihtotyötä tarvitaan lähtö- ja määränpäässä, kun vaunut on siirrettävä valtion rataverkolla sijaitsevalta rata-pihalta kuormaus-/purkuraiteelle. Joissakin tapauksissa eri kuormauspaikoilla kuormattuja vaunuja yhdistellään kokojuniksi. 
	3. Raakapuukuljetukset ovat rautatiekuljetusten suurin tavaralaji ja ne muo-dostavat oman melko suljetun järjestelmän. Vaihtotyötä tarvitaan lähtö- ja määränpäässä, kun vaunut on siirrettävä valtion rataverkolla sijaitsevalta rata-pihalta kuormaus-/purkuraiteelle. Joissakin tapauksissa eri kuormauspaikoilla kuormattuja vaunuja yhdistellään kokojuniksi. 


	 
	Kolmesta päätoimintamallista on olemassa myös välimuotoja. Esimerkiksi asiakas-junissa voidaan joissakin tapauksissa kuljettaa useamman kuin yhden asiakkaan vaunuja, joilla on sama lähtöalue ja määränpää. Tällaisia ovat esimerkiksi joidenkin Pohjois-Karjalan sahojen tuotekuljetukset Etelä-Suomen satamiin. Vastaavasti run-kojunissa voidaan kuljettaa tyhjiä raakapuuvaunuja jaettavaksi kuormauspaikoille. 
	 
	4.1.3  Vaihtotyön toteutustavat ja resurssitarve 
	Vaihtotyö voidaan suorittaa matkaveturilla tai siitä voi vastata erillinen vaihtotyö-palvelu. Matkaveturin suorittamassa vaihtotyössä kuljettaja ohjaa veturia radio-ohjauslaitteen avulla ja toimii samalla tähystäjänä. Kuljettaja tekee myös tarvitta-vat vaunujen irrotukset/kytkennät sekä kääntää vaihteet ja raiteensulut. Matkave-turilla tehtävä vaihtotyö on yleistymässä, koska toimintamallissa voidaan välttää erillisestä vaihtotyöpalvelusta aiheutuvat kustannukset. Nykyisistä rautatieyrityk-sistä Fenniarail 
	 
	Merkittävimmillä ratapihoilla on käytössä vaihtotyöpalvelu, eli niin sanottu rata- pihapäivystys, joka vastaa vaihtotyöliikkeiden suorittamisesta. Useimmilla rata- pihoilla palveluntuottajana on VR Transpoint. Lisäksi Aurora Rail tarjoaa vaihtotyö-palvelua Kouvolan ja Niiralan ratapihoilla sekä Valtasiirto Harjavallan teollisuus- raiteistolla. VR Transpointin vaihtotyöpalvelu suorittaa useissa tapauksissa myös junaliikenteen tehtäviä vaihtotyön ohessa. 
	 
	 
	 
	Näiden lisäksi useilla suuremmilla teollisuuden tuotantolaitoksilla ja satamissa on käytössä oma vaihtotyöveturi, joka suorittaa tehdas- tai terminaalialueen vaihto-töitä. Tavallisesti muutamilla yrityksen työntekijöistä on koulutus veturin käyttöön, ja nämä suorittavat vaihtotöitä muun työn ohessa. 
	 
	Vaihtotyöpalvelussa käytettävä vaihtotyöyksikkö muodostuu tavallisesti vaihtotyö-veturista, vaihtotyönjohtajasta ja junamiehestä/ratapihatyöntekijästä. Vaihtotyön-johtaja toimii myös veturinkuljettajana. Kokonaistyövoiman tarve määräytyy päi-vittäisten ja viikoittaisten työvuorojen perusteella. Vaihtotyöveturina on suurem-milla ratapihoilla tavallisesti yksi Dr14-veturi tai 1–2 Dv12-veturia. Myös OTSO-Robot Dr35 -vetureita on käytössä useilla ratapihoilla. Yksityisten toimijoiden käyt-tämä kalusto on hyvin 
	 
	Vaihtotyö työllistää myös liikenteenohjaajia. Ratapihojen ensimmäisen luokan lii-kenteenohjausalueen liikennettä (pois lukien laskumäet) ohjaavat ohjauspalvelu-keskusten liikenteenohjaajat. Lisäksi ratapihoilla, joilla ei ole rele- tai tietokonetek-niikkaan perustuvaa turvalaitejärjestelmää, tai joiden turvalaitejärjestelmä on muuten puutteellinen, on käytössä rajoitetun alueen liikenteenohjaaja (RLO), tai vastaavantyyppinen toimintamalli. Rajoitetun alueen liikenteenohjaajia on tällä hetkellä käytössä Joen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Esimerkki: Jämsän vaihtotyöpalvelun työtehtävät ja resurssitarve 
	Esimerkki: Jämsän vaihtotyöpalvelun työtehtävät ja resurssitarve 
	 
	Seuraavassa on kuvattu Jämsän ratapihan vaihtotyöpalvelun (VR Transpoint) suorittamia tehtäviä vuonna 2019. Tiedot perustuvat samana vuonna laadittuun opinnäytetyöhön1. Jämsän vaihtotyöpalvelu vastasi vuoden 2020 loppuun saakka Jämsän ja Jämsänkosken ratapihojen kautta tapahtuvien UPM-Kymmenen Kai-polan ja Jämsänkosken paperitehtaiden kuljetuksista sekä Jämsän raakapuun kuormauspaikan vaihtotöistä. Kaipolan paperitehtaan toiminta päättyi joulu-kuussa 2020. 
	 
	Vaihtotyöpalvelua tehtiin kahdessa vuorossa seitsemänä päivänä viikossa: klo 4.30–13.05 (aamuvuoro) ja klo 13.45–21.15 (iltavuoro, poikkeuksena su  klo 22.00). Yhteensä työvuorokiertoon sitoutui 11 henkilöä. Vaihtotyöveturina toimi yksi Dv12-veturi. 
	 
	Aamuvuoron tehtävät: 
	 
	 Klo 4.30 lajiteltiin Jämsään saapuneet tyhjät paperivaunut, täydet selluvau-nut ja täydet kaoliinivaunut Kaipolan ja Jämsänkosken tehtaille oikean kokoi-siin vaunuryhmiin. 
	 Klo 4.30 lajiteltiin Jämsään saapuneet tyhjät paperivaunut, täydet selluvau-nut ja täydet kaoliinivaunut Kaipolan ja Jämsänkosken tehtaille oikean kokoi-siin vaunuryhmiin. 
	 Klo 4.30 lajiteltiin Jämsään saapuneet tyhjät paperivaunut, täydet selluvau-nut ja täydet kaoliinivaunut Kaipolan ja Jämsänkosken tehtaille oikean kokoi-siin vaunuryhmiin. 

	 Kaksi kertaa viikossa (maanantaisin ja torstaisin) vaihtotyöntekijät matkasi-vat (omilla kyydeillä) Mänttä-Vilppulaan suorittamaan Metsä Tissuen vaihto-työt.  
	 Kaksi kertaa viikossa (maanantaisin ja torstaisin) vaihtotyöntekijät matkasi-vat (omilla kyydeillä) Mänttä-Vilppulaan suorittamaan Metsä Tissuen vaihto-työt.  

	 Ensimmäinen päivittäinen juna Rauman satamaan lähti kello 9.11 ja siinä lähtevien paperivaunujen oli oltava valmiina 45 minuuttia ennen lähtöä.  
	 Ensimmäinen päivittäinen juna Rauman satamaan lähti kello 9.11 ja siinä lähtevien paperivaunujen oli oltava valmiina 45 minuuttia ennen lähtöä.  

	 Klo 9 jälkeen vedettiin täydet selluvaunut Jämsänkosken tehtaalle ja samalla haettiin tyhjät vaunut kahdesta selluvarastosta. Vaihtotyönjohtajat myös tar-kastivat vaunujen matkakuntoisuuden osittain jo tehtaalla. 
	 Klo 9 jälkeen vedettiin täydet selluvaunut Jämsänkosken tehtaalle ja samalla haettiin tyhjät vaunut kahdesta selluvarastosta. Vaihtotyönjohtajat myös tar-kastivat vaunujen matkakuntoisuuden osittain jo tehtaalla. 

	 Aamuvuoro päättyi klo 13.05. Mahdollisuuksien mukaan vaunujen kääntöjä tehtiin valmiiksi iltavuorolle. 
	 Aamuvuoro päättyi klo 13.05. Mahdollisuuksien mukaan vaunujen kääntöjä tehtiin valmiiksi iltavuorolle. 


	 
	Iltavuoron tehtävät: 
	 
	 Iltavuoron aikana tehtiin kolmen junan vaihtotyöt kääntöineen ja järjestelyi-neen. Raakapuujunan lähtöaika Jämsästä oli klo 15.16 ja sekajuna Tampe-reelle lähti neljänä päivänä viikossa klo 16.20.  
	 Iltavuoron aikana tehtiin kolmen junan vaihtotyöt kääntöineen ja järjestelyi-neen. Raakapuujunan lähtöaika Jämsästä oli klo 15.16 ja sekajuna Tampe-reelle lähti neljänä päivänä viikossa klo 16.20.  
	 Iltavuoron aikana tehtiin kolmen junan vaihtotyöt kääntöineen ja järjestelyi-neen. Raakapuujunan lähtöaika Jämsästä oli klo 15.16 ja sekajuna Tampe-reelle lähti neljänä päivänä viikossa klo 16.20.  

	 Päivän toinen selluvaunujen vaihto tehtiin noin kello 17. Ensin purkupaikoilta vedettiin aamuvaihtojen jälkeen tyhjentyneet selluvaunut ja näiden tilalle tuotiin täydet selluvaunut. Tämän jälkeen haettiin täydet paperivaunut pa-perivarastosta ja tuotiin näiden tilalle tyhjät vaunut. 
	 Päivän toinen selluvaunujen vaihto tehtiin noin kello 17. Ensin purkupaikoilta vedettiin aamuvaihtojen jälkeen tyhjentyneet selluvaunut ja näiden tilalle tuotiin täydet selluvaunut. Tämän jälkeen haettiin täydet paperivaunut pa-perivarastosta ja tuotiin näiden tilalle tyhjät vaunut. 

	 Toinen päivittäinen juna Rauman satamaan lähti klo 18.50. Juna koottiin pa-peri- ja kaoliinivaunuista. Jos kaikki vaunut eivät mahtuneet junaan, vaihto-työnjohtaja jätti kiireettömiä vaunuja pois. Nämä vietiin satamaan seuraavilla junilla, joissa oli tilaa.  
	 Toinen päivittäinen juna Rauman satamaan lähti klo 18.50. Juna koottiin pa-peri- ja kaoliinivaunuista. Jos kaikki vaunut eivät mahtuneet junaan, vaihto-työnjohtaja jätti kiireettömiä vaunuja pois. Nämä vietiin satamaan seuraavilla junilla, joissa oli tilaa.  

	 Iltavuoro päättyi kello 21.15 muina päivinä paitsi sunnuntaisin, jolloin päät-tymisaika oli kello 22. 
	 Iltavuoro päättyi kello 21.15 muina päivinä paitsi sunnuntaisin, jolloin päät-tymisaika oli kello 22. 
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	1 Stenman, M. Veturin vaihtotyöaikataulujen ja käytäntöjen kehittäminen, UPM Jämsänkoski. Opinnäytetyö, Lah-den ammattikorkeakoulu, liiketalouden ja matkailun ala 2019. 
	  
	4.1.4  Vaihtotyön vaatimien resurssien kustannukset 
	Vaihtotyön kustannusten lähtökohtana voidaan käyttää Väyläviraston Tie- ja rau-tatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvoissa7 esitettyjä linjaliikenteen yksikkö-kustannuksia (taulukot 5 ja 6), jotka muodostuvat aika- ja kilometriperusteisista kustannuksista. Aikaperusteiset kustannukset sisältävät veturin ja vaunujen pää-omakustannukset sekä veturinkuljettajan tuntikustannuksen. Vaihtotöissä kustan-nuksia aiheutuu myös ratapihahenkilöstön työvoimakustannuksista. Vaihtotyön-johtajan tuntikustannukseksi on 
	7 Metsäranta, H., Ristikartano, J., Iikkanen, P., Reimi, P. Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvot 2018. Väyläviraston ohjeita 40/2020. 
	7 Metsäranta, H., Ristikartano, J., Iikkanen, P., Reimi, P. Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvot 2018. Väyläviraston ohjeita 40/2020. 

	Taulukko 5. Tavarajunien aikaperusteiset linjaliikenteen yksikkökustannukset  (sis. yleiskustannukset) veturin ja vaunun matkatuntia kohti vuoden 2018 hinta-tasossa verottomaan hintaan. 
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	Vastaavasti kaluston kilometrikustannukset sisältävät kaluston kunnossapitokus-tannukset ja energiakustannukset sekä 15 %:n suuruisen yleiskustannuksen. Vaih-totyön osalta kilometrikustannuksia ei ole erikseen arvioitu. Arviointi edellyttäisi mm. vaihtotyöveturien energiankulutuksen selvittämistä. 
	 
	  
	Taulukko 6. Tavarajunien kilometriperusteiset linjaliikenteen yksikkökustannukset (sis. yleiskustannukset) vuoden 2018 hintatasossa verottomaan hintaan. 
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	4.2  Esimerkkejä vaihtotyön ja junaliikenteen suoritemuutosten tunnistamisesta 
	4.2.1  Turun ratapihan kehittämishanke 
	Turun ratapihan ratasuunnitelman laatiminen on parhaillaan käynnissä. Hank-keessa ratapihan raiteistoa uudistetaan ja laitureita sekä matkustajien kulkuyh-teyksiä parannetaan. Vaarallisten aineiden seisontaraiteet siirretään Turku tavaran liikennepaikan osalle, jolloin Turku aseman ympäristön maankäyttöä voidaan ke-hittää. Ratapihan kehittämisellä varaudutaan myös mahdollisen Helsinki–Turku-välin nopean junayhteyden mahdollistamaan maankäytön kehittämiseen. 
	 
	Pääosa ratapihan vaihtotöistä tehdään nykyisin Turku asemalla, jossa tapahtuu myös runkojunien vaunujen lajittelu. Tampereelta saapuvissa runkojunissa tuo-daan mm. tyhjiä raakapuuvaunuja lähialueen kuormauspaikoille jaettavaksi, me-tallituotevaunuja Meyerin telakalle ja satamaan meneviä vaunuja. Vuoden 2020 loppuun asti runkojunissa tuotiin myös nestekaasuvaunuja Nesteen Viheriäisten jalostamolle. Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu näiden junien vaihtotöitä sekä vaunujen jakelua kuljetusasiakkaille ja
	 
	 
	Figure
	Kuva 2. Runkojunan vaihtotyöt Turussa vuonna 2020. 
	Turun ratapihan kehittämishankkeessa osa ratapihatoiminnoista, erityisesti VAK-vaunujen käsittely ja seisonta siirtyvät Turku tavaraan. Turku asemalle jää lähinnä raakapuukuljetusten käsittely. Vaihtotöitä tässä tilanteessa on havainnollistettu seuraavassa kuvassa. Kuvassa on esitetty myös nestekaasuvaunujen jakelu uu-dessa tilanteessa, vaikka nämä kuljetukset ovat jo päättyneet. 
	 
	 
	Figure
	Kuva 3. Runkojunan vaihtotyöt Turussa ratapihan kehittämishankkeen toteutta-misen jälkeen. 
	Kokonaisuutena vaihtotyöveturin suoritteet vähenevät hankkeen toteuttamisen seurauksena. Tämä johtuu erityisesti Nesteen jalostamon vaihtotyömatkan lyhe-nemisestä. Jos Nesteen jalostamon vaihtotyöt jätetään huomiotta, ei vaihtotyösuo-ritteissa tapahdu merkittävää muutosta. 
	 
	4.2.2  Oulaisten uusi raakapuun kuormauspaikka 
	Oulaisten uuden raakapuun kuormauspaikan ratasuunnitelman laatiminen on par-haillaan käynnissä. Hankkeessa suunnitellaan uusi kuormauspaikka noin kilometrin etäisyydelle nykyisestä ratapihan pohjoispuolelle. Nykyisen kuormauspaikan varas-toalue on rajallinen, eikä sitä voida laajentaa, ja vaihtotöissä joudutaan käyttä-mään laituriraiteita. Vaihtotyöt suorittaa Ylivieskan vaihtotyöpalvelu, joka vastaa myös muiden Pohjois-Pohjanmaan raakapuun kuormauspaikkojen vaihtotöistä. Suurin osa Oulaisissa kuormattavast
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	Figure
	Kuva 4. Oulaisten raakapuun kuormauspaikan vaihtotyöt nykytilanteessa. 
	Uuden raakapuun kuormauspaikan toteuttamisen jälkeen vaihtotyöveturilla tehtä-västä vaihtotyöstä voidaan luopua. Matkaveturi tuo tyhjät vaunut Oulaisten rata-pihalle, tekee tarvittavat vaihtotyöt ja lähtee takaisin täysien vaunujen kanssa. Vaihtotöitä uuden kuormauspaikan toteuttamisen jälkeen on havainnollistettu seu-raavassa kuvassa. 
	 
	 
	Figure
	Kuva 5. Oulaisten raakapuun kuormauspaikan vaihtotyöt uuden kuormauspaikan toteuttamisen jälkeen. 
	Hanke poistaa vaihtotyöveturin käyttötarpeen sekä lyhentää Ylivieska–Kemi-välillä tapahtuvia kuljetuksia. Hanke myös vähentää Ylivieska–Oulainen-linjaosuuden kuormitusta. Suurin päivittäinen vaikutus on neljä poistuvaa junaa/veturinsiirtoa, minkä lisäksi pääraidetta käyttävä vaihtotyö Oulaisissa poistuu. Tällä on huomat-tava vaikutus Ylivieska–Oulainen-välin kuormitukseen, joka tällä hetkellä on yksi Ylivieska–Oulu-rataosuuden kuormitetuimpia osuuksia. Liikennöintikustannusten lisäksi hankkeella on siis vai
	 
	4.2.3  Haminan ratapihan raiteiden pidentäminen 
	Haminan ratapihan pisimmän raiteen hyötypituus on nykyisin 842 m. Käynnissä olevassa Kouvola–Kotka/Hamina-kehittämishankkeessa ratapihalle on tarkoitus to-teuttaa nykyistä pidempi raide, jonka lopullinen pituus on kuitenkin vielä epä-varma. Tämä mahdollistaa Vainikkala–Hamina-yhteysvälillä liikennöitävien junien ajamisen pidempinä, jolloin ajettavien junien kokonaismäärä vähenee. Tämä las-kee liikennöintikustannuksia ja vähentää Vainikkala–Hamina-yhteysvälin kuormi-tusta. Hanke on esimerkki ratapihan kehitt
	4.2.4  Lauritsalan ja Imatran ratapihojen akselipainon nosto 
	Luumäki–Imatra-ratahankkeessa linjaosuuden akselipaino nostetaan 250 kN:iin ja myös Kouvola–Kotka/Hamina-kehittämishankkeessa tämä on yksi tavoitteista, vaikka toteutuminen on vielä epävarmaa. Akselipainon nosto voidaan hyödyntää kahdella tavalla: sama määrä junia voidaan ajaa pienemmällä määrällä vaunuja tai samalla kokonaispainolla voidaan ajaa pienempi määrä junia. Ensimmäisessä ta-pauksessa liikennöintikustannussäästö syntyy vaunujen pääomakustannusten, kunnossapitokustannusten ja energiakustannusten vä
	 
	Lauritsalan ja Imatran ratapihojen akselipainon nosto mahdollistaisi vaunukohtai-sen hyötykuorman kasvattamisen paperin ja kartongin kuljetuksissa ja tätä kautta vaunumäärän vähentämisen. Tämä toisi pieniä säästöjä liikennöintikustannuksissa vähenevien vaunujen pääomakustannusten, kunnossapitokustannusten ja energi-ankulutuksen kautta. 
	 
	4.3  Suoritemuutosten vaikutus liikennöinti-kustannuksiin 
	Matkaveturilla suoritettavassa vaihtotyössä suoritemuutosten voidaan olettaa hei-jastuvan suoraan liikennöintikustannuksiin. Vaihtotyöpalvelun suorittamassa vaih-totyössä tilanne ei ole yhtä yksinkertainen: Vaihtotyöhenkilöstöllä on säännöllinen työaika ja yksittäisen vaihtotyötapahtuman nopeutuminen ei todennäköisesti vai-kuta tehokkaaseen kokonaistyöaikaan. Myös vaihtotyöveturi on tavallisesti sidottu vaihtotyöhön, jolloin tehollisen työajan muutoksella ei ole vaikutusta pääomakus-tannuksiin. 
	 
	Vaihtotyöpalvelun kustannukset voidaan jyvittää palvelua käyttäville kuljetuksille. Jos jokin kuljetusvirta lakkaa käyttämästä vaihtotyöpalvelua, jyvittyy sen osuus jäljelle jääville kuljetuksille, jolloin niiden kustannukset kasvavat. Tämä on yksi merkittävä syy sille, miksi vaunuryhmäkuljetukset ovat viimeisten vuosikymmenten aikana jatkuvasti vähentyneet. 
	 
	Hankearvioinnissa vaihtotyöpalvelun suoritemuutosten vaikutuksia henkilöstö- ja pääomakustannuksiin voidaan lähestyä joko käytännöllisesti tai periaatteellisesti: 
	  
	 Käytännöllisesti voidaan ajatella, että jos suoritemuutokset eivät vähennä vaihtotyöhenkilöstön tai vaihtotyövetureiden kokonaismäärää, ei niillä ole vaikutuksia liikennöintikustannuksiin.  
	 Käytännöllisesti voidaan ajatella, että jos suoritemuutokset eivät vähennä vaihtotyöhenkilöstön tai vaihtotyövetureiden kokonaismäärää, ei niillä ole vaikutuksia liikennöintikustannuksiin.  
	 Käytännöllisesti voidaan ajatella, että jos suoritemuutokset eivät vähennä vaihtotyöhenkilöstön tai vaihtotyövetureiden kokonaismäärää, ei niillä ole vaikutuksia liikennöintikustannuksiin.  

	 Periaatteellisesti voidaan ajatella, että vaikka suoritemuutoksilla ei olisi vä-litöntä vaikutusta vaihtotyöhenkilöstön tai -vetureiden määrään, pidem-mällä aikajänteellä ne osaltaan mahdollistavat näiden vähentämisen ja tätä kautta liikennöintikustannussäästöjä. Ajattelutapa on samantyyppinen kuin pienissä matkustajien aikasäästöissä; pienistä kertaantuvista aikasäästöistä muodostuu pitkällä aikavälillä merkittävä säästö.  
	 Periaatteellisesti voidaan ajatella, että vaikka suoritemuutoksilla ei olisi vä-litöntä vaikutusta vaihtotyöhenkilöstön tai -vetureiden määrään, pidem-mällä aikajänteellä ne osaltaan mahdollistavat näiden vähentämisen ja tätä kautta liikennöintikustannussäästöjä. Ajattelutapa on samantyyppinen kuin pienissä matkustajien aikasäästöissä; pienistä kertaantuvista aikasäästöistä muodostuu pitkällä aikavälillä merkittävä säästö.  


	 
	Lähestymistapojen vaikutuksia hankekohtaisiin kustannussäästöihin on havainnol-listettu seuraavassa esimerkissä. 
	 
	Esimerkki: Iisalmen vaihtotyöpalvelun kustannusten kohdentaminen 
	Esimerkki: Iisalmen vaihtotyöpalvelun kustannusten kohdentaminen 
	 
	Iisalmen raakapuukuljetusten päivystäjä vastaa nykyisin Iisalmen (Keveli), Kiu-ruveden, Soinlahden, Kauppilanmäen ja Sukevan kuormauspaikkojen vaihto-töistä. Raakapuun kuormauspaikkojen kehittämisessä yleinen tavoite on, että vaihtotyöt voidaan suorittaa matkaveturilla, jolloin erillistä vaihtotyöpalvelua ei käytetä. Kuvitellaan tämän vuoksi tilanne, jossa Iisalmen alueen kuormauspaik-koja kehitetään kolmessa erillisessä hankkeessa siten, että vaihtotyöpalvelun käytöstä voidaan luopua. 
	 
	1. Ensimmäisessä hankkeessa Iisalmen kuormauspaikkaa kehitetään siten, että vaihtotyöt voidaan suorittaa matkaveturilla ja vaihtotyöpalvelun käytöstä voi-daan sen osalta luopua. Kuormauspaikan kuljetusten liikennöintikustannuk-set laskevat, ja vastaavasti muiden kuormauspaikkojen kasvavat, koska vaih-totyöpalvelun kustannukset jyvitetään niille. Tämän vaikutuksesta kuljetuksia siirtyy muilta kuormauspaikoilta Iisalmeen. 
	1. Ensimmäisessä hankkeessa Iisalmen kuormauspaikkaa kehitetään siten, että vaihtotyöt voidaan suorittaa matkaveturilla ja vaihtotyöpalvelun käytöstä voi-daan sen osalta luopua. Kuormauspaikan kuljetusten liikennöintikustannuk-set laskevat, ja vastaavasti muiden kuormauspaikkojen kasvavat, koska vaih-totyöpalvelun kustannukset jyvitetään niille. Tämän vaikutuksesta kuljetuksia siirtyy muilta kuormauspaikoilta Iisalmeen. 
	1. Ensimmäisessä hankkeessa Iisalmen kuormauspaikkaa kehitetään siten, että vaihtotyöt voidaan suorittaa matkaveturilla ja vaihtotyöpalvelun käytöstä voi-daan sen osalta luopua. Kuormauspaikan kuljetusten liikennöintikustannuk-set laskevat, ja vastaavasti muiden kuormauspaikkojen kasvavat, koska vaih-totyöpalvelun kustannukset jyvitetään niille. Tämän vaikutuksesta kuljetuksia siirtyy muilta kuormauspaikoilta Iisalmeen. 

	2. Toisessa hankkeessa Kiuruveden ja Sukevan kuormauspaikkoja kehitetään ja vaihtotyöpalvelun käytöstä voidaan myös niiden osalta luopua. Kauppilan-mäen ja Soinlahden kuljetusten kustannukset kasvavat jälleen ja kuljetusten siirtyminen näiltä kuormauspaikoilta muille kuormauspaikoille voimistuu. 
	2. Toisessa hankkeessa Kiuruveden ja Sukevan kuormauspaikkoja kehitetään ja vaihtotyöpalvelun käytöstä voidaan myös niiden osalta luopua. Kauppilan-mäen ja Soinlahden kuljetusten kustannukset kasvavat jälleen ja kuljetusten siirtyminen näiltä kuormauspaikoilta muille kuormauspaikoille voimistuu. 

	3. Kolmannessa hankkeessa Kauppilanmäen ja Soinlahden kuormauspaikkoja kehitetään ja Iisalmen vaihtotyöpalvelu voidaan lakkauttaa. Kuormauspaik-kojen liikennöintikustannuserot ja kuljetusmäärät tasaantuvat. 
	3. Kolmannessa hankkeessa Kauppilanmäen ja Soinlahden kuormauspaikkoja kehitetään ja Iisalmen vaihtotyöpalvelu voidaan lakkauttaa. Kuormauspaik-kojen liikennöintikustannuserot ja kuljetusmäärät tasaantuvat. 


	 
	Jos vaikutuksia liikennöintikustannuksiin lähestytään käytännöllisesti, vaihtotyö-palvelun vähenemisestä/poistumisesta syntyvä kustannussäästö realisoituu vasta kolmannessa hankkeessa. Periaatteessa jokainen hanke kuitenkin mahdol-listaa osaltaan vaihtotyöpalvelusta luopumisen, jolloin sen poistumisesta synty-vät säästöt tulisi osittaa hankkeille tasaisemmin, esimerkiksi suhteessa 1/3. 
	 
	 
	Figure

	Kahdesta lähestymistavasta periaatteellista lähestymistapaa voidaan pitää suosi-teltavana ratkaisuna. On kuitenkin huomattava, että pitkällä tähtäimellä vaihtotyö-palvelusta luopuminen ei ole ainoa vaihtoehto. Kustannuksia voidaan laskea myös esimerkiksi vähentämällä viikoittaisten työvuorojen tai vaihtotyövetureiden mää-rää. Edellisessä esimerkissä todennäköinen välivaiheen ratkaisu olisi, että Siilinjär-ven päivystäjä kävisi suorittamassa myös Iisalmen alueen vaihtotyöt. 
	4.4  Turvalaiteinvestointien vaikutus liikennöinti-kustannuksiin 
	Ratapihoilla, joilla ei ole rele- tai tietokonetekniikkaan perustuvaa turvalaitejärjes-telmää, tai joiden turvalaitejärjestelmä on muuten puutteellinen, on käytössä ra-joitetun alueen liikenteenohjaaja, tai vastaavantyyppinen toimintamalli. Rajoitetun alueen liikenteenohjaaja on tällä hetkellä käytössä Joensuussa, Oulussa, Kuopi-ossa, Vartiuksessa, Kotkassa, Haminassa, Kuusankoskella, Imatrankoskella ja Piek-sämäellä. Rajoitetun alueen liikenteenohjaaja vastaa sovittujen kulkuteiden muo-dostamisesta, joka t
	 
	Nykyaikaisen turvalaitejärjestelmän toteuttamisen avulla rajoitetun alueen liiken-teenohjaajasta voidaan luopua, jolloin saavutetaan säästöjä henkilöstökustannuk-sissa. Yhden liikenteenohjaajan vuosikustannukseksi on arvioitu 60 000 euroa. Henkilöstökustannusten kokonaissumma muodostuu työvuorokiertoon sitoutuvien henkilöiden kokonaismäärän perusteella. Esimerkiksi kolmivuorotyö seitsemänä päivänä viikossa sitoo tavallisesti 6–7 henkilöä. Näistä lähtökohdista esimerkiksi Oulun ratapihan turvalaiteinvestoinn
	 
	Vaihteiden keskittämisellä voi olla vaikutuksia liikennöintikustannuksiin myös no-peutuvan kulkuteiden muodostamisen kautta. Tällöin junia voidaan lähettää ja vas-taanottaa ratapihalle lyhyemmillä väleillä. Tätä vaikutusta tulee arvioida tapaus-kohtaisesti. 
	 
	4.5  Johtopäätökset 
	Ratapihojen kehittämishankkeilla on vaikutuksia sekä ratapihojen sisällä tapahtu-van vaihtotyön kustannuksiin että junaliikenteen liikennöintikustannuksiin. Kustan-nusmuutosten arvioinnin suurin haaste on tunnistaa suoritemuutokset, koska tämä edellyttää yksityiskohtaista tietoa vaihtotyöliikkeiden ja liikennöinnin suorittami-sesta. Tietojen hankinnassa voidaan hyödyntää mm. liikennöitsijöiden haastatte-luja sekä Fintrafficin Digitraffic-palvelun tietoja.  
	 
	Vaihtotyöliikkeiden visualisointi on hyvä tapa sekä havainnollistaa että tunnistaa mahdollisia muutoksia, ja tämä tulisi ottaa käytännöksi ratapihojen hankearvioin-nissa. Visualisoinnin avulla voidaan myös päätellä, miten vaihtotyöliikkeet toden-näköisesti tapahtuvat, vaikka tarkkaa tietoa niistä ei olisi saatavilla. 
	 
	Sen jälkeen kun vaihtotyön ja junaliikenteen suoritemuutokset on tunnistettu, voi-daan kustannusten laskenta tehdä hyvin pitkälle olemassa olevien yksikkökustan-nusten avulla. Vaihtotyössä käytettävän kaluston kustannuksia ja ominaisuuksia (mm. pääomakustannukset, polttoaineenkulutus ja päästöt) on kuitenkin mahdol-lisesti tarkennettava. Nykyisin tietoja on ainoastaan Dv12- ja Dr18-vetureiden omi-naisuuksista. 
	 
	Vaihtotyön kustannusmuutosten arvioinnissa tulee erikseen arvioida, mahdollista-vatko toimenpiteet pitkällä aikajänteellä osaltaan vaihtotyöpalvelussa käytettävien resurssien merkittävän vähentämisen tai siitä kokonaan luopumisen. Jos tällainen vaikutus todetaan mahdolliseksi, tulee se ottaa huomioon hankkeen hyötyjen las-kennassa. 
	 
	Vaihteiden keskittäminen mahdollistaa kulkuteiden muodostamisessa tarvittavan henkilötyön vähentämisen. Tämä tuo säästöjä henkilöstökustannuksissa sekä mah-dollistaa junien lähettämisen ja vastaanottamisen ratapihalle lyhyemmillä väleillä, millä voi olla vaikutuksia linjaosuuksien välityskykyyn. 
	5 Onnettomuuskustannusten arviointi 
	5.1  Lähtökohdat 
	Turvalaitteiden kehittämisen avulla pyritään vähentämään junien ja vaihtotyöyksi-köiden törmäämisen riskiä sekä toisaalta vähentämään kulkuteiden muodostami-sessa tarvittavan henkilötyön määrää. Tässä luvussa on arvioitu, voidaanko rata-pihoilla tapahtuville onnettomuuksille määrittää juna- ja vaihtotyöliikkeiden mää-rään perustuva onnettomuusaste, sekä voidaanko turvalaitteiden kehittämisen avulla saavutettavaa onnettomuuskustannussäästöä näiden perusteella riittävän luotettavasti arvioida.  
	 
	Onnettomuuksien todennäköisyyden arvioinnissa lähtötietona olivat Onnettomuus-tutkintakeskuksen tutkintaraportit ratapihoilla tapahtuneista onnettomuuksista. Onnettomuustutkinta laaditaan lähtökohtaisesti seuraavista onnettomuuksista: 
	 
	 junan törmäys (toiseen junaan, vaihtotyöyksikköön tai liikkuvan kaluston ulottuman sisällä olevaan esteeseen) tai suistuminen, jossa vähintään yksi ihminen kuolee, tai viisi henkilöä loukkaantuu vakavasti tai liikkuvalle ka-lustolle tai ympäristölle aiheutuu huomattavaa vahinkoa  
	 junan törmäys (toiseen junaan, vaihtotyöyksikköön tai liikkuvan kaluston ulottuman sisällä olevaan esteeseen) tai suistuminen, jossa vähintään yksi ihminen kuolee, tai viisi henkilöä loukkaantuu vakavasti tai liikkuvalle ka-lustolle tai ympäristölle aiheutuu huomattavaa vahinkoa  
	 junan törmäys (toiseen junaan, vaihtotyöyksikköön tai liikkuvan kaluston ulottuman sisällä olevaan esteeseen) tai suistuminen, jossa vähintään yksi ihminen kuolee, tai viisi henkilöä loukkaantuu vakavasti tai liikkuvalle ka-lustolle tai ympäristölle aiheutuu huomattavaa vahinkoa  

	 muu seurausten osalta vastaava rautatieliikenteessä tapahtunut onnetto-muus, jolla on ilmeinen vaikutus rautateiden turvallisuuteen (turvallisuuden säätelyyn tai hallinnointiin). 
	 muu seurausten osalta vastaava rautatieliikenteessä tapahtunut onnetto-muus, jolla on ilmeinen vaikutus rautateiden turvallisuuteen (turvallisuuden säätelyyn tai hallinnointiin). 


	 
	Käytännössä onnettomuustutkinta on laadittu hyvin pienistäkin onnettomuuksista kuten yksittäisten vaunujen suistumisesta tai vaihtotyöyksikön törmäämisestä vau-nuihin. Hankearvioinnin näkökulmasta olennaisia ovat sellaiset onnettomuudet, joissa on syntynyt henkilö- tai kalustovahinkoja, ja tältä osin Onnettomuustutkin-takeskuksen aineistoa voidaan pitää kattavana. Ratapihoilla tapahtuu todennäköi-sesti myös sellaisia onnettomuuksia, joista ei tehdä ilmoitusta, mutta näissä syn-tyneet vahingot ovat todennäkö
	 
	5.2  Ratapihoilla tapahtuneet onnettomuudet 
	5.2.1  Junien ja vaihtotyöyksiköiden yhteentörmäykset 
	Seuraavassa taulukossa on esitetty Suomessa vuosina 2000–2020 tapahtuneet ju-nien ja vaihtotyöyksiköiden yhteentörmäykset, eli sellaiset onnettomuudet, joita turvalaitteiden kehittämisen avulla ensisijaisesti pyritään vähentämään. Taulu-kossa eivät ole mukana törmäykset radalla tai radan vierellä sijainneeseen työko-neeseen, eivätkä törmäykset päätepuskimiin.  
	 
	 
	  
	Taulukko 7. Ratapihoilla vuosina 2000–2020 tapahtuneet junien ja vaihtotyö-yksiköiden yhteentörmäykset. 
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	TR
	Span
	TD
	Span
	2001 

	TD
	Span
	P
	Span
	Veturin törmääminen pai-kallaan olleen matkustaja-junan perään Tampereella 2.11.2001
	Veturin törmääminen pai-kallaan olleen matkustaja-junan perään Tampereella 2.11.2001

	 


	TD
	Span
	Ympäriajoa suorittaneen veturin kuljettaja ajoi ve-turia takapään ohjaamosta, peileistä tähystämällä, eikä havainnut viereisellä raiteella olevaa matkus-tajajunaa. 


	TR
	Span
	2001 
	2001 

	Katettujen tavaravaunujen ja fluoripiihappovaunujen yhteentörmäys Uudenkau-pungin ratapihalla 25.10.2001
	Katettujen tavaravaunujen ja fluoripiihappovaunujen yhteentörmäys Uudenkau-pungin ratapihalla 25.10.2001
	Katettujen tavaravaunujen ja fluoripiihappovaunujen yhteentörmäys Uudenkau-pungin ratapihalla 25.10.2001
	Katettujen tavaravaunujen ja fluoripiihappovaunujen yhteentörmäys Uudenkau-pungin ratapihalla 25.10.2001

	 


	Tutkintaselostusta ei julkaistu (vähäinen tapaus). 
	Tutkintaselostusta ei julkaistu (vähäinen tapaus). 
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	Veturien törmääminen mat-kustajavaunuihin Ilmalassa 6.1.2001
	Veturien törmääminen mat-kustajavaunuihin Ilmalassa 6.1.2001

	 


	TD
	Span
	Parivedossa olleet sähköveturit törmäsivät seison-taraiteella seisoviin venäläisiin henkilövaunuihin. Veturit olivat matkavetureita, jotka olivat tulossa noutamaan kyseisiä vaunuja. 


	TR
	Span
	2002 
	2002 

	Veturilla työnnettyjen die-selöljyvaunujen törmäämi-nen butaanivaunuun Sköld-vikissä 1.10.2002
	Veturilla työnnettyjen die-selöljyvaunujen törmäämi-nen butaanivaunuun Sköld-vikissä 1.10.2002
	Veturilla työnnettyjen die-selöljyvaunujen törmäämi-nen butaanivaunuun Sköld-vikissä 1.10.2002
	Veturilla työnnettyjen die-selöljyvaunujen törmäämi-nen butaanivaunuun Sköld-vikissä 1.10.2002

	 


	Vaihtotyöveturin työntäessä kolmea öljyvaunua vaunuista ensimmäinen törmäsi viereisen raiteen vaihdealueella seisseen butaanikaasulastissa ol-leen vaunun kylkeen. Onnettomuus aiheutui vaih-teen väärästä asennosta. 
	Vaihtotyöveturin työntäessä kolmea öljyvaunua vaunuista ensimmäinen törmäsi viereisen raiteen vaihdealueella seisseen butaanikaasulastissa ol-leen vaunun kylkeen. Onnettomuus aiheutui vaih-teen väärästä asennosta. 
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	Span
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	Span
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	Span
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	Span
	Vaihtotyöyksikön törmäämi-nen kuormassa oleviin VAK-vaunuihin Haminan sata-massa 20.8.2002
	Vaihtotyöyksikön törmäämi-nen kuormassa oleviin VAK-vaunuihin Haminan sata-massa 20.8.2002

	 


	TD
	Span
	Vaihteen opaste näytti vaihteen olevan suoralle raiteelle, vaikka vaihde oli käännettynä poikkea-valle raiteelle. Tämän seurauksena vaihtotyöyk-sikkö törmäsi raiteella seisoviin vaunuihin. 


	TR
	Span
	2002 
	2002 

	Yksityisen päivystäjän tör-määminen lähtevään tava-rajunaan Kouvolan ratapi-halla 6.6.2002
	Yksityisen päivystäjän tör-määminen lähtevään tava-rajunaan Kouvolan ratapi-halla 6.6.2002
	Yksityisen päivystäjän tör-määminen lähtevään tava-rajunaan Kouvolan ratapi-halla 6.6.2002
	Yksityisen päivystäjän tör-määminen lähtevään tava-rajunaan Kouvolan ratapi-halla 6.6.2002

	 


	Päivystysveturin jarrujen teho ei riittänyt pysäyttä-mään yksikköä alamäessä. Veturinkuljettaja ja vaihtotyönjohtaja yrittivät siirtää liian painavaa yk-sikköä. 
	Päivystysveturin jarrujen teho ei riittänyt pysäyttä-mään yksikköä alamäessä. Veturinkuljettaja ja vaihtotyönjohtaja yrittivät siirtää liian painavaa yk-sikköä. 
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	Span
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	Span
	2003 

	TD
	Span
	P
	Span
	Vaihtotyöyksikön törmäämi-nen VAK-vaunuihin Kemin ratapihalla 14.11.2003
	Vaihtotyöyksikön törmäämi-nen VAK-vaunuihin Kemin ratapihalla 14.11.2003

	 


	TD
	Span
	Vaihtotyönjohtaja erehtyi raiteesta, minkä seu-rauksena vaihtotyöyksikkö törmäsi raiteella seiso-viin vaunuihin. Osaltaan tähän vaikutti, ettei rai-teita ollut varustettu numerokylteillä. 


	TR
	Span
	2011 
	2011 

	Tavarajunien yhteentör-mäys Nurmeksessa 2.2.2011
	Tavarajunien yhteentör-mäys Nurmeksessa 2.2.2011
	Tavarajunien yhteentör-mäys Nurmeksessa 2.2.2011
	Tavarajunien yhteentör-mäys Nurmeksessa 2.2.2011

	 


	Turvalaitevian vuoksi liikenteenohjaaja erehtyi saapuvan tavarajunan sijainnista, ja muodosti läh-tevälle veturille kulkutien varatulle raiteelle. 
	Turvalaitevian vuoksi liikenteenohjaaja erehtyi saapuvan tavarajunan sijainnista, ja muodosti läh-tevälle veturille kulkutien varatulle raiteelle. 
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	Span
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	Span
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	Span
	Tavarajunan törmääminen toisen tavarajunan perään Nokian Siurossa 21.2.2011
	Tavarajunan törmääminen toisen tavarajunan perään Nokian Siurossa 21.2.2011

	 


	TD
	Span
	Teknisen vian vuoksi pääraiteelle pysähtynyttä ju-naa avustamaan menneen junan kuljettaja arvioi avustettavan junan sijainnin väärin ja törmäsi sen perään. 


	TR
	Span
	2016 
	2016 

	Tavarajunan törmääminen raiteella seisseisiin vaunui-hin Oulun tavararatapihalla 13.8.2016
	Tavarajunan törmääminen raiteella seisseisiin vaunui-hin Oulun tavararatapihalla 13.8.2016
	Tavarajunan törmääminen raiteella seisseisiin vaunui-hin Oulun tavararatapihalla 13.8.2016
	Tavarajunan törmääminen raiteella seisseisiin vaunui-hin Oulun tavararatapihalla 13.8.2016

	 


	Vaihdemies muodosti tavarajunalle junakulkutien erehdyksessä varatulle raiteelle. Junakulkutien turvaamiseen käytettyä menettelytapaa ei ollut ohjeistettu eikä koulutettu. Myös veturinkuljetta-jan huomio oli kiinnittynyt muualle. 
	Vaihdemies muodosti tavarajunalle junakulkutien erehdyksessä varatulle raiteelle. Junakulkutien turvaamiseen käytettyä menettelytapaa ei ollut ohjeistettu eikä koulutettu. Myös veturinkuljetta-jan huomio oli kiinnittynyt muualle. 
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	Span
	2017 

	TD
	Span
	P
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	Vaihtotyöyksikön törmäys raiteella seisseisiin vaunui-hin Kouvolassa 21.9.2017
	Vaihtotyöyksikön törmäys raiteella seisseisiin vaunui-hin Kouvolassa 21.9.2017

	 


	TD
	Span
	Vaihtotyöyksikön miehistö ei havainnut ratapihalle tullessaan kohderaiteen olevan varattu. Osaltaan tähän vaikutti raiteiden vaikea tunnistettavuus pi-meällä ratapihalla. Törmäykseen päättynyt työntö-liike tehtiin liian suurella nopeudella. 




	5.2.2  Suistumisonnettomuudet 
	Myös raiteelta suistumiset voivat joissakin tapauksissa olla käsikääntöisellä asetti-mella varustetuista vaihteista johtuvia onnettomuuksia. Vaihde on esimerkiksi voi-nut jäädä lukittumatta, ja jos vaihteen asennon varmistavaa automatiikkaa ei ole käytössä, ei vaihtotyönjohtaja ole saanut tästä tietoa. Raiteelta suistumiset ovat olleet huomattavasti yleisempiä kuin junien ja vaihtotyöyksiköiden yhteentörmäyk-set, mutta niidenkin määrä on vähentynyt voimakkaasti 2000-luvulla. 
	 
	 
	Figure
	Kuva 6. Ratapihoilla tapahtuneiden suistumisonnettomuuksien määrä 2000-luvulla. 
	Suurin osa suistumisonnettomuuksista on johtunut radan tai vaunukaluston huo-nosta kunnosta. Myös jarrukengän jääminen raiteelle on yleinen suistumisonnet-tomuuden syy. Suistumisonnettomuudet vuosina 2010–2020 on esitetty tarkem-min seuraavassa taulukossa. 
	 
	 
	  
	Taulukko 8. Ratapihoilla vuosina 2010–2020 tapahtuneet suistumisonnettomuu-det. 
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	TR
	Span
	TD
	Span
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	TD
	Span
	Viiden säiliövaunun suistumi-nen vaihtotyössä Kilpilahdes-sa 19.2.2010 

	TD
	Span
	Vaunut törmäsivät päätepuskimeen. Onnetto-muuden syynä oli, ettei vaihtotyönjohtaja saattanut vaunuja perille asti. 


	TR
	Span
	2010 
	2010 

	Kolmen vaunun suistuminen kiskoilta Joensuun ratapihalla 24.3.2010 
	Kolmen vaunun suistuminen kiskoilta Joensuun ratapihalla 24.3.2010 

	Raiteelle jääneet pysäytyskengät aiheuttivat kolmen vaunun suistumisen. 
	Raiteelle jääneet pysäytyskengät aiheuttivat kolmen vaunun suistumisen. 


	TR
	Span
	TD
	Span
	2012 

	TD
	Span
	Tavarajunan kahden vaunun suistuminen Kouvolan ratapi-halla 14.1.2012 

	TD
	Span
	Raiteelle jäänyt pysäytyskenkä aiheutti kah-den vaunun suistumisen. 


	TR
	Span
	2013 
	2013 

	Tavarajunan 13 vaunun suis-tuminen Vammalan liikenne-paikalla 6.4.2013 
	Tavarajunan 13 vaunun suis-tuminen Vammalan liikenne-paikalla 6.4.2013 

	Suistumisen syynä oli vaihteen kääntyminen junan alla. Juna aiheutti vaihteen auki ole-valle kielelle liikkeen, jonka seurauksena vaihteenlukko aukesi ja vaihde pääsi käänty-mään. 
	Suistumisen syynä oli vaihteen kääntyminen junan alla. Juna aiheutti vaihteen auki ole-valle kielelle liikkeen, jonka seurauksena vaihteenlukko aukesi ja vaihde pääsi käänty-mään. 


	TR
	Span
	TD
	Span
	2013 

	TD
	Span
	Tavarajunan ensimmäisen vaunun ensimmäisen telin suistuminen Siilinjärvellä 17.9.2013 

	TD
	Span
	Vaihde ei ollut kääntyneenä pääteasentoonsa eikä lukossa. Vaihteen kieli pääsi aukeamaan sen verran, että pyörät pääsivät sen ja tuki-kiskon väliin. 


	TR
	Span
	2014 
	2014 

	Tavarajunan kolmen vaunun suistuminen Tampereella 18.5.2014 
	Tavarajunan kolmen vaunun suistuminen Tampereella 18.5.2014 

	Notkolla olevassa vaihteen risteyksessä vau-nun pyörä pääsi nousemaan vastakiskon päälle. Painuma radassa johtui betonisen ra-tatunnelin reunan kohdalla olleesta epäjatku-vuuskohdasta radan tuennan jäykkyydessä. 
	Notkolla olevassa vaihteen risteyksessä vau-nun pyörä pääsi nousemaan vastakiskon päälle. Painuma radassa johtui betonisen ra-tatunnelin reunan kohdalla olleesta epäjatku-vuuskohdasta radan tuennan jäykkyydessä. 
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	2014 

	TD
	Span
	Tavarajunan kahden vaunun suistuminen kiskoilta Parikka-lassa 10.1.2014 

	TD
	Span
	Vaunun lehtijousen katkeaminen aiheutti kahden vaunun suistumisen. 


	TR
	Span
	2016 
	2016 

	Tavarajunan kahden vaunun suistuminen Riihimäellä 28.1.2016 
	Tavarajunan kahden vaunun suistuminen Riihimäellä 28.1.2016 

	Raiteelle jäänyt pysäytyskenkä aiheutti junan kahden viimeisen vaunun suistumisen. 
	Raiteelle jäänyt pysäytyskenkä aiheutti junan kahden viimeisen vaunun suistumisen. 


	TR
	Span
	TD
	Span
	2018 

	TD
	Span
	Säiliövaunujen suistuminen Mäntyharjulla 7.4.2018 

	TD
	Span
	Tilapäiseen säilytykseen jätetyt säiliövaunut lähtivät itsekseen liikkeelle. Ensimmäiset kaksi vaunua suistuivat raiteelta ja ensimmäi-seen vaunuun tuli vuoto. Onnettomuuden syynä oli radan pituuskaltevuuteen nähden riittämätön pysäytyskenkien määrä. 


	TR
	Span
	2019 
	2019 

	Tavarajunan suistuminen Imatralla 21.5.2019 
	Tavarajunan suistuminen Imatralla 21.5.2019 

	Raiteelle jäänyt pysäytyskenkä aiheutti junan viimeisen vaunun suistumisen. 
	Raiteelle jäänyt pysäytyskenkä aiheutti junan viimeisen vaunun suistumisen. 




	 
	 
	5.2.3  VAK-onnettomuudet 
	Vakavaksi luokiteltuja VAK-onnettomuuksia ei ole tapahtunut 2000-luvulla. Edelli-nen vakava VAK-onnettomuus tapahtui Vainikkalan ratapihalla 7.4.1999, jolloin 52-vaunuisen junan yhdeksän vaunua suistuivat kiskoilta. Vaunuista seitsemän kaatui ja vaunuissa ollut raakaöljy syttyi palamaan. Vaunut paloivat pahoin ja öljyn levit-tyä ympäröivään maastoon ja ojiin syntyi ympäristövahinkoja. Kiskoille jääneet 
	vaunut saatiin suojattua tulelta siirtämällä ne vaihtotyövetureilla pois onnetto-muuspaikalta. Syynä onnettomuuteen oli vaihteen ulkokaarteen puoleisen kielen kiinteän osan (= välikiskon) kiinnityksen pettäminen (ruuvikiinnitys vanhoihin puu-vaihdepölkkyihin). 
	 
	Tätä edellinen vakava VAK-onnettomuus tapahtui Haminassa 27.8.1989, jolloin ra-tapihalle saapuneessa transitojunassa syttyi tuleen absorbent A-4 -liuotinta sisäl-tänyt säiliövaunu. Tuli levisi kahteen kyseisen vaunun etupuolella olleeseen ja kol-meen viereisellä raiteella olleeseen säiliövaunuun. Onnettomuus aiheutti mittavia vahinkoja Haminan ratapihan infrastruktuurille ja lähialueen asukkaille aiheutui vaaraa palossa syntyneistä kaasuista. Onnettomuuden syynä oli säiliövaunun vial-linen venttiili, joka k
	 
	5.3  Onnettomuusasteen ja onnettomuus-kustannusten määrittäminen  
	Ratapihoilla 2000-luvulla tapahtuneista törmäämisonnettomuuksista Sköldvikissä 1.10.2002, Haminassa 20.8.2002 ja Oulussa 13.8.2016 tapahtuneet onnettomuu-det olisivat olleet estettävissä asianmukaisilla turvalaitteilla. Sköldvikissä ja Hami-nassa onnettomuus olisi voitu välttää, jos vaihteen virheellisestä asennosta olisi mennyt tieto vaihtotyönjohtajalle. Oulussa junakulkutietä ei olisi voitu muodostaa varatulle raiteelle, jos raiteiden vapaanaolon valvonta ja vaihteiden asennon var-mistava automatiikka ol
	 
	Tiedot junaliikenteen määrästä ratapihoilla ovat saatavilla vuodesta 2015 lähtien8. Vuosien 2001–2014 junamäärää voidaan arvioida karkeasti rautateiden tavaralii-kenteen kokonaiskuljetusmäärän perusteella. Vuosien 2001–2014 kokonaiskulje-tusmäärä oli keskimäärin neljä prosenttia suurempi kuin vuosien 2015–2020 kul-jetusmäärä, ja samaa oletusta voidaan käyttää myös junamäärän kohdalla. Rata-pihakohtaisissa junamäärissä voi luonnollisesti olla suurempaa vaihtelua, ja myös keskimääräinen junapaino on kasvanut,
	8 Oulun ratapihan junamäärissä ovat mukana ainoastaan Oulu tavaran ja Oulu aseman junat. Oulu Nokelan juna-määrä on arvioitu transitoliikenteen ja Raahen rautapellettiliikenteen toteutuneen kuljetusmäärän perusteella, kun tiedetään, että junat saapuvat Vartiuksesta 60 vaunun mittaisina ja noin 5 400 tonnin painoisina. Kuljetukset on käännettävä molemmissa kulkusuunnissa Oulun ratapihalla. 
	8 Oulun ratapihan junamäärissä ovat mukana ainoastaan Oulu tavaran ja Oulu aseman junat. Oulu Nokelan juna-määrä on arvioitu transitoliikenteen ja Raahen rautapellettiliikenteen toteutuneen kuljetusmäärän perusteella, kun tiedetään, että junat saapuvat Vartiuksesta 60 vaunun mittaisina ja noin 5 400 tonnin painoisina. Kuljetukset on käännettävä molemmissa kulkusuunnissa Oulun ratapihalla. 

	 
	Ratapihoilla tapahtuvien vaihtotyöliikkeiden määrää voidaan arvioida karkeasti kul-jetettavien tavaralajien perusteella. Merkittävimmän tavaralajin, eli raakapuun kul-jetusten on arvioitu vaativan keskimäärin kaksi vaihtotyötapahtumaa ajettavaa ju-naa kohti. Metsäteollisuuden tuotekuljetukset on arvioitu vaativan keskimäärin neljä vaihtotyötapahtumaa, koska vaunut kuormataan ja puretaan tyypillisesti pie-nemmissä erissä. Kemikaalien ja öljytuotteiden kuljetusten on arvioitu vaativan keskimäärin kymmenen vai
	 
	Turvalaiteinvestointien vaikutusten arviointia varten on muodostettava onnetto-muusaste sellaisille ratapihoille, joilla ei ole nykyaikaista turvalaitevarustelua. 2000-luvulla tapahtuneiden onnettomuuksien ja toteutuneiden junamäärien sekä edellä kuvattujen liikenteellisten oletusten perusteella onnettomuusasteet, olisivat seuraavat: 
	 
	 0,00455 onnettomuutta/1 000 saapuvaa junaa/vuosi 
	 0,00455 onnettomuutta/1 000 saapuvaa junaa/vuosi 
	 0,00455 onnettomuutta/1 000 saapuvaa junaa/vuosi 

	 0,00207 onnettomuutta/1 000 vaihtotyötapahtumaa/vuosi. 
	 0,00207 onnettomuutta/1 000 vaihtotyötapahtumaa/vuosi. 


	 
	Vastaavasti onnettomuuksien yksikkökustannukset olisivat seuraavat: 
	 
	 830 000 euroa/junaonnettomuus 
	 830 000 euroa/junaonnettomuus 
	 830 000 euroa/junaonnettomuus 

	 16 750 euroa/vaihtotyöonnettomuus. 
	 16 750 euroa/vaihtotyöonnettomuus. 


	 
	Koska onnettomuuksien määrä on hyvin pieni, ovat myös onnettomuusasteet hyvin pieniä. Jos esimerkiksi Oulun ratapihan turvalaiteinvestoinnille lasketaan näillä on-nettomuusasteilla ja toteutuneiden onnettomuuksien kustannuksilla 30 vuoden las-kenta-aikana saavutettavat onnettomuuskustannussäästöt, ovat ne yhteensä 0,16 miljoonaa euroa. Vastaavasti Haminan ratapihan turvalaiteinvestoinnin avulla saa-vutettavat hyödyt olisivat 30 vuoden laskenta-aikana yhteensä 0,08 miljoonaa eu-roa. 
	 
	Ratapihoilla 2000-luvulla tapahtuneista suistumisonnettomuuksista kaksi olisi ollut estettävissä asianmukaisilla turvalaitteilla. Raahessa 30.8.2005 tapahtuneessa on-nettomuudessa propaanikaasulastissa olleen vaunun takimmainen teli putosi kis-koilta, koska vaihde ei ollut lukittunut oikeaan asentoon. Kemissä 7.2.2003 tapah-tuneessa onnettomuudessa henkilöjunan vaunu suistui kiskoilta, koska vaihde kääntyi itsestään tai käännettiin vaunun alla. Lisäksi Siilinjärvellä tapahtui 17.9.2013 onnettomuus, jossa ke
	 
	5.4  Muut onnettomuuksien todennäköisyyden arviointiin käytössä olevat menetelmät 
	Vaarallisten aineiden kuljetusten aiheuttamia riskejä ja niihin liittyviä suojaetäi-syyksiä on arvioitu liikenne- ja viestintäministeriön KERTTU-hankkeessa9. Kyseisen selvityksen tuloksissa esitettyä lähestymistapaa suositellaan myös ympäristöminis-teriön ohjeistuksessa ”VAK-ratapihat ja kaavoitus”10. KERTTU-hankkeen loppura-portissa on esitetty menetelmä VAK-onnettomuuksien todennäköisyyden arvioin-tiin. Menetelmä perustuu vuosina 1996–2005 onnettomuuksissa vakavasti (niin pa-hasti, että VAK-vaunu olisi vo
	9 Gilbert et al. 2009. VAK-kuljetuskeskittymät osana turvallista yhteiskuntaa – maankäytön suunnittelu ja yhteinen 
	9 Gilbert et al. 2009. VAK-kuljetuskeskittymät osana turvallista yhteiskuntaa – maankäytön suunnittelu ja yhteinen 
	riskienhallinta. KERTTU-hankkeen loppuraportti. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 24/2009. 
	10 Gilbert et al. 2012. VAK-ratapihat ja kaavoitus – Vaarallisten aineiden kuljetus ja suuronnettomuuden mahdollisuuden 
	huomiointi. Ympäristöministeriön Raportteja 5/2012. 

	vaurioituu ratapihoilla yksi vaunu keskimäärin todennäköisyydellä 0,027. Esimerk-kikohteena on käytetty Turun ratapihaa, jonka vuotuisella VAK-tonnimäärällä (noin 0,65 milj. t) on saatu VAK-vaunuonnettomuuden vuositodennäköisyydeksi 0,017. Yhden onnettomuuden kymmenestä on arvioitu johtavan VAK-vuotoon, jolloin vuo-sitodennäköisyys olisi noin 0,0017 eli kerran noin 600 vuodessa. 
	 
	Jos samaa laskentamenetelmää sovelletaan vuosien 2000–2020 vakavasti vaurioi-tuneiden vaunujen määrään (14 kpl) ja rautateiden tavaraliikenteen kokonaiston-nimäärään (776 milj. t), saadaan miljoonaa nettotonnia kohti vaurioituneen vau-nun todennäköisyydeksi 0,018. Jos esimerkkikohteena käytetään jälleen Turun ra-tapihaa ja sen nykyistä VAK-tonnimäärää (noin 0,83 milj. t), saadaan VAK-vau-nuonnettomuuden vuositodennäköisyydeksi 0,015. Jos edelleen arvioidaan yhden onnettomuuden kymmenestä johtavan VAK-vuotoo
	 
	Laskentamenetelmää voidaan käyttää onnettomuustodennäköisyyden karkean suuruusluokan arviointiin. Ratapihakohtaisesti onnettomuusmäärä on kuitenkin enemmän riippuvainen vaihtotyöliikkeiden määrästä kuin kokonaistonnimäärästä. Esimerkiksi Turussa Uudenkaupungin radan sähköistys poistaa veturinvaihtotar-peen, jolloin onnettomuusriskin voidaan olettaa pienentyvän merkittävästi, vaikka sama määrä vaarallisia aineita kulkeekin edelleen ratapihan läpi. Laskentamene-telmää ei myöskään voida hyödyntää turvalaiteinv
	 
	5.5  Johtopäätökset 
	Onnettomuuskustannusten arvioinnissa satunnaisvaihtelun merkitys on tapahtu-neiden onnettomuuksien vähyyden vuoksi suuri. Tästä johtuen onnettomuusastei-den perusteella tehtävän onnettomuuksien todennäköisyyden arvioinnin yleistet-tävyys on heikko. Ratapihojen turvalaiteinvestointien vaikutuksia voidaan arvioida luotettavasti ainoastaan vaihteiden keskittämisen avulla saavutettavien henkilös-tökustannussäästöjen osalta, joita arvioidaan osana liikennöintikustannuksia. 
	 
	Samalla voidaan kuitenkin todeta, että turvalaiteinvestointien avulla saavutettavat onnettomuuskustannussäästöt ovat hyvin pieniä, eikä niillä käytännössä ole vaiku-tusta hankkeiden kannattavuuteen; merkittävimmät säästöt syntyvät henkilöstö-kustannuksista. Pahimmillaan onnettomuuksien seuraukset voivat olla huomatta-via, mutta tällaiset onnettomuudet ovat nykyisillä turvallisuusmääräyksillä- ja käy-tännöillä erittäin epätodennäköisiä.  
	 
	 
	 
	 
	 
	6 Kunnossapitokustannusten arviointi 
	6.1  Lähtökohdat 
	Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvioissa on määritetty radan kunnossapitokustannukset eri kunnossapitotasoille sekä erikseen betonipölkyillä ja puupölkyillä varustetuille raiteille.  
	Taulukko 9. Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvojen mukaiset radan kunnossapitokustannukset. 
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	Tässä luvussa on selvitetty, miten nämä kunnossapitokustannukset vastaavat ra-tapihojen kunnossapitokustannuksia ja voidaanko niitä tarkentaa koskemaan rata-pihan eri osia. Tarvemäärittelyn perusteella tilanteita, joissa kunnossapitokustan-nuksia on tarpeen arvioida, ovat mm.: 
	 
	 ratapihan raiteiston laajentaminen/supistaminen 
	 ratapihan raiteiston laajentaminen/supistaminen 
	 ratapihan raiteiston laajentaminen/supistaminen 

	 raiteiston yksinkertaistaminen (vaihteiden määrän vähentäminen)  
	 raiteiston yksinkertaistaminen (vaihteiden määrän vähentäminen)  

	 turvalaitejärjestelmän toteuttaminen (keskitetyt vaihteet, raiteiden vapaa-naolon valvonta, ratapihan liittäminen kauko-ohjaukseen) 
	 turvalaitejärjestelmän toteuttaminen (keskitetyt vaihteet, raiteiden vapaa-naolon valvonta, ratapihan liittäminen kauko-ohjaukseen) 

	 ratapihan sähköistäminen. 
	 ratapihan sähköistäminen. 


	 
	Lähtökohtana tarkastelussa ovat Väyläviraston tiedot ratapihojen kunnossapito-kustannuksista vuosilta 2013–2019. Kustannuksiin sisältyvät radan ja turvalaittei-den kunnossapitokustannukset, jotka kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena kun-nossapitoalueittain. Sähköradan kunnossapito kilpailutetaan erillisenä urakkana käyttökeskusalueittain.  
	  
	Väyläviraston tilastoinnissa kunnossapitokustannukset on jaettu yhdeksään kate-goriaan: 
	 
	 päällysrakenne 
	 päällysrakenne 
	 päällysrakenne 

	 vaihteet 
	 vaihteet 

	 radan varusteet ja laitteet 
	 radan varusteet ja laitteet 

	 sillat 
	 sillat 

	 alus- ja pohjarakenne sekä rautatiealueet 
	 alus- ja pohjarakenne sekä rautatiealueet 

	 liikennepaikat ja ulkoalueet 
	 liikennepaikat ja ulkoalueet 

	 raideliikenteen ohjaus- ja turvalaitejärjestelmät 
	 raideliikenteen ohjaus- ja turvalaitejärjestelmät 

	 rakennukset 
	 rakennukset 

	 projektinjohto. 
	 projektinjohto. 


	 
	Näiden lisäksi on eritelty materiaalit ja erikseen tilattavat työt. Jaottelu perustuu rataisännöitsijöiden tekemään arvioon. Siinä eivät ole mukana korvausinvestoinnit. 
	 
	Tarkasteluun otettiin mukaan 22 liikennemäärältään suurinta ratapihaa, joista tar-vittavat lähtötiedot olivat saatavilla. Merkittävistä ratapihoista ainoastaan Helsingin henkilöratapiha jouduttiin jättämään tarkastelun ulkopuolelle. Valittujen ratapiho-jen kunnossapitokustannuksia tarkasteltiin neljässä kategoriassa: 
	 
	 kaikki kustannukset yhteensä  
	 kaikki kustannukset yhteensä  
	 kaikki kustannukset yhteensä  

	 raiteiden kustannukset (päällysrakenne sekä alus- ja pohjarakenne) 
	 raiteiden kustannukset (päällysrakenne sekä alus- ja pohjarakenne) 

	 vaihteet 
	 vaihteet 

	 turvalaitteet. 
	 turvalaitteet. 


	 
	Erilaisten mittareiden soveltuvuutta kunkin kategorian kunnossapitokustannusten arviointiin tutkittiin variaatiokertoimen (keskihajonta/keskiarvo x 100) avulla, joka kuvaa ratapihakohtaisen arvon keskimääräistä suhteellista poikkeamaa kaikkien tarkasteltujen ratapihojen keskiarvosta. Tarkasteltuja mittareita olivat kunnossapi-tokustannukset per ratapiha, ratapihakohtaiset kustannukset suhteessa raide-/ vaihdemäärään, ratapihakohtaiset kustannukset suhteessa ratapihan kuormituk-seen (bruttotonnit) sekä ratap
	 
	6.2  Ratapihojen kunnossapidon kokonais-kustannukset 
	Kuvassa 7 on esitetty ratapihakohtaiset kunnossapidon kokonaiskustannukset suh-teessa raidemäärään. Kustannukset ovat muutamilla ratapihoilla huomattavan kor-keita verrattuna muihin. Esimerkiksi Ylivieskassa kustannukset moninkertaistuvat vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. Ilmeisesti tämä oli seurausta kunnos-sapitosopimuskauden vaihtumisesta ja siihen liittyneestä urakkahinnan huomatta-vasta kasvusta. Ilmalan ratapihan korkeat kustannukset johtuvat todennäköisesti ratapihan suuresta liikennemääräst
	 
	 
	Figure
	Kuva 7. Ratapihojen kokonaiskunnossapitokustannukset suhteessa raidemäärään. 
	Kunnossapidon kokonaiskustannuksia kuvaavien mittareiden luotettavuus on sel-västi parempi, jos Ilmala jätetään otoksista pois. Yksikköarvojen sovellettavuuden kannalta olisi järkevintä käyttää tällä tavalla määritettyä yksikköarvoa pääkaupun-kiseudun ulkopuolisille ratapihoille ja pelkästään Ilmalan perusteella määritettyä yksikköarvoa pääkaupunkiseudun ratapihoille. Tämä muutos on tehty myös muissa kustannuskategorioissa. 
	 
	Taulukossa 10 on esitetty tällä tavalla lasketut ratapihojen kunnossapidon koko-naiskustannukset jaoteltuna eri mittareiden mukaan. Alhaisin variaatiokerroin ja siten luotettavin tulos saavutetaan jakamalla kokonaiskustannukset ratapihan rai-demäärällä. Taulukossa 11 on esitetty vastaavat luvut pelkästään Ilmalan ratapi-han osalta. Ilmalan ratapihan kuormitustiedot ovat puutteellisia, minkä vuoksi kuormitukseen suhteutettuja mittareita ei ole esitetty. 
	 
	Taulukko 10. Ratapihojen (pois lukien Ilmala) kunnossapidon kokonaiskustannuk-set jaoteltuna eri mittareiden mukaan. 
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	Taulukko 11. Ilmalan ratapihan kunnossapidon kokonaiskustannukset jaoteltuna eri mittareiden mukaan. 
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	6.3  Vaihteiden kunnossapitokustannukset 
	Kuvassa 8 on esitetty ratapihakohtaiset vaihteiden kunnossapitokustannukset suh-teessa vaihdemäärään. Myös vaihteiden kunnossapitokustannuksissa erottuvat muutamat ratapihat, erityisesti Ilmala ja Riihimäki sekä tarkastelujakson lopulla Vainikkala.  
	 
	 
	Figure
	Kuva 8. Vaihteiden kunnossapitokustannukset suhteessa raidemäärään tarkastelluilla ratapihoilla. 
	Taulukossa 12 on esitetty vaihteiden kunnossapitokustannukset jaoteltuna eri mit-tareiden mukaan. Alhaisin variaatiokerroin ja siten luotettavin tulos saavutetaan jakamalla kunnossapitokustannukset vaihdemäärällä. Taulukossa 13 on esitetty vastaavat luvut pelkästään Ilmalan ratapihan osalta. 
	Taulukko 12. Vaihteiden (pois lukien Ilmala) kunnossapitokustannukset jaoteltuna eri mittareiden mukaan. 
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	Taulukko 13. Ilmalan ratapihan vaihteiden kunnossapitokustannukset jaoteltuna eri mittareiden mukaan. 
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	6.4  Raiteiden kunnossapitokustannukset 
	Raiteiden kunnossapitokustannuksiin on sisällytetty päällysrakenteen sekä alus- ja pohjarakenteen kunnossapitokustannukset. Kuvassa 9 on esitetty ratapihakohtai-set raiteiden kunnossapitokustannukset suhteessa raidemäärään.  
	 
	 
	Figure
	Kuva 9. Raiteiden kunnossapitokustannukset suhteessa raidemäärään tarkas-telluilla ratapihoilla. 
	Taulukossa 14 on esitetty raiteiden kunnossapitokustannukset jaoteltuna eri mit-tareiden mukaan. Alhaisin variaatiokerroin ja siten luotettavin tulos saavutetaan jakamalla kunnossapitokustannukset raidemäärällä. Taulukossa 15 on esitetty vas-taavat luvut pelkästään Ilmalan ratapihan osalta. 
	Taulukko 14. Raiteiden kunnossapitokustannukset jaoteltuna eri mittareiden mukaan. 
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	Taulukko 15. Ilmalan ratapihan raiteiden kunnossapitokustannukset jaoteltuna eri mittareiden mukaan. 
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	6.5  Turvalaitteiden kunnossapitokustannukset 
	Kuvassa 10 on esitetty ratapihakohtaiset turvalaitteiden kunnossapitokustannukset suhteessa vaihdemäärään. 
	 
	Figure
	Kuva 10. Turvalaitteiden kunnossapitokustannukset suhteessa raidemäärään tarkastelluilla ratapihoilla. 
	Taulukossa 16 on esitetty turvalaitteiden kunnossapitokustannukset jaoteltuna eri mittareiden mukaan. Alhaisin variaatiokerroin ja siten luotettavin tulos saavutetaan jakamalla kunnossapitokustannukset vaihdemäärällä. Raidemäärään perustuva ar-vio on lähes yhtä luotettava. Taulukossa 17 on esitetty vastaavat luvut pelkästään Ilmalan ratapihan osalta.  
	Taulukko 16. Turvalaitteiden kunnossapitokustannukset jaoteltuna eri mittareiden mukaan. 
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	Taulukko 17. Ilmalan ratapihan turvalaitteiden kunnossapitokustannukset jaoteltuna eri mittareiden mukaan. 
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	6.6  Johtopäätökset 
	Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvioissa esitetyt kunnossapito-kustannukset sisältävät lähtökohtaisesti kaikkien radan osien (päällysrakenne, alus- ja pohjarakenne, vaihteet, turvalaitteet, sillat, tunnelit ym.) kustannukset. Tässä selvityksessä määritettyjä yksikkökustannuksia voidaan käyttää yksityiskoh-taisempien ratapihan osien kunnossapitokustannusten laskennassa. Sähköradan osalta voidaan käyttää tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvioissa esitettyä yksikkökustannust
	Taulukko 18. Ratapihojen kunnossapidon yksikkökustannukset (pyöristetty lähim-pään sataan euroon). 
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	€/sähköistetty raide-km 
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	5 000 




	* Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvojen mukainen 
	 
	Pääkaupunkiseudun ratapihoista lähtöaineistoon sisältyi ainoastaan Ilmalan rata-piha, jonka kunnossapitokustannukset ovat huomattavasti muita tarkasteltuja ra-tapihoja korkeammat. Todennäköisesti tämä johtuu ratapihan suuresta liikenne-määrästä, suuresta toimintojen määrästä ja keskeisen toiminnallisen roolin vuoksi asetetuista lyhyistä vasteajoista, jotka heijastuvat kunnossapidon kiinteisiin kus-tannuksiin. Ilmalan ratapihan perusteella määritettyjen yksikkökustannusten yleis-tettävyyttä muille pääkaupunk
	 
	Yksi määritettyjen yksikkökustannusten puute on, ettei niissä ole eritelty erilaisten päällysrakennetyyppien (puu- ja betonipölkyillä varustetut raiteet) kustannuksia. Erilaisia päällysrakennetyyppejä on lähes kaikilla ratapihoilla, eikä niiden kustan-nuksia ole lähtöaineistossa eritelty. Myös tätä tarkennusta tulee vielä pohtia oh-jeistuksen laatimisen yhteydessä. 
	 
	Luotettavimmat arviot ratapihojen kunnossapitokustannuksista saadaan arvioi-malla niitä suhteessa raiteiden ja vaihteiden määrään. Ratapihojen liikenteellisen kuormituksen ja kunnossapitokustannusten välinen korrelaatio on selvästi hei-kompi. Tässä käytetyn menetelmän lisäksi kunnossapitokustannusten riippuvuutta raidekilometreistä ja bruttotonneista tutkittiin samalla funktiolla, jota on käytetty ratamaksun tason määrittämisessä, mutta tällä ei päästy luotettavampaan loppu-tulokseen. Menetelmän epäluotetta
	 
	Kaiken kaikkiaan kunnossapidon kustannustietoja on käytössä vielä suhteellisen lyhyeltä aikajänteeltä. Tulosten luotettavuus paranee ajan mittaan, kun tietoa to-teutuneista kustannuksista kerätään. 
	 
	 
	7 Maankäytön kehittämisen vaikutusten arviointi 
	7.1  Lähtökohdat 
	Ratapihat sijaitsevat useissa tapauksissa kaupunkien keskustojen liepeillä, saavu-tettavuudeltaan hyvillä sijainneilla, muodostaen siten houkuttelevia alueita keskus-tamaisen maankäytön laajentamiselle. Ratapihojen houkuttelevuutta täydennysra-kentamiskohteina lisäävät myös suhteellisen matalat esirakentamiskustannukset sekä yleisesti suopea mielipideilmasto ns. brownfield-alueiden kehittämiselle ver-rattuna esimerkiksi viheralueille rakentamiseen. Ratapihan vaikutus maankäyttöön voi VAK-toimintojen vuoksi 
	 
	Ratapiha-alueita on vapautunut muuhun käyttöön lähinnä Helsingissä, jossa maan-arvo on ollut korkea ja jossa ratapihatoimintojen siirto kauemmas keskustasta in-vestointien avulla on tämän vuoksi ollut mielekästä. Merkittävin hanke oli Vuosaa-ren satama, jonka rakentamisen seurauksena vapautui kaupungin satama-alueita sekä Pasilan alaratapiha. Suunnitteluvaiheessa Vuosaaren sataman vaikutuksia ar-vioitiin maankäyttö- ja liikennemallien avulla, ja ne huomioitiin hyöty-kustannus-laskelmassa maankäyttöskenaario
	 
	  
	Taulukko 19. Suunnitteilla olevia ratapihojen maankäytön kehittämishankkeita eri kaupungeissa.  
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	Hämeenlinnan kaupungin tavoitteena on raakapuun kuormaustoimin-nan siirtäminen pois ratapihalta, jolloin alue voitaisiin kaavoittaa keskus-tatoiminnoille. 
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	Joensuu 
	Joensuu 

	Joensuussa on käynnissä asemanseudun kehityshanke ja alue tulee muuttumaan lähivuosina merkittävästi. Kaupungin tavoitteena on raa-kapuun kuormauspaikan siirtäminen pois nykyisestä sijainnista, mikä tu-lee toteutumaan ratapihan kehittämishankkeen yhteydessä. 
	Joensuussa on käynnissä asemanseudun kehityshanke ja alue tulee muuttumaan lähivuosina merkittävästi. Kaupungin tavoitteena on raa-kapuun kuormauspaikan siirtäminen pois nykyisestä sijainnista, mikä tu-lee toteutumaan ratapihan kehittämishankkeen yhteydessä. 
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	Jyväskylä 
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	Sekä Jyväskylän kaupunki että Keski-Suomen ELY-keskus ovat laatineet suunnitelmia, jotka vaikuttaisivat ratapihaan. ELY-keskuksen laatima Rantaväylän kehittämissuunnitelma edellyttää, että ratapihaa kavenne-taan kahdella raiteella.  
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	Kouvola 
	Kouvola 

	Kouvolan kaupunki suunnittelee aseman ympäristön kehittämistä enem-män keskustan osaksi. VAK-vaunujen käsittely ja seisonta rajoittavat keskustan maankäytön kehittämistä, minkä vuoksi se haluttaisiin siirtää kauemmaksi. Myös VAK-liikenteen keskustan läpiajosta haluttaisiin luo-pua.  
	Kouvolan kaupunki suunnittelee aseman ympäristön kehittämistä enem-män keskustan osaksi. VAK-vaunujen käsittely ja seisonta rajoittavat keskustan maankäytön kehittämistä, minkä vuoksi se haluttaisiin siirtää kauemmaksi. Myös VAK-liikenteen keskustan läpiajosta haluttaisiin luo-pua.  
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	Oulun kaupungin tavoitteena on ratapiha-alueen pienentäminen ja osoittaminen muuhun käyttöön. Kaupunki on esittänyt VAK-vaunujen käsittelyn siirtämistä pois Oulu tavarasta, jolloin ratapihan länsipuolen maankäyttöä voitaisiin paremmin kehittää. Kaupunki suunnittelee myös asemanseudun kehityshanketta, jossa asema-alue ja sen itäpuolinen Raksilan alue uudistettaisiin.  
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	Seinäjoki 
	Seinäjoki 

	Seinäjoen kaupungin tavoitteena on liittää asemanseutu tiiviiksi osaksi ydinkeskustaa. Kaupunki ja Väylävirasto ovat sopineet Seinäjoki aseman raiteiden R861–R869 purkamisesta. 
	Seinäjoen kaupungin tavoitteena on liittää asemanseutu tiiviiksi osaksi ydinkeskustaa. Kaupunki ja Väylävirasto ovat sopineet Seinäjoki aseman raiteiden R861–R869 purkamisesta. 
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	Tampereen ratapihoihin kohdistuu merkittäviä maankäytön kehittämis-tavoitteita. Tampere Viinikka on VAK-ratapiha, joka rajoittaa maankäy-tön kehittämistä ratapihan ympäristössä. Tampereen kaupungin tavoit-teena on siirtää ratapihatoimintoja pois ko. ratapihoilta ja ottaa lopulta koko alue linjaraiteita lukuun ottamatta muuhun käyttöön. Uudelle ra-tapihalle on maakuntakaavavaraus Lempäälässä suunnitellun Tampe-reen läntisen ratayhteyden varauksen yhteydessä. 
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	Turku 
	Turku 

	Turun ratapihaan kohdistuu merkittäviä maankäytön kehittämistavoit-teita. Kaupungin tavoitteena on uudistaa asemanseutu vuoteen 2025 mennessä. Logomon sillan rakentaminen on parhaillaan käynnissä, minkä lisäksi ovat suunnitteilla matkakeskus, elämys- ja tapahtumakes-kus sekä uutta asuinrakentamista. Maankäytön kehittäminen aseman-seudulla edellyttää VAK-vaunujen käsittelyn siirtoa Turku tavaraan. 
	Turun ratapihaan kohdistuu merkittäviä maankäytön kehittämistavoit-teita. Kaupungin tavoitteena on uudistaa asemanseutu vuoteen 2025 mennessä. Logomon sillan rakentaminen on parhaillaan käynnissä, minkä lisäksi ovat suunnitteilla matkakeskus, elämys- ja tapahtumakes-kus sekä uutta asuinrakentamista. Maankäytön kehittäminen aseman-seudulla edellyttää VAK-vaunujen käsittelyn siirtoa Turku tavaraan. 




	 
	 
	7.2  Maankäyttöhyötyjen arviointi 
	Maankäytön ja liikenteen välillä esiintyy monimutkainen vuorovaikutus, jossa toi-mintojen sijoittuminen vaikuttaa liikenneverkon kehittämistarpeisiin, ja toisaalta käytössä oleva liikenneverkko eri sijaintien houkuttelevuuteen ja toimintojen sijoit-tumiseen. Maankäytön ja liikenteen yhteisvaikutuksesta määräytyvä saavutetta-vuus luo reunaehdot ihmisten mahdollisuuksille osallistua yhteiskunnan toimintoi-hin sekä organisaatioiden mahdollisuuksille houkutella työntekijöitä. Saavutetta-vuus vaikuttaa siten asu
	 
	Jos maankäytön markkinaehtoista sijoittumista rajoitetaan, johtaa se yleensä hin-tojen nousuun. Saavutettavuus kaupungin tasolla ei kuitenkaan ole ainoa maanarvoon vaikuttava seikka, vaan siihen vaikuttavat myös alueen yleinen arvos-tus, alueelle kohdistuvat liikenteen ja muun toiminnan ulkoisvaikutukset (melu, päästöt, esteettiset seikat), rakennettavuus, mikrosaavutettavuus (kaupunginosan sisäinen saavutettavuus) sekä kaavatilanne (rakennusoikeus, sallitut toiminnot jne.). 
	 
	Maankäyttöhyötyjen laskemiselle tunnistettiin työssä kaksi vaihtoehtoista lähesty-mistapaa: liikenteellisten vaikutusten arviointiin perustuva menetelmä, jossa las-ketaan eri maankäyttöskenaarioiden synnyttämän liikenteen käyttäjäkustannuk-set, sekä potentiaaliseen maanarvoon perustuva menetelmä.  
	 
	Perinteisesti liikennetaloustieteen näkökulmana on ollut, että liikennehankkeen suorat hyödyt ovat mitattavissa täysimääräisesti liikenteeseen liittyvinä hyötyinä, kuten matka-aikasäästöinä tai liikenteen kustannushyötyinä. Liikenteelliset hyödyt voivat ilmetä maanarvon nousuna, minkä vuoksi maanarvon nousua ei ole luettu erilliseksi hyödyksi. Vaikka osa maanarvon noususta teoriassa syntyisi muilla me-kanismeilla, maankäyttöhyötyjä ei ole haluttu sisällyttää kannattavuuslaskelmaan, koska liikenne- ja maankä
	 
	Maankäytön arviointimenetelmien osalta pyrittiin löytämään eri maiden kansalli-sista arviointikehikoista löytyviä menetelmiä, jotka soveltuvat liikennehankkeen myötä vapautuvan maan hyötyjen arviointiin. Lisäksi pyrittiin huomioimaan sovel-lettavien kohteiden mittakaavaerot. Maankäyttöpotentiaalin, maanarvon sekä kau-punkirakenteen kannalta merkittävissä kohteissa voidaan odottaa suurempia maankäyttöhyötyjä, jolloin arviointiin on syytä käyttää tarkempia, mutta työmää-rältään raskaampia menetelmiä. 
	 
	7.3  Vaihtoehtoisen maankäytön liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 
	7.3.1  Menetelmän yleiskuvaus 
	Maankäytön liikenteellisten vaikutusten arviointi perustuu vaihtoehtoisten maan-käyttöskenaarioiden tuottamien liikenteellisten kustannusten erotukseen. Menetel-mää voidaan soveltaa tavanomaisena liikennemallitarkasteluna. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään maankäytön muutosskenaariot hankkeen tarkasteluaika-jänteelle (käsitelty tarkemmin luvussa 7.3.2). Ihannetapauksessa muutokset mal-linnettaisiin jokaiselle tarkasteluvuodelle erikseen, mutta pidemmillä tarkasteluvä-leillä päästäneen myös riittävään tar
	 
	Jos laskentaan käytetään liikennemallia, etuna on suuntautumisen ja saavutetta-vuuden tarkempi mittaaminen sekä uuden maankäytön aiheuttamien liikenteellis-ten ulkoisvaikutusten suora huomioiminen. Menetelmän ongelmana kuitenkin on, että osa maankäyttöhyödyistä saattaa jäädä huomiomatta, jos ne johtuvat muusta kuin saavutettavuudesta. Esimerkiksi alueen ilmeen parantuminen tai estevaiku-tusten väheneminen saattavat heijastua maanarvon nousuna myös ympäröivillä alueilla, vaikka seudullinen saavutettavuus säi
	Menetelmän soveltamisen kannalta on yhä epäselvää, miten ns. puolikkaan sään-töä tulisi soveltaa. Puolikkaan säännöllä huomioidaan, että hankkeen myötä syn-tyvien tai muuttuvien matkojen osalta voidaan hyötyä vain keskimäärin puolesta hankkeen synnyttämästä kuluttajaylijäämästä. Vaihtoehtoisen maankäytön liiken-teellisiä vaikutuksia tarkasteltaessa puolikkaan säännön käyttöä voidaan perustella usealla eri tavalla.  
	7.3.2  Maankäytön vaihtoehtoasetelman määrittely 
	Yhtenä vaikutusarvion laatimisen haasteena on mahdollisimman todennäköisen vaihtoehtoasetelman määrittely. Jotta vaihtoehtoisia maankäyttöskenaarioita yli-päänsä on mielekästä käsitellä osana hankearviointia, on osoitettava, että maan-käytön muutos on tutkittavasta liikennehankkeesta riippuva. Lisäksi ehdotetun maankäytön on oltava määrältään ja tyypiltään uskottava suhteessa sijainnin po-tentiaaliin. Vaihtoehtoisten maankäyttöskenaarioiden on vastattava toisiaan mää-rällisesti. 
	 
	Lisähaasteen vaihtoehtoasetelman määrittämiselle luo hankearvioinnin pitkä tar-kasteluaikajänne, jonka aikana sijainnit, johon maankäytön muutokset kohdistu-vat, ehtivät muuttua. Haaste koskee sekä hanke- että vertailuvaihtoehtoa. Maan-käytön osalta vaihtoehtoasetelman tulisi pitkien aikajänteiden vuoksi perustua maankäyttöhankkeiden koko tarkastelujakson toteutusjärjestykseen, ei pelkästään alkutilanteen maankäytöllisiin vaihtoehtoihin. Toteutusjärjestyksen ja -nopeuden ennustaminen on kuitenkin hankalaa, 
	 
	Nykyinen hankearviointiohjeistus (Liikenneväylien hankearvioinnin yleisohje11) an-taa yleispiirteisiä ohjeita maankäytön vaihtoehtoasetelman määrittelystä. Ohjeistus sallii poikkeavat maankäytön kehitysskenaariot ja maankäyttöskenaarioiden poik-keavuuksien yksilöimisen, jos maankäytön muutos riippuu hankkeesta. Huomioita-vien maankäytön muutosten on noudatettava sen hetkisiä ja tiedossa olevia kaa-voja. Liikenne-ennusteissa tulee myös huomioida maankäytön vaiheittainen toteu-tuminen. Ohjeistus ei kuitenkaan
	11 Metsäranta, H., Ristikartano, J., Iikkanen, P. Liikenneväylien hankearvioinnin yleisohje. Väyläviraston ohjeita 36/2020. 
	11 Metsäranta, H., Ristikartano, J., Iikkanen, P. Liikenneväylien hankearvioinnin yleisohje. Väyläviraston ohjeita 36/2020. 

	 
	Ratapihojen tapauksessa hankevaihtoehtoon kytkeytyvä maankäyttö on helposti yksilöitävissä, mutta vertailuvaihtoehdon ja tarkastelujakson muiden maankäyttö-muutosten määrittely on hankalampaa. Työssä tunnistettiin useita mahdollisia me-netelmiä maankäyttöskenaarioiden määrittämiseen ja pohdittiin menetelmien so-veltuvuutta ratapihahankkeisiin.  
	 
	Maankäyttömallien arvioidaan soveltuvan vaihtoehtoasetelman luomiseen hyvin, sillä ne voivat mallintaa eri alueiden houkuttelevuutta ja siten rakentamisen toden-näköisyyttä, huomioiden kaavoituksen asettamat reunaehdot. Maankäyttömallin laatiminen on kuitenkin menetelmänä raskas, joten sen soveltaminen on realistista vain, jos sellainen on jo käytössä kyseisellä alueella ja odotettavissa olevat maan-käyttöhyödyt suuria. Käytännössä maankäyttömalleja on käytössä vain Uudella-maalla. 
	 
	Maankäyttömallin vaihtoehdoksi tunnistettiin kaavoittajan näkemykseen perustu-vat maankäyttöskenaariot, ”seuraavaksi houkuttelevin sijainti” sekä kaavavaran-toon tai kaavoituspotentiaaliin perustuva hajautettu vaihtoehto. Kaavoittajan nä-kemykseen perustuvat maankäyttöskenaariot todettiin alttiiksi tarkoitushakuisille vertailuasetelmille. Lisäksi yhtenäisen näkemyksen luominen kaavoitushankkeiden toteutusjärjestykselle 30 vuoden aikajänteellä on haastavaa. Sekä kaavoittajan nä-kemykseen että seuraavaksi hou
	 
	Kaavavarantoon tai kaavoituspotentiaaliin perustuva hajautettu maankäytön muu-tos ei ole yhtä altis tarkoitushakuisille vertailuasetelmille eikä se pakota määritte-lemään tiettyä maankäytön toteutusskenaariota. Haasteena voivat kuitenkin olla kaavavarantojen tai kaavoituspotentiaalin sisältämät alueet, joiden toteutuminen tarkastelujakson aikana on epätodennäköistä, esimerkiksi omakotitaloalueiden 
	käyttämätön rakennusoikeus. Jos toteutukseltaan epätodennäköisten alueiden osuus on suuri, syntyy vertailuasetelmaan herkästi vääristymiä. 
	 
	 
	Figure
	Kuva 10.  Periaatekuva maankäyttöskenaarioista ja matkojen suuntautumi-sesta. Ratapihahankkeesta riippuva rakennusalue on merkitty vih-reällä. Sen toteutuminen hankevaihtoehdossa muuttaa alueiden rakennusjärjestystä, jolloin muiden suunniteltujen alueiden raken-taminen siirtyy myöhemmäksi. 
	7.3.3  Maankäyttömallin hyödyntäminen maankäyttö- skenaarioiden määrittelyssä 
	Maankäyttömallin avulla voidaan mallintaa kaupunkirakenteen ja liikennejärjestel-män keskinäistä vuorovaikutusta ja kehitystä. Maankäyttömalleja on periaatteessa kahdenlaisia: pelkkiä maankäyttömalleja, jossa pyritään mallintamaan maankäytön muutokset olettaen tietynlainen liikennejärjestelmä, sekä maankäyttö-liikennemal-leja, jossa edellisen lisäksi mallinnetaan takaisinkytkentä liikennemalliin. Suomessa käytössä olevat tai olleet maankäyttömallit kuten MALPAKKA 2.0, IPM sekä MEPLAN ovat maankäyttömalleja 
	 
	MALPAKKA 2.0 perustuu HELMET 3.0 -liikennemallin kestävien kulkutapojen hyö-tyfunktioiden logsumeille, jotka kuvaavat alueiden potentiaalista hyötyä saavutet-tavuudesta muille alueille. Hyötyfunktioihin sisällytetään matkavastus eri kulku-muodoilla ja kohdealueen houkuttelevuuteen vaikuttavia tekijöitä. Maankäyttömal-lissa selitetään tonttien rakennustehokkuuksia saavutettavuuden perusteella. MAL-PAKKA 2.0:ssa huomioitiin pääasiassa kestävien kulkutapojen saavutettavuus koska autosaavutettavuuden ja maanarv
	 
	Maankäyttömallin avulla voidaan haarukoida muuhun käyttöön vapautuvan alueen maankäyttöpotentiaalia, eli rakentamisen määrää. Hintamalli taas saattaisi sovel-tua maanarvon arviointiin. Maankäytön toteutusjärjestykseen tai alueelle soveltu-vaan maankäyttötyyppiin malli ei kuitenkaan ota suoraan kantaa. Mahdollisesti to-teutusjärjestys voitaisiin mallintaa perustuen maankäyttömallin mukaiseen houkut-televuuteen. 
	 
	7.4  Maanarvotarkastelut 
	Maanarvotarkastelun laskentaan tunnistettiin työssä kaksi menetelmää; Ruotsin hankearvioinnin yleisohjeistuksen, Analysmetod och samhällsekonomiska kalkyl-värden för transportsektorn (ASEK 7) -raportissa mainittu Transek/WSP:n kehit-tämä kuluttaja- ja tuottajaylijäämän laskenta sekä Iso-Britannian hankearvioinnin yleisohjeistuksen, Transport analysis guidelines (TAG) -ohjeiden liikenne- ja maanarvohyötyjä yhdistävä menetelmä. ASEK 7:ssä mainittu menetelmä on kehi-tetty nimenomaan vapautuvasta maasta saatavi
	 
	Ohjeissa ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, voitaisiinko menetelmiä käyttää ta-pauksessa, jossa liikenne- ja maankäyttöhyötyjen syntymekanismit ovat segmen-toituneet. Ratapihojen tapauksessa suorat liikennehyödyt kohdistuvat lähinnä rau-tateiden tavaraliikenteeseen, joka ei vaikuta kaupunkiseudun saavutettavuuteen tavalla, joka vaikuttaisi maanarvon muodostumiseen.  
	 
	Kuluttaja- ja tuottajaylijäämälaskelmassa huomioidaan uusien asukkaiden kulutta-jaylijäämä sekä maanomistajan ja rakennuttajan tuottajaylijäämät. Taustaoletuk-sena ovat epätäydellisesti toimivat markkinat, jossa tuottajaylijäämää pääsee syn-tymään. Maanomistajan tuottajaylijäämä perustuu maan myyntituloon, josta vä-hennetään esirakentamiskustannukset ja maan vaihtoehtokustannus. Rakennutta-jan tuottajaylijäämä vastaa hankkeen katetta, joka lasketaan kiinteänä osuutena kiinteistöstä saatavien myyntitulojen j
	 
	TAG-ohjeiden perusteella perinteiset arviointimenetelmät eivät sovellu maankäyt-tömuutoksista syntyvien hyötyjen arviointiin. Tämän vuoksi on päädytty hybridi-malliin, jossa liikenne- ja maankäyttöhyödyt lasketaan erillään, mutta pyritään saa-maan muotoon, jossa ne voidaan laskea yhteen. Liikennehyödyt arvioidaan sa-moilla maankäyttöskenaariolla hanke- ja vertailuvaihtoehdoissa. Maankäyttöhyöty määritellään maanarvon nousuksi, josta kuitenkin on vähennetty uuden maankäy-tön aiheuttamat liikenteelliset- ja m
	 
	7.5  Esimerkkitarkastelu: Oulun ratapihan VAK-raiteen siirtäminen 
	7.5.1  Tilannekuvaus 
	Oulun ratapiha sijaitsee suoraan Oulun keskustan eteläpuolella, asuin-, teollisuus- ja toimitila-alueiden ympäröimänä. Nykyisessä yleiskaavassa ratapiha-alue on sel-vitysalue, joka ratkaistaan myöhemmin erillisellä osayleiskaavalla. Nykyisellään alueella ei ole vireillä uusia kaavaprosesseja. Oulun kaupungilla on kuitenkin ollut kiinnostusta alueen kehittämiseen, mutta rakentaminen jaksottunee käynnissä ole-vien hankkeiden jälkeen aikaisintaan 2030-luvulle. Muita laajempia rakenteilla tai suunnitteilla olev
	 
	Ratapiha-alueen ottaminen muuhun käyttöön mahdollistaisi keskusta-alueen laa-jenemisen, joka tukisi yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, keskustan asukas- ja työ-paikkamäärän kasvattamista sekä kestävien kulkumuotojen käyttöön liittyviä ta-voitteita. Alueen kehittämistä ei rajoita pelkästään ratapihan viemä alue, vaan 
	myös ratapihan määrittely VAK-ratapihaksi. VAK-ratapihan vaatima suojavyöhyke rajaa pois asuintoiminnot ja määrällisesti merkittävän toimitilarakentamisen. Suo-javyöhyke määräytyy riippuen ratapihalla kuljetettavista vaarallisista aineista ja näiden arvioiduista vaaravyöhykkeistä onnettomuustilanteissa. VAK-toimintojen siirtäminen mahdollistaisi alueen ottamisen muihin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi asuin- tai toimitila-alueeksi.  
	 
	7.5.2  Maankäyttöskenaarioiden laadinta 
	Esimerkkikohteeksi valittiin ratapihan länsipuolella sijaitsevan korttelin maankäy-tön muutos, jonka hypoteettinen toteutuminen riippuu Oulun ratapihan VAK-rai-teen siirtämisestä. Aivan VAK-raiteen viereen, Limingantullin kaupunginosaan on vuonna 2006 vahvistetun asemakaavan mukaisesti rakennettu kerrostaloalue. Ker-rostaloalueen kaavan mukainen kerrosala on 117 000 ke-m2, joka kaavaselostuk-sen mukaan vastaa 2 700–2 800 asukasta ja 300–350 työpaikkaa. Esimerkkitar-kastelun lähtöoletuksena on, että ratapiha
	 
	 
	Figure
	Kuva 11. Tarkastelualueen sijainti. 
	Oulun ratapihan tapauksessa lisärakentamisen määrä on vähäinen, eikä alueella ole käytössä maankäyttömallia, joten maankäyttöskenaariot on luotava perustuen oletuksiin tulevasta maankäytöstä. Maankäyttöskenaarioissa on oletettu, että  ratapihakorttelin rakentaminen vaikuttaa muiden kaavoitushankkeiden toteutus-järjestykseen. Vertailuvaihtoehdon skenaarioon sisällytetyt alueet ovat järjestyk-sessä Alppilan bulevardi (4 000 asuntoa), Kaukovainio (2 000 as.), Puolivälinkan-gas (2 000 as.), Kaijonharju (2 000 a
	 
	Hankevaihtoehdossa rakennetaan ensin ratapihakortteli, jonka jälkeen siirrytään vertailuvaihtoehdon mukaiseen rakentamiseen. Oletuksena on, että lähimpänä keskustaa olevat alueet rakennetaan ensin. Yhden alueen valmistuttua siirrytään seuraavalle alueelle. Rakentamisen oletetaan etenevän 400 asunnon vuositahdissa koko tarkasteluajan, joka vastaa noin kolmasosaa Oulun viime vuosien kerrostalo-rakentamisesta. Muiden maankäytön muutosten oletetaan toteutuvan samalla ta-valla kummassakin skenaariossa, joten nii
	 
	7.5.3  Maankäyttöhyötyjen laskenta 
	Maankäytön liikenteellisissä hyödyissä huomioidaan matka-aika- ja ajoneuvokus-tannukset, joita arvioidaan matkatuotosten ja matkojen karkeasti arvioidun suun-tautumisen perusteella. Ulkoisvaikutukset jätetään esimerkkilaskennassa huomioi-matta, sillä niillä ei arvioida olevan vaikutusta laskelmaan. Lisäksi oletetaan, että rakennuskustannukset ovat paikasta riippumatta samat, jolloin välillisistä inves-toinneista ei synny vaikutuksia. Maankäyttöskenaarioiden alueista ratapihakortteli ja Alppilan bulevardi ov
	 
	Matka-aika- ja ajoneuvokustannuksia arvioidaan karkeasti työpaikkasaavutetta-vuuden perusteella. Oletuksena on, että sijainti suhteessa tärkeimpiin työpaikka-alueisiin kuvaa yleisellä tasolla matka-aikoja ja etäisyyksiä myös muihin matkakoh-teisiin. Koska lähtöpaikat ja määränpäät ovat ajallisesti lähellä toisiaan erityisesti henkilöautolla, etäisyydellä ei todennäköisesti ole suurta vaikutusta matkojen suuntautumiseen. Laskelmassa oletetaan, että suuntautuminen jakautuu eri alu-eille suhteessa työpaikkamää
	 
	Taulukossa 16 on esitetty hankevaihtoehdon mukaisen maankäyttöskenaarion lii-kennehyödyt verrattuna vertailuvaihtoehdon skenaarioon. Hyödyt on laskettu 30 vuoden laskenta-ajalta ja diskontattu nykyarvoisiksi 3,5 % laskentakorolla. Perus-vuotena on käytetty vuotta 2025. Hyödyt koostuvat korkean kulkumuoto-osuuden vuoksi pääosin henkilöautoliikenteen matka-aikahyödyistä. Keskustan tuntumassa sijaitseva ratapihakortteli ja Alppilan bulevardi ovat saavutettavuudeltaan tasavä-kisiä, jolloin kyseisten alueiden ra
	 
	Tarkastelussa laskennallisia hyötyjä syntyy sekä suoraan saavutettavuudesta että kaupunkivyöhykkeen perusteella arvioiduista kulkumuotojakaumista. Kulkumuoto-jakauman vaikutusta on havainnollistettu taulukossa 16. Olettamalla, että Alppilan bulevardi on joukkoliikennevyöhykkeellä jalankulkuvyöhykkeen reunavyöhykkeen sijaan, saadaan tulokseksi noin 30 prosenttia korkeammat hyödyt. Ero johtuu siitä, että joukkoliikennevyöhykkeellä on odotettavissa, että suurempi osuus matkoista tehdään autolla tai joukkoliike
	  
	Taulukko 20. Hankevaihtoehdon maankäytön diskontatut hyödyt 30 vuoden laskenta-ajalta suhteessa vertailuvaihtoehtoon. 
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	Laskentaan liittyy paljon skenaarioasetelmaan, matkojen suuntautumiseen ja kul-kumuotovalintaan liittyviä epävarmuustekijöitä. Tiettyjen epävarmuustekijöiden osalta päästäisiin todennäköisesti tarkempaan lopputulokseen käyttämällä Oulun seudun liikennemallia. Liikennemallin avulla voidaan paremmin huomioida matko-jen suuntautumiset sekä maankäytön liikenteelliset ulkoisvaikutukset, kuten liiken-neverkon mahdollinen ruuhkautumisen. 
	 
	7.6  Johtopäätökset 
	Maankäyttövaikutusten arvioimiseksi tunnistettiin kaksi potentiaalisia lähestymis-tapaa, liikenteellisten maankäyttöhyötyjen arviointi ja maanarvoon perustuva ar-vio, joiden soveltamiseen kuitenkin liittyy useita teoreettisia, menetelmällisiä ja tie-tovarantoihin liittyviä haasteita. Liikenteellisten maankäyttöhyötyjen teoreettista viitekehystä on sovellettu mm. Vuosaaren satamahankkeen yhteydessä. Menetel-mässä hyödynnetään väylähankkeiden hankearvioinneissa vakiintuneita menetel-miä ja tietovarantoja, jot
	 
	Koska ratapihahankkeissa ei yleensä synny kaupunkien sisäiseen liikennemarkki-naan liittyviä muutoksia, saattaa maanarvon muutoksiin perustuvan arvion sisäl-lyttäminen kannattavuuslaskelmaan olla vähemmän riskialtista kuin muissa liiken-nehankkeissa. Maanarvon muutoksen arvioinnista puuttuu kuitenkin liikennehank-keiden osalta vakiintuneita menetelmiä ja tietovarantoja, jolloin sovellettavuus käytännön tasolla on heikko. Menetelmänä maanarvon muutoksiin perustuva arvio on kuitenkin omiaan huomiomaan maankäy
	Laajemmassa näkökulmassa merkittävä maankäyttövaikutusten arviointiin liittyvä haaste on niiden vähäinen arvioiminen maankäytön suunnittelussa. Maankäyt-töskenaarioiden määrittely vasta liikenneväylähankkeen hankearvioinnissa on me-netelmänä raskas. Siltikään maankäytön suunnittelun kaikkia reunaehtoja ei voida huomioida, minkä lisäksi vaihtoehtoasetelma jää mahdollisuuksiin nähden suppe-aksi. Ideaalitilanteessa maankäyttöhyötyjen arviointia tehtäisiin pääosin maankäy-tön suunnittelun yhteydessä, jolloin it
	 
	Maankäyttöhyötyjen arvioinnin yleishaasteeksi muodostuvat hankkeiden kokoerot ja kaupunkialueiden erilaiset valmiudet eri menetelmien suhteen. Maankäyttö-hyötyjen osalta merkittävä hanke vaatii tarkempaa arviointia, esimerkiksi maan-käyttöskenaarioiden suhteen. Toisaalta tietovarantojen sekä maankäyttö- ja liiken-nemallien suhteen on alueellisia eroja. Vaikka eri menetelmillä päästään oikean suuruusluokan arvioihin, heikkenee arviointitulosten vertailtavuus. 
	 
	Nykyinen liikenneväylien hankearvioinnin yleisohje on vapautuvan maankäytön vaikutusten suhteen varsin yleispiirteinen. Ohjeessa on jätetty melko väljät reuna-ehdot maankäytön vaihtoehtoasetelman laatimiselle, eikä esimerkiksi maankäytön toteutusjärjestykseen oteta suoraan kantaa. Lisäksi puolikkaan säännön sovelta-minen on epäselvää; tulisiko sitä soveltaa kaikkeen liikenteeseen, jonka hankkeen mahdollistama maankäyttö synnyttää, vai vain siihen osaan liikenteestä, joka lii-kennemuodon tai matkatuotoksen o
	 
	Toisaalta nykyinen hankearviointiohjeistus on maankäytön huomioimisen osalta varsin sallivaa. Esimerkiksi Ruotsin ASEK 7.0 -ohjeistus sallii maankäyttömuutosten huomioimisen vain kymmenen vuoden ajalta, eivätkä maankäyttömuutokset yli-päätään oletusarvoisesti kuulu huomioitaviin vaikutuksiin. Iso-Britannian TAG-ke-hikossa maankäyttömuutoksia ei saa huomioida lainkaan. 
	8 Matkustajien kulkuyhteyksien kehittämisen arviointi 
	Ratapihat ja niillä sijaitsevat rautatieasemat ovat matkaketjun solmupisteitä. Mat-kustajien kulkuyhteyksien kehittämisellä pyritään parantamaan matkustajaturvalli-suutta ja esteettömyyttä sekä tekemään vaihdot eri kulkumuotojen välillä mahdol-lisimman sujuviksi. Tavoitteena on myös yleisesti parantaa matkustajakokemusta ja joukkoliikenteen houkuttelevuutta. 
	 
	Matkustajaturvallisuuteen liittyvä yleinen kehittämistoimenpide on laituripolun poistaminen. Laituripolkuja, eli pää- tai sivuraiteen tasoylityksiä on käytössä useilla asemilla, mm. Kokkolassa, Lappeenrannassa ja Turussa. Yli- tai alikulun toteutta-misen avulla poistetaan matkustajien riski jäädä lähtevän, saapuvan tai läpiajavan junan tai muun radalla liikkuvan kaluston alle.  
	 
	Onnettomuuksia, joissa matkustaja olisi tahattomasti jäänyt laituripolulla junan alle, ei ole tilastoitu. Allejäännin todennäköisyyttä voidaan siten pitää hyvin pie-nenä. Laituripolkujen poistamisen merkittävin vaikutus liittyy liikenteen aikataulu-suunnitteluun. Laituripolkujen vuoksi eri kulkusuuntien henkilöjunien kohtaamisia pyritään useilla asemilla välttämään, mikä hankaloittaa aikataulusuunnittelua ja häiriötilanteiden hallintaa. Laituripolun poistamisella lisätään aikataulusuunnittelun joustavuutta,
	 
	Esteettömyydellä tarkoitetaan joukkoliikenteen kontekstissa yhdenvertaista mah-dollisuutta liikkua ja käyttää joukkoliikenteen palveluja. Yhdenvertainen mahdolli-suus pyritään tarjoamaan erityisesti liikuntarajoitteisille ja vastaaville erityisryh-mille, mutta myös iäkkäille henkilöille, lapsille ja lasten kanssa liikkuville, jolloin se koskee melko suurta osaa väestöstä. Esteettömyys käsittää paitsi pysäkki- ja lai-turialueiden, asemien ja terminaalien sekä liikennevälineiden esteettömyyden, myös matkustam
	 
	Esteettömyyden luonne perusoikeuksia turvaavana ominaisuutena tekee siitä haastavan hankearvioinnin näkökulmasta. Ratalain 5 §:ssä ”Radanpitoa koskevat yleiset vaatimukset” todetaan, että ”Rataverkko tarjoaa yhteydet turvalliseen ja toimivaan liikkumiseen ja kuljettamiseen maan eri alueiden välillä ottaen huomioon esteettömät yhteydet, eri väestöryhmien liikkumistarpeet sekä eri elinkeinoalojen kuljetustarpeet”. Euroopan komission vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan union
	 
	Euroopan komission asetus jättää jonkin verran liikkumavaraa kansalliselle harkin-nalle. Asetuksessa mm. todetaan, että uusittaessa tai parannettaessa asemia, joi-den matkustajamäärä on alle 1 000 matkustajaa vuorokaudessa, ”ei tarvita hissejä tai luiskia, jotka olisivat muussa tapauksessa tarpeen portaattoman reitin tarjoa-miseksi, jos samalla reitillä korkeintaan 50 kilometrin päässä olevalla asemalla tar-jotaan vaatimukset täysin täyttävä esteetön reitti.” Tällaisissa tapauksissa voidaan vammaisten ja li
	Esteettömyyttä parantavat toimenpiteet, esimerkiksi juuri hissien rakentaminen, ovat usein kalliita investointeja. Hankearvioinnin näkökulmasta arvioitava kysymys voisi olla, Euroopan komission asetukseen viitaten, miten tarkoituksenmukaista es-teettömyyden toteuttaminen kullekin asemalle on ja millaisia vaikutuksia syntyisi liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettamisesta muilla tavoin. 
	 
	Matkustajien kulkuyhteyksien kehittämisen avulla voidaan lyhentää siirtymämat-koja laiturialueen ja ympäröivän yhdyskuntarakenteen välillä sekä laiturialueen si-sällä. Esimerkiksi Turun ratapihan kehittämishankkeessa matkustajalaiturit siirty-vät lähemmäksi aseman koillispuolella sijaitsevaa linja-autoasemaa, jolloin matkus-tajien vaihtoajat paikalliseen ja seudulliseen joukkoliikenteeseen lyhenevät. Tämän vaikutuksen suuruutta voidaan arvioida olemassa olevien arviointimenetelmien (vaihtoajan lyhenemisestä
	 
	 
	 
	 
	9 Ratapihojen hankearvioinnissa käytettävät ennusteet 
	9.1  Kuljetusvirtaennusteet 
	Ratapihojen hankearvioinnissa on arvioitava ratapihaa käyttävien kuljetusvirtojen kehittymistä samalla tavalla kuin muissakin ratahankkeissa. Lisäksi on arvioitava vaihtotyön tarpeen kehittymistä erilaisissa kuljetuksissa. Vaunuryhmäkuljetusten väheneminen ja suorien junien yleistyminen ovat vähentäneet vaihtotyötä ja tämä kehitys tulee todennäköisesti jatkumaan. Tulevaisuudessa junia pyritään myös aja-maan yhä enemmän suoraan tuotantolaitosten tai satamien raiteille, jolloin käsit-tely- ja seisonta-aika va
	 
	Yleisenä haasteena kuljetusvirtojen selvittämisessä on, ettei julkista tietoa niistä ole saatavilla. Hankearvioinnin laatijan on selvitettävä tiedot esimerkiksi liikennöit-sijöiden haastatteluiden avulla. Kaikista operatiivisista yksityiskohdista ei välttä-mättä olla valmiita antamaan tietoja, jolloin hankearvioinnin laatijan on tehtävä omaan asiantuntemukseen perustuvia arvioita. 
	 
	9.2  Raakapuun kuormauspaikkoihin liittyvät erityiskysymykset 
	Raakapuun kuormauspaikkojen kehittämistoimenpiteiden vaikutukset ovat lähes aina verkollisia – yhden kuormauspaikan kustannustehokkuuden paraneminen voi aiheuttaa siirtymiä rataverkon kuormauspaikkojen tai kuljetustapojen välillä. Vai-kutukset kohdistuvat tällöin tie- ja rautatiekuljetusten liikennöintikustannuksiin sekä suoritemuutosten kautta tie- ja rautatieliikenteen ulkoisiin kustannuksiin. Yh-den kuormauspaikan kehittäminen myös vähentää usein muiden kuormauspaikko-jen kehittämistarvetta. Esimerkiksi 
	 
	Uuden raakapuun kuormauspaikan aiheuttamia kuljetusvirtamuutoksia voidaan ar-vioida kuljetuskustannusanalyysien avulla, jos tiedetään puun hankinta-alueet ja määränpäät. Raakapuun rautatiekuljetukset edellyttävät kuorma-autolla tapahtu-van alkukuljetuksen ja välilastauksen, joten myös näiden kustannukset on huo- mioitava. Olemassa olevan raakapuun kuormauspaikan kehittämisen aiheuttamien kuljetusvirtamuutosten arvioiminen on vaikeampaa. Näiden arviointi edellyttää ta-vallisesti kuljetusasiakkaiden haastatte
	 
	Alueellisia raakapuuvirtojen muutoksia voidaan arvioida myös Liikenneviraston vuonna 2010 kehittämällä raakapuuvirtojen optimointimallilla. Mallin avulla voi-daan tarkastella kotimaisen puun kuljetusvirtoja erilaisissa puun tarjontaa, kysyn-tää, kuljetuskustannuksia ja kuljetusjärjestelmää koskevissa toimintaympäris-töissä. Optimointimalli laskee raakapuun tarjontapisteiden ja metsäteollisuuden tuotantolaitosten väliset puuvirrat kuljetus- ja terminaalikustannuksiin perustuen. Optimitilanne saavutetaan tila
	sijoitella rataverkolle esimerkiksi EMME/2-ohjelmiston avulla. Optimointimalli on Liikenneviraston kehittämä, joten periaatteessa se olisi kaikkien hyödynnettävissä, mutta käytännössä sitä on käyttänyt ainoastaan Ramboll Finland Oy. 
	 
	 
	 
	10 Yhteenveto ja johtopäätökset 
	10.1  Ratapihojen hankearvioinnissa käytettävät menetelmät 
	Vaihtotyön ja junaliikenteen liikennöintikustannusten arviointi 
	 
	Ratapihojen kehittämishankkeilla on vaikutuksia sekä ratapihojen sisällä tapahtu-van vaihtotyön kustannuksiin että junaliikenteen liikennöintikustannuksiin. Liiken-nöintikustannusmuutosten arvioinnin suurin haaste on suoritemuutosten tunnista-minen, koska tämä edellyttää melko yksityiskohtaista tietoa ratapihan kuljetusvir-roista ja näiden operatiivisesta toiminnasta. Tietojen hankinnassa voidaan hyödyn-tää mm. liikennöitsijöiden haastatteluja sekä Digitraffic-palvelusta saatavia tietoja. Vaihtotyöliikkeide
	 
	Kun vaihtotyön ja junaliikenteen suoritemuutokset on tunnistettu, voidaan liiken-nöintikustannusten laskenta tehdä hyvin pitkälle olemassa olevien, Väyläviraston hankearviointiohjeistuksessa esitettyjen menetelmien ja yksikköarvojen avulla. Vaihtotyön kustannusmuutosten kohdalla tulee lisäksi arvioida, mahdollistavatko toimenpiteet pitkällä aikajänteellä vaihtotyöpalvelussa käytettävien resurssien merkittävän vähentämisen tai siitä kokonaan luopumisen. Jos tällainen vaikutus todetaan mahdolliseksi, tulee se
	 
	Vaihteiden keskittäminen mahdollistaa kulkuteiden muodostamisessa tarvittavan henkilötyön vähentämisen. Tämä tuo säästöjä henkilöstökustannuksissa sekä mah-dollistaa junien lähettämisen ja vastaanottamisen lyhyemmillä väleillä, millä voi olla vaikutuksia linjaosuuksien välityskykyyn. 
	 
	Onnettomuuskustannusten arviointi 
	 
	Turvalaitteiden kehittämisen avulla pyritään pienentämään onnettomuusriskiä ja saavuttamaan säästöjä onnettomuuskustannuksissa. Suomen ratapihoilla on ta-pahtunut vuoden 2000 jälkeen ainoastaan kolme yhteentörmäysonnettomuutta ja kaksi suistumisonnettomuutta, jotka olisivat olleet estettävissä asianmukaisilla tur-valaitteilla. Tapahtuneiden onnettomuuksien vähyyden vuoksi satunnaisvaihtelun merkitys on suuri, mistä johtuen niiden perusteella määritetyn onnettomuusasteen yleistettävyys on heikko.  
	 
	Samalla voidaan kuitenkin todeta, että turvalaiteinvestointien avulla saavutettavat onnettomuuskustannussäästöt ovat hyvin pieniä, eikä niillä käytännössä ole vaiku-tusta hankkeiden kannattavuuteen. Pahimmillaan onnettomuuksien seuraukset voivat olla huomattavia, mutta tällaiset onnettomuudet ovat nykyisillä turvallisuus-määräyksillä- ja käytännöillä erittäin epätodennäköisiä.  
	 
	  
	Kunnossapitokustannusten arviointi 
	 
	Ratapihojen kunnossapitokustannuksia tarkasteltiin vuosien 2013–2019 toteutu-neiden kustannusten perusteella. Määritettyjä yksikkökustannuksia voidaan käyt-tää ratapihan osien kunnossapitokustannusten laskennassa. Sähköradan osalta voidaan käyttää tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvoissa esitettyä yksikkökustannusta. 
	 
	Pääkaupunkiseudun ratapihoista lähtöaineistoon sisältyi ainoastaan Ilmalan rata-piha, jonka kunnossapitokustannukset ovat huomattavasti muita ratapihoja korke-ammat. Ilmalan ratapihan perusteella määritettyjen yksikkökustannusten yleistet-tävyyttä muille pääkaupunkiseudun ratapihoille tulee vielä pohtia ohjeistuksen laa-timisen yhteydessä. Lisäksi tulee pohtia erilaisten päällysrakennetyyppien huomi-oimista kustannuksissa. 
	 
	Yleisesti ottaen kunnossapidon kustannustietoja on käytettävissä vielä suhteellisen lyhyeltä aikajänteeltä. Tulosten luotettavuus paranee ajan mittaan, kun tietoa to-teutuneista kustannuksista kerätään. 
	Maankäytön kehittämisen yhteiskuntataloudellisten vaikutusten arvi-ointi 
	 
	Ratapihat sijaitsevat useissa tapauksissa kaupunkien keskustojen lähellä, saavu-tettavuudeltaan hyvillä sijainneilla, muodostaen siten houkuttelevia alueita keskus-tamaisen maankäytön kehittämiselle. Ratapihan vaikutus maankäyttöön voi VAK-toimintojen vuoksi olla huomattavasti itse ratapiha-aluetta laajempi, rajaten maan-käytön muutoksia satojen metrien säteellä. VAK-toimintojen vaatima suojavyöhyke joko rajaa kokonaan pois tai asettaa merkittäviä rakennusteknisiä vaatimuksia asuinkiinteistöjen sekä toimi- 
	 
	Työssä tunnistettiin kaksi potentiaalista lähestymistapaa maankäyttövaikutusten arvioimiseksi: liikenteellisten maankäyttöhyötyjen arviointi ja maanarvoon perus-tuva arvio. Liikenteellisten maankäyttöhyötyjen laskennassa hyödynnetään vakiin-tuneita menetelmiä ja tietovarantoja, joten soveltamiskynnys on matala. Menetel-mällisinä haasteina ovat maankäyttöskenaarioiden laatimiseen liittyvät epävar-muustekijät, joita kuitenkin voidaan tutkia herkkyystarkasteluiden avulla, esimer-kiksi laatimalla useampi vaihto
	 
	Koska ratapihahankkeissa ei yleensä synny kaupunkien sisäiseen liikennemarkki-naan liittyviä muutoksia, voi maanarvon muutokseen perustuva arvio olla vähem-män riskialtis kuin muissa liikennehankkeissa. Maanarvon muutoksen arvioinnista puuttuu kuitenkin vakiintuneita menetelmiä ja tietovarantoja, minkä vuoksi sen sovellettavuus käytännön tasolla on heikko. Menetelmänä maanarvon muutokseen perustuva arvio huomioisi kuitenkin maankäyttöhyötyjä laajemmalla skaalalla kuin liikenteellisiin hyötyihin perustuva ar
	 
	  
	Matkustajien kulkuyhteyksien kehittämisen vaikutusten arviointi 
	 
	Matkustajien kulkuyhteyksien kehittämisellä pyritään parantamaan matkustajatur-vallisuutta ja esteettömyyttä sekä tekemään vaihdot eri kulkumuotojen välillä mah-dollisimman sujuviksi. Tavoitteena on myös yleisesti parantaa matkustajakoke-musta ja joukkoliikenteen houkuttelevuutta. 
	 
	Matkustajaturvallisuuteen liittyvä yleinen kehittämistoimenpide on laituripolun poistaminen. Onnettomuuksia, joissa matkustaja olisi tahattomasti jäänyt laituri-polulla junan alle, ei kuitenkaan ole tilastoitu, minkä vuoksi allejäännin todennä-köisyyttä voidaan pitää hyvin pienenä. Laituripolkujen poistamisen merkittävin vai-kutus on aikataulusuunnittelun joustavuuden lisääntyminen. 
	 
	Esteettömyyden luonne perusoikeuksia turvaavana ominaisuutena tekee siitä haastavan hankearvioinnin näkökulmasta. Hankearvioinnissa arvioitava kysymys voisi olla, miten tarkoituksenmukaista esteettömyyden toteuttaminen kullekin ase-malle on ja millaisia vaikutuksia syntyisi liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljetta-misesta muilla tavoin. 
	 
	Matkustajien kulkuyhteyksien kehittämisen avulla voidaan lyhentää siirtymämat-koja laiturialueen ja ympäröivän yhdyskuntarakenteen välillä sekä laiturialueen si-sällä. Näiden vaikutusten suuruutta voidaan arvioida olemassa olevien menetel-mien avulla. 
	 
	10.2  Ratapihojen hankearvioinnin toteutettavuus yleisesti 
	Valmiudet ratapihojen hankearviointien laatimiselle ovat yleisesti ottaen hyvät, vaikka menetelmiin ja lähtötietoihin liittyykin haasteita. Ratapihahankkeille ovat ominaisia vaikutukset, jotka syntyvät tarkasteltavan ratapihan ulkopuolella. Tällai-sia ovat esimerkiksi pienenevä tavaraliikenteen junamäärä ja siitä syntyvät vaiku-tukset tai lisääntyvä henkilöjunatarjonta ja siitä syntyvät vaikutukset. Näiden ver-kollisten vaikutusten tunnistaminen on hankearvioinnin näkökulmasta tärkeää, koska suurimmat raham
	 
	Myös toimenpiteiden riippuvuudet on tärkeää tunnistaa. Esimerkiksi Tampereen henkilöratapihan uuden välilaiturin toteuttaminen ei vielä yksin mahdollista lähiju-naliikenteen merkittävää kasvattamista, vaan myös muita investointeja vaaditaan. Tämä asettaa haasteen hankearvioinneissa tarkasteltavien hankkeiden määritte-lylle ja rajaamiselle. 
	 
	Ratapihojen kehittämishankkeet voivat myös olla vaihtoehtoisia. Esimerkiksi Kaak-kois-Suomessa useiden ratapihojen ruuhkaisuus on ollut seurausta Vainikkalan ra-tapihan ruuhkaisuudesta, ja tilannetta voidaan helpottaa sekä Vainikkalaa että muita ratapihoja kehittämällä. Ratapihojen ja rataosuuksien kehittämistä tulisikin tarkastella strategisella tasolla ennen ratapiha- ja rataosuuskohtaisten tarkempien suunnitelmien laatimista, jolloin vaikutuksiltaan heikoimpia ja yhteiskuntataloudel-lisesti kannattamatto
	 
	Ratapihojen kehittämishankkeiden aiheuttamien suoritemuutosten tunnistaminen edellyttää melko yksityiskohtaista kuvaa kuljetusvirroista ja niiden operatiivisesta toiminnasta. Tällaisia tietoja ei ole julkisesti saatavilla, vaan ne on hankittava esi-merkiksi haastatteluiden avulla. Haastatteluissa selvitettäviä asioita ovat mm.: 
	 
	 ratapihaa käyttävät kuljetusvirrat ja niiden kehittyminen 
	 ratapihaa käyttävät kuljetusvirrat ja niiden kehittyminen 
	 ratapihaa käyttävät kuljetusvirrat ja niiden kehittyminen 

	 vaihtotyön tarve ja toteutustapa eri kuljetusvirroissa sekä näiden kehitty-minen (mm. kaluston uusiutumisen myötä) 
	 vaihtotyön tarve ja toteutustapa eri kuljetusvirroissa sekä näiden kehitty-minen (mm. kaluston uusiutumisen myötä) 

	 tarkasteltavan hankkeen vaikutus junaliikenteeseen ja vaihtotyöhön. 
	 tarkasteltavan hankkeen vaikutus junaliikenteeseen ja vaihtotyöhön. 


	 
	Kaikista operatiivisista yksityiskohdista ei todennäköisesti olla valmiita antamaan tietoja, jolloin hankearvioinnin laatijan on tehtävä omaan asiantuntemukseen pe-rustuvia arvioita. 
	 
	Ratapihojen hankearvioinnin menetelmiä voidaan hyödyntää sekä kehittämis- että peruskorjausinvestointien hankearvioinneissa. Peruskorjausinvestoinneissa vertai-luvaihtoehtona on ratapihan tai sen osan käytettävyyden heikkeneminen (esimer-kiksi akselipainorajoitus), tai ratapihan tai sen osan poistuminen kokonaan käy-töstä (raiteiden sulkeminen liikenteeltä). Tällöin on arvioitava, miten rajoitus vai-kuttaa ratapihan kautta tapahtuviin kuljetuksiin ja ratapihalla suoritettavaan vaih-totyöhön.  
	 
	10.3  Nykyisen ohjeistuksen täydentämistarpeet 
	Ratapihojen hankearvioinnin ohjeistaminen voidaan tehdä täydentämällä nykyistä ratahankkeiden arviointiohjetta sekä tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yk-sikköarvoja. Merkittävin avoin kysymys on, viedäänkö maankäytön kehittämisen yhteiskuntataloudellisten vaikutusten arviointi osaksi ohjeistusta. Jos näin pääte-tään tehdä, on arvioinnissa käytettävät menetelmät ja reunaehdot kuvattava sekä hankearvioinnin yleisohjeessa että ratahankkeiden arviointiohjeessa. Ratahankkei-den arviointiohjeeseen tehtäv
	 Luvussa 2.4 (Liikennejärjestelmähankkeet) voidaan ratapihojen maankäy-tön kehittämishankkeet mainita yhtenä erityistapauksena. 
	 Luvussa 2.4 (Liikennejärjestelmähankkeet) voidaan ratapihojen maankäy-tön kehittämishankkeet mainita yhtenä erityistapauksena. 
	 Luvussa 2.4 (Liikennejärjestelmähankkeet) voidaan ratapihojen maankäy-tön kehittämishankkeet mainita yhtenä erityistapauksena. 

	 Luvussa 3.2.2 (Maankäytön ja liikennejärjestelmän kehitys eri vaihtoeh-doissa) kuvataan ratapihojen maankäytön kehittämishankkeiden maan-käyttöskenaarioiden muodostamista (jos tässä selvityksessä kuvattu mene-telmä päätetään viedä osaksi ohjeistusta). 
	 Luvussa 3.2.2 (Maankäytön ja liikennejärjestelmän kehitys eri vaihtoeh-doissa) kuvataan ratapihojen maankäytön kehittämishankkeiden maan-käyttöskenaarioiden muodostamista (jos tässä selvityksessä kuvattu mene-telmä päätetään viedä osaksi ohjeistusta). 

	 Ratapihojen toimintoja koskevia ennusteita on kuvattu melko kattavasti lu-vussa 3.3.2. Tekstiä voidaan täydentää maininnalla vaihtotyön tarpeen ke-hittymisen arvioimisesta sekä mahdollisesti esimerkillä. 
	 Ratapihojen toimintoja koskevia ennusteita on kuvattu melko kattavasti lu-vussa 3.3.2. Tekstiä voidaan täydentää maininnalla vaihtotyön tarpeen ke-hittymisen arvioimisesta sekä mahdollisesti esimerkillä. 

	 Lukuun 6 tehdään täydennykset ratapihojen hankearvioinnissa käytettä-vien menetelmien osalta. Näitä ovat kunnossapitokustannusten, vaihtotyön kustannusten ja onnettomuuskustannusten laskennassa käytettävät mene-telmät ja yksikköarvot. Varsinkin vaihtotyön kustannusten määrittämistä on tarpeen täydentää esimerkkilaskelmalla. 
	 Lukuun 6 tehdään täydennykset ratapihojen hankearvioinnissa käytettä-vien menetelmien osalta. Näitä ovat kunnossapitokustannusten, vaihtotyön kustannusten ja onnettomuuskustannusten laskennassa käytettävät mene-telmät ja yksikköarvot. Varsinkin vaihtotyön kustannusten määrittämistä on tarpeen täydentää esimerkkilaskelmalla. 


	 Jos maankäytön kehittämisen yhteiskuntataloudellisten hyötyjen laskenta viedään osaksi ohjeistusta, tulee sille laatia lukuun 6 yksityiskohtainen oh-jeistus esimerkkilaskelmineen. 
	 Jos maankäytön kehittämisen yhteiskuntataloudellisten hyötyjen laskenta viedään osaksi ohjeistusta, tulee sille laatia lukuun 6 yksityiskohtainen oh-jeistus esimerkkilaskelmineen. 
	 Jos maankäytön kehittämisen yhteiskuntataloudellisten hyötyjen laskenta viedään osaksi ohjeistusta, tulee sille laatia lukuun 6 yksityiskohtainen oh-jeistus esimerkkilaskelmineen. 


	Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvoja on tarpeen päivittää vaih-totyötä, onnettomuuksia ja ratapihojen kunnossapitoa koskevilla yksikkökustan-nuksilla. 
	10.4  Jatkoselvitystarpeet 
	Maankäytön kehittämisen yhteiskuntataloudellisten vaikutusten arviointiin liittyy useita menetelmiin ja lähtötietoihin liittyviä kehittämistarpeita. Tarve ei koske pel-kästään ratapihahankkeita, vaan yleisesti liikennehankkeiden ja maankäytön vä-listä vuorovaikutusta. Vielä laajemmin tarkasteltuna ongelma ei koske pelkästään liikenneväylähankkeita, vaan yleisesti maankäytön suunnittelua. Väylävirasto voi kuitenkin omalta osaltaan edistää maankäytön yhteiskuntataloudellisten vaikutus-ten arviointia. 
	 
	Muiden vaikutuslajien osalta tarvittavat tiedot ovat melko kattavasti olemassa. Vaihtotyössä käytettävän kaluston kustannuksia ja ominaisuuksia (mm. pääoma-kustannukset, polttoaineenkulutus, päästöt) tulisi tarkentaa, vaikka tällaisten tie-tojen saatavuus on epävarmaa. Nykyisin tietoja on ainoastaan Dv12- ja Dr18-ve-tureiden kustannuksista ja teknisistä ominaisuuksista. Radan kunnossapidon yksik-köarvoja tulee vielä pyrkiä kehittämään siten, että ne huomioivat erilaiset päällys-rakennetyypit (puu-/betonipöl
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Laskentaesimerkki: alueellisen järjestelyratapihan kehittämishanke 
	Lähtökohdat 
	Tuotantolaitokset A ja B tuovat raaka-aineita rautateitse Venäjältä yhteensä 200 000 tonnia vuodessa. Kuljetukset muodostuvat kolmesta osavaiheesta: 
	 
	1. Junat vedetään rajanylityspaikalta järjestelyratapihalle 750 metrin mittaisina. Yh-den junan bruttopaino on 5 100 tonnia ja nettopaino 3 700 tonnia.  
	1. Junat vedetään rajanylityspaikalta järjestelyratapihalle 750 metrin mittaisina. Yh-den junan bruttopaino on 5 100 tonnia ja nettopaino 3 700 tonnia.  
	1. Junat vedetään rajanylityspaikalta järjestelyratapihalle 750 metrin mittaisina. Yh-den junan bruttopaino on 5 100 tonnia ja nettopaino 3 700 tonnia.  

	a. Alueellisen järjestelyratapihan raidepituus on 550 m, minkä vuoksi junat on lyhennettävä kuormasuunnassa ja pidennettävä tyhjävaunusuun-nassa. Junien lyhentämisestä ja pidentämisestä vastaa järjestelyratapi-han vaihtotyöpalvelu. 
	a. Alueellisen järjestelyratapihan raidepituus on 550 m, minkä vuoksi junat on lyhennettävä kuormasuunnassa ja pidennettävä tyhjävaunusuun-nassa. Junien lyhentämisestä ja pidentämisestä vastaa järjestelyratapi-han vaihtotyöpalvelu. 
	a. Alueellisen järjestelyratapihan raidepituus on 550 m, minkä vuoksi junat on lyhennettävä kuormasuunnassa ja pidennettävä tyhjävaunusuun-nassa. Junien lyhentämisestä ja pidentämisestä vastaa järjestelyratapi-han vaihtotyöpalvelu. 

	b. Kuljetusmäärä edellyttää 54 vuosittaista junaparia. 
	b. Kuljetusmäärä edellyttää 54 vuosittaista junaparia. 


	2. Junat ajetaan järjestelyratapihalta alueelliselle järjestelyratapihalle 550 metrin mittaisina. Yhden junan bruttopaino on 3 700 tonnia ja nettopaino 2 700 tonnia. Kuljetusmäärä edellyttää 75 vuosittaista junaparia. 
	2. Junat ajetaan järjestelyratapihalta alueelliselle järjestelyratapihalle 550 metrin mittaisina. Yhden junan bruttopaino on 3 700 tonnia ja nettopaino 2 700 tonnia. Kuljetusmäärä edellyttää 75 vuosittaista junaparia. 

	3. Alueellisen järjestelyratapihan vaihtotyöpalvelu vastaa täysien vaunujen jake-lusta tuotantolaitoksille A ja B sekä tyhjien vaunujen noutamisesta alueelliselle järjestelyratapihalle. Vaunut jaetaan ja noudetaan yhdessä erässä. 
	3. Alueellisen järjestelyratapihan vaihtotyöpalvelu vastaa täysien vaunujen jake-lusta tuotantolaitoksille A ja B sekä tyhjien vaunujen noutamisesta alueelliselle järjestelyratapihalle. Vaunut jaetaan ja noudetaan yhdessä erässä. 


	 
	Suurin sallittu akselipaino alueellisella järjestelyratapihalla on 225 kN:a, mutta linjaosuu-det mahdollistaisivat 250 kN akselipainon. Alueellisen järjestelyratapihan vaihteet ovat käsikääntöisiä eikä raiteita ole varustettu vapaanaolon valvonnalla. 
	 
	 
	Figure
	Kuva 1. Ratapihojen verkollinen sijainti. 
	  
	Hankkeen kuvaus 
	Hankkeen tavoitteena on parantaa tuotantolaitosten A ja B kuljetusten kustannustehok-kuutta ja pienentää onnettomuusriskiä alueellisella järjestelyratapihalla. Hankkeeseen si-sältyvät: 
	 
	 alueellisen järjestelyratapihan raiteiden pidentäminen 550 metristä 750 metriin 
	 alueellisen järjestelyratapihan raiteiden pidentäminen 550 metristä 750 metriin 
	 alueellisen järjestelyratapihan raiteiden pidentäminen 550 metristä 750 metriin 

	 ratapihan akselipaino nosto 250 kN:iin 
	 ratapihan akselipaino nosto 250 kN:iin 

	 ratapihan varustaminen raiteiden vapaanaolon valvonnalla ja keskitetyillä vaih-teilla. 
	 ratapihan varustaminen raiteiden vapaanaolon valvonnalla ja keskitetyillä vaih-teilla. 


	 
	Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 50 miljoonaa euroa. 
	 
	Suoritemuutosten tunnistaminen 
	Akselipainon noston vaikutus 
	Akselipainon nosto mahdollistaa vaunukuorman kasvattamisen 65 tonnista 75 tonniin. Tämä pienentää rajanylityspaikan ratapihalta lähtevien junien määrän 54:stä 47 junaan vuodessa.  
	 
	Raiteiden pidentämisen vaikutus 
	Alueellisen järjestelyratapihan raiteiden pidentäminen poistaa junien lyhentämis- ja pi-dentämistarpeen järjestelyratapihalla. Tämän jälkeen junat voidaan ajaa ilman välikäsit-telyä alueelliselle järjestelyratapihalle. Järjestelyratapihan ja alueellisen järjestelyratapi-han välinen junamäärä pienenee vertailuvaihtoehdon 75 junaparista 47 junapariin. Tarve käyttää järjestelyratapihan vaihtotyöpalvelua poistuu, ja alueellisen järjestelyratapihan sekä tuotantolaitosten A ja B välisen vaihtotyön tarve vähenee. 
	  
	 
	Figure
	 
	Figure
	Kuva 2. Junaliikenteen ja vaihtotyön suoritteet vertailu- ja hankevaihtoehdossa. 
	Suoritemuutokset 
	Vertailuvaihtoehdossa junasuoritteet muodostuvat rajanylityspaikan ratapihan ja järjes-telyratapihan välisistä kuljetuksista (54 junaparia vuodessa) sekä järjestelyratapihan ja alueellisen järjestelyratapihan välisistä kuljetuksista (75 junaparia vuodessa). Vaihtotyö-suoritteeksi järjestelyratapihalla on arvioitu 2,0 km/0,5 h/saapuva juna ja alueellisella järjestelyratapihalla 20 km/2,0 h/saapuva juna. Lisäksi lähteville junille vaaditaan jarru-jenkoettelu (1 h/juna), joka sitoo yhden ratapihatyöntekijän. 
	 
	Hankevaihtoehdossa junasuorite muodostuu rajanylityspaikan ratapihan ja alueellisen järjestelyratapihan välisistä suorista kuljetuksista (47 junaparia vuodessa). Järjestelyra-tapihalla suoritettavat vaihtotyöt loppuvat ja alueellisen järjestelyratapihan vaihtotyö-suorite pienenee. 
	  
	Taulukko 1. Suoritemuutokset. 
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	Vaikutusten arviointi 
	Vaikutukset liikennöintikustannuksiin 
	Tavarajunan liikennöintikustannuksiksi on arvioitu tie- ja rautatieliikenteen hankearvioin-nin yksikköarvojen perusteella 427 euroa/h ja 10,28 euroa/km (kaksi sähköveturia ja 60 vaunua, ilman veroja ja maksuja). Vaihtotyöyksikön kustannuksiksi on arvioitu 229 eu-roa/h ja 2,38 euroa/km. Tuntikustannus muodostuu raskaasta dieselveturista (156 eu-roa/h), vaihtotyönjohtajasta (40 euroa/h) ja ratapihatyöntekijästä (33 euroa/h). Kilomet-rikustannus on raskaan dieselveturin yksikkökustannus. Jarrujenkoettelussa ta
	 
	 
	 
	  
	Taulukko 2. Junaliikenteen ja vaihtotyön liikennöintikustannussäästöt. 
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	Hankkeen avulla saavutettavat liikennöintikustannussäästöt ovat yhteensä 0,17 miljoo-naa euroa vuodessa.  
	 
	Vaihtotyön kustannusten kohdalla tulee arvioida, mahdollistaisiko järjestelyratapihan vaihtotyöpalvelun käytön loppuminen osaltaan vaihtotyöpalvelun lakkauttamisen. Tässä tapauksessa tällaista oletusta ei kuitenkaan ole tehty. 
	 
	Junaliikenteen ja vaihtotyön kustannusten lisäksi hankkeen avulla saavutetaan säästöjä henkilöstökustannuksissa, kun alueellinen järjestelyratapiha varustetaan keskitetyillä vaihteilla ja manuaalisesta kulkuteiden muodostamisesta voidaan luopua. Työvuorokier-toon sitoutuvan työvoiman määräksi arvioidaan kolme henkilöä. Yhden henkilön vuosi-kustannukset ovat 60 000 euroa, jolloin vuosittainen henkilöstökustannussäästö on yh-teensä 0,18 miljoonaa euroa. 
	 
	Vaikutukset onnettomuuskustannuksiin 
	 
	Turvalaitejärjestelmän toteuttaminen alueelliselle järjestelyratapihalle pienentää junien ja vaihtotyöyksiköiden törmäämisen riskiä. Toteutuneiden onnettomuuksien perusteella määritetyt onnettomuusasteet ratapihoille, joilla ei ole nykyaikaista turvalaitejärjestel-mää, ovat: 
	 
	 0,00455 onnettomuutta/1 000 saapuvaa junaa/vuosi 
	 0,00455 onnettomuutta/1 000 saapuvaa junaa/vuosi 
	 0,00455 onnettomuutta/1 000 saapuvaa junaa/vuosi 

	 0,00207 onnettomuutta/1 000 vaihtotyötapahtumaa/vuosi. 
	 0,00207 onnettomuutta/1 000 vaihtotyötapahtumaa/vuosi. 


	 
	Onnettomuuksien yksikkökustannuksena on käytetty 830 000 euroa/junaonnettomuus ja 16 750 euroa/vaihtotyöonnettomuus. Vaihtotyötapahtumien määräksi on arvioitu neljä jokaista saapuvaa junaa kohti (vaunujen jakelu ja nouto molemmilta tuotantolai-toksilta). Näiden perusteella lasketut onnettomuuskustannussäästöt ovat yhteensä 0,0001 miljoonaa euroa vuodessa.  
	 
	Vaikutukset kunnossapitokustannuksiin 
	 
	Hankkeessa rakennetaan uutta raidetta yhteensä 1 000 metriä ja ratapiha varustetaan turvalaitteilla. Vaihteiden määrä (10 kpl) ei muutu. Raiteiden kunnossapidon yksikkökus-tannus on 5 839 euroa/raide-km/vuosi ja turvalaitteiden 1 029 euroa/vaihde/vuosi. Kun-nossapitokustannukset kasvavat siten yhteensä 0,016 miljoonaa euroa vuodessa. 
	 
	Akselipainon nosto vähentää rajanylityspaikan ratapihan ja alueellisen järjestelyratapi-han välisen yhteysvälin bruttotonnisuoritetta 2,5 milj. brt-km. Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin mukaisella radan kulumisen yksikköarvolla (0,0015 euroa/brt-km) vuo-sittainen säästö on yhteensä 0,004 miljoonaa euroa. 
	 
	Vaikutukset päästökustannuksiin 
	 
	Vaihtotyövetureiden suoritteiden pieneneminen vähentää hiilidioksidipäästöjä 7,4 tonnia vuodessa. Hiilidioksidipäästöjen yksikköarvolla 77 euroa/tonni tämä tarkoittaa 0,0006 miljoonan euron vuosittaista päästökustannussäästöä. Muiden päästölajien muutosta ei laskettu. 
	 
	Vaikutukset julkistaloudellisiin veroihin ja maksuihin 
	 
	Ratamaksutulot vähenevät 0,04 miljoonaa euroa bruttotonnisuoritteen vähentyessä. Vai-kutusta dieselpolttoaineen valmisteverotuloihin ei laskettu.  
	 
	Rakentamisen aikaiset haitat 
	 
	Hankkeesta ei arvioida syntyvän rakentamisen aikaisia haittoja. 
	 
	Kannattavuuslaskelma 
	Kannattavuuslaskelmassa hankkeen vaikutukset on laskettu 30 vuoden aikajänteeltä ja diskontattu nykyarvoisiksi 3,5 % laskentakorolla. Investointikustannuksissa, rakentami-sen aikaisissa koroissa ja väylänpidon kustannuksissa on huomioitu julkisten varojen ra-jakustannus eli niin sanottu verokerroin, jolla kuvataan investoinnin rahoituksen verora-situksen kautta syntyvää yhteiskunnallista rajakustannusta.  
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	Taulukko 3. Hyöty-kustannuslaskelma. 
	 
	Figure
	 
	Päätelmät 
	Hankkeen merkittävimmät hyödyt syntyvät vaihteiden keskittämisestä, joka poistaa kul-kuteiden muodostamisessa vaadittavan henkilötyön ratapihalla. Lisäksi junaliikenteen lii-kennöintikustannuksissa saavutetaan säästöjä, kun junamäärä pienenee. Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 0,10, joten se ei ole yhteiskuntataloudellisesti kannattava. 
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