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Tiivistelmä 

Helsingin ratapihan parantamistoimenpiteet (HELRA-hanke) on toteutettu vuosien 
2015 ja 2020 välisenä aikana. Suunnitellut parantamistoimenpiteet ovat sisältäneet 
uusia vaihdeyhteyksiä, lyhennettyjä opastinvälejä linjaosuudelle sekä laituriopasti-
mien lisäämisen Pasilaan. Suunnittelun aikana tehtyjen simulointien perusteella 
esitetyt ratkaisut lisäävät ratapihan välityskykyä ja liikenteen häiriösietoisuutta 
sekä tuovat uusia mahdollisuuksia kunnossapito- ja ratatöiden järjestämiseen.    

Suurin osa esitetyistä parantamistoimenpiteistä on toteutettu parantamissuunni-
telman mukaisesti ja uudet vaihdekujat ja opastinvälit ovat olleet käytössä koh-
teesta riippuen 1,5–6 vuotta. Samanaikaisesti rataliikenteestä saatavan avoimen 
datan määrä ja mahdollisuudet tehdä toteumatiedosta uudenlaisia analyysejä ovat 
lisääntyneet merkittävästi. Tässä tutkimuksessa on selvitetty data-analytiikan ja 
liikenteen mallinnustyökalujen avulla, miten parantamissuunnittelussa ja sen yh-
teydessä tehdyssä hankearvioinnissa tunnistetut hyödyt ovat toteutuneet käytän-
nössä, ja vastaako uusien yhteyksien suunniteltu käyttö tämän päivän operatiivista 
toimintaa.  

Työn alkuvaiheessa tehdyn analyysin perusteella käytettävissä olevien datalähtei-
den laatu, tarkkuustaso ja määrä arvioitiin riittäväksi tutkimuksen toteuttamiseksi. 
Samassa yhteydessä myös varmistettiin, että esitetyt parannustoimenpiteet eivät 
poikkea liiaksi suunnitelluista ratkaisuista, jotta tutkimus voidaan toteuttaa. Tutki-
muksen edetessä varmistui, että saatavalla oleva data on laadultaan ja määrältään 
erinomaista, mikä kannustaa vastaavien tutkimusmenetelmien hyödyntämiseen 
myös jatkossa.  

Kun simuloituja tuloksia on vertailtu data-analyysin tuloksiin nykyisestä liiken-
teestä, on tarkastelussa keskitytty erityisesti seuraaviin tekijöihin: erot junamää-
rissä, muutokset matka-ajoissa, viiveiden ja täsmällisyyden kehittyminen, uusien 
yhteyksien käyttötarkoitukset, ratakapasiteetin määrä ja sen tehokas hyödyntämi-
nen sekä toimintamahdollisuuksien muutokset ratatöiden ja kunnossapidon osalta.  

Tehtyjen data-analyysien ja haastattelujen perusteella HELRA-kehitystoimenpi-
teistä on ollut merkittävää hyötyä erityisesti häiriötilanteiden hallinnassa sekä ra-
dan kunnossapitoon ja ratatöihin liittyen. Uudet vaihdeyhteydet mahdollistavat töi-
den ja liikenteen tehokkaamman yhteensovittamisen.  

Normaalissa aikataulutetussa liikenteessä uusien vaihdeyhteyksien mahdollistamia 
vaihtoehtoisia reittejä ei ole hyödynnetty niin suunnitelmallisesta ja laajasti, kun 
suunnitteluvaiheessa oletettiin. Pääsyy tähän on, että monet parantamissuunnitte-
lussa tunnistetut hyödyt perustuivat huoltoraiteiden vasenkätiseen liikenteeseen ja 
vaihdekujien suunnitelmalliseen käyttöön myös aikataulutetussa liikenteessä. Kul-
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kuteiden sujuva muodostaminen uusille reiteille edellyttää myös muutoksia asetin-
laitteeseen, jotka kannattaisi toteuttaa lähitulevaisuudessa, jotta ratapihan poten-
tiaalinen kapasiteetti voidaan hyödyntää kokonaisuudessaan.  

Työn aikana tunnistettiin mahdollisia pieniä kehityskohteita, joilla ratapihan kapa-
siteettia ja häiriösietoisuutta voitaisiin edelleen kasvattaa ennen suurempia inves-
tointeja. Näistä merkittävimmät ovat Pasilan laituriopastimien palauttaminen ja 
sekä edellä mainitut muutokset asetinlaitteisiin. 

Kun hankkeen toteutuneita vaikutuksia verrataan hankearvioinnissa laskettuihin 
yhteiskuntataloudellisiin vaikutuksiin, kaikkien osa-alueiden vaikutukset ovat pit-
kälti odotetun kaltaisia. Tuloksia ei voi verrata suoraan toisiinsa, koska korona-aika 
on vähentänyt erityisesti Pääradan junamääriä ennustetusta. Tulosten perusteella 
kuitenkin vaikuttaa, että ratapihan kapasiteetti on kasvanut odotetusti ja liikenteen 
täsmällisyys on parantunut HELRA-toimenpiteiden myötä.  

Työn tulosten perusteella HELRA-aluetta kannattaisi jatkokehittää seuraavilla toi-
menpiteillä: 

1) laituriopastimien palauttaminen Pasilaan,  
2) liikennettä sujuvoittavat pienet muutokset Helsingin ja Ilmalan aseteinlaittei-

siin, 
3) muutoksia kytkentäryhmiin, 
4) uusien liikennemallien jalkauttaminen ja häiriöliikenneohjeistuksen päivittämi-

nen,  
5) raiteistonkäytön tasaaminen Pasilassa ja Helsingissä sekä 
6) kaarrevaihdeselvitys ja mahdollisesti selvityksen perusteella kahden uuden 

vaihdeyhteyden lisääminen.  
 
Työstä saatiin myös arvokasta oppia tulevien ratapihasimulointien viivejakaumien 
muodostamiseen. HELRA-työssä käytetyt viivejakaumat olivat data-analyysin pe-
rusteella liian alhaiset, ja vaikka tähän olikin perustellut syyt simulointien toteutta-
misen ja tulosten yhteismitallisuuden kannalta, on vastaavissa hankkeissa syytä 
tarkastella simuloinneissa käytettäviä viivejakaumia eri tavalla.  

Tämän työn kokemusten perusteella on myös suositeltavaa jatkaa ja edelleen ke-
hittää nyt esiteltyjä menetelmiä tulevissa projekteissa. Vastaavanlaista tutkimus-
menetelmää voi tämän työn perusteella hyvin suositella käytettäviksi niin ennen-
jälkeen-tutkimuksissa kuin myös erilaisten suunnitteluhankkeiden lähtötietojen 
määrittämisessä. 
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Sammanfattning 

Förbättringsåtgärderna för Helsingfors bangård (HELRA-projektet) har genomförts 
mellan åren 2015 och 2020. De planerade förbättringsåtgärderna har inkluderat 
flera nya växelförbindelser, förkortade semaforintervaller för linjesträckan och 
tillägg av perrongsemaforer i Böle.  Utifrån de simuleringar som gjorts under 
planeringen ökar de presenterade lösningarna bangårdens förmedlingskapacitet 
och störningståligheten i trafiken och de för med sig nya möjligheter att anordna 
underhålls- och banarbeten.  
 
De flesta av de föreslagna förbättringsåtgärderna har genomförts i enlighet med 
förbättringsplanen, och de nya växelgatorna och semaforintervallerna har varit i 
användning i 1,5–6 år, beroende på objektet. På samma gång har mängden öppen 
data som fås om bantrafiken och möjligheterna att göra nya former av analyser 
av utfallsdata ökat avsevärt. Denna studie har med dataanalys och trafik-
modelleringsverktyg utrett hur de nyttor som identifierats i förbättringsplaneringen 
och den projektbedömning som gjorts i anslutning till den genomförts i praktiken 
och om den planerade användningen av de nya förbindelserna motsvarar dagens 
operativa verksamhet. 
 
Utifrån den analys som gjorts i det inledande skedet av arbetet bedömdes det att 
kvaliteten på de tillgängliga datakällorna, deras precisionsnivå och mängden var 
tillräcklig för att genomföra studien. På samma gång säkerställdes det också att 
de föreslagna förbättringsåtgärderna inte avviker för mycket från de planerade 
lösningarna, för att studien ska kunna genomföras. I takt med att studien fram-
skred bekräftades det att tillgänglig data vad gäller kvalitet och mängd är utmärkt, 
vilket uppmuntrar till att använda motsvarande studiemetoder också i 
fortsättningen. 
 
I jämförelsen av de simulerade resultaten med dataanalysens resultat rörande den 
nuvarande trafiken har fokus i granskningen legat i synnerhet på följande om-
ständligheter: skillnader i tågmängderna, ändringar i restiderna, försenings- och 
punktlighetsutvecklingen, användningsändamålen för nya förbindelser, ban-
kapacitetsvolymen och en effektiv användning av den och ändringar i verksam-
hetsmöjligheterna i fråga om banarbeten och underhåll. 
 
Utifrån dataanalyserna och intervjuerna har HELRA-utvecklingsåtgärderna varit till 
avsevärd nytta i synnerhet i hanteringen av störningssituationer och i anknytning 
till banunderhållet och banarbeten. De nya växelförbindelserna möjliggör 
effektivare samordnande av arbete med trafik. 
 
I normal tidtabellsbunden trafik har de alternativa rutter som de nya växel-
förbindelserna gett möjlighet till inte utnyttjats på ett så systematiskt och 
omfattande sätt som det förmodades i planeringsskedet. Den huvudsakliga 
orsaken till detta är att många nyttor som identifierats i förbättringsplaneringen 
baserade sig på vänsterhänt trafik på underhållsspåren och systematisk 
användning av växelgator också i den tidtabellsbundna trafiken. En förutsättning 



Väyläviraston julkaisuja 58/2021 6 

 

 

för att bilda smidiga förbindelser till de nya spåren förutsätter ändringar i ställ-
verket, vilka det lönar sig att göra inom den närmaste framtiden, så att bangårdens 
potentiella kapacitet kan utnyttjas till fullo. 
 
Under arbetet identifierades potentiella små utvecklingsobjekt, med vilka ban-
gårdens kapacitet och störningstålighet kunde förbättras ytterligare innan större 
investeringar gör. De mest betydelsefulla av dessa är att återinföra perrong-
semaforer i Böle och ovan nämna ändringar i ställverken. 
 
En jämförelse av projektets faktiska konsekvenser med de samhällsekonomiska 
konsekvenser som beräknats i projektbedömningen visar att konsekvenserna inom 
alla delområden i stor utsträckning är de förväntade. Resultaten är inte direkt 
jämförbara med varandra, eftersom coronatiden avsevärt minskat tågmängderna 
i synnerhet på Huvudbanan jämfört med den prognostiserade mängden. Utifrån 
resultaten ser det dock ut som om bangårdens kapacitet har växt på förväntat sätt 
och trafikens punktlighet har förbättrats i och med HELRA-åtgärderna. 
 
Utifrån resultaten av arbetet lönar det sig att vidareutveckla HELRA-området med 
följande åtgärder: 
   
1) återinförande av perrongsemaforer i Böle, 
2) små ändringar som gör trafiken smidigare i ställverken i Helsingfors och Ilmala, 
3) ändringar i kopplingsgrupperna, 
4) implementering av nya trafikmodeller och uppdatering av trafikstörnings-

instruktionerna, 
5) utjämning av spåranvändningen i Böle och Helsingfors, och 
6) en kurvväxelutredning och eventuellt tillägg av två nya växelförbindelser 

utifrån utredningen. 
 
Arbetet gav också värdefulla lärdomar för bildandet av förseningsfördelningar i 
framtida bangårdssimuleringar. De förseningsfördelningar som användes i HELRA-
arbetet var utifrån dataanalysen för låga, och trots att det fanns motiverade 
orsaker till detta med tanke på simuleringarna och kommensurabla resultat, finns 
det i motsvarande projekt skäl att granska de förseningsfördelningar som används 
i simuleringarna på olika sätt. 
 
Utifrån erfarenheterna av detta arbete rekommenderas det också att man 
fortsätter att vidareutveckla de nu presenterade metoderna i framtida projekt. 
Utifrån detta arbete kan en motsvarande studiemetod starkt rekommenderas att 
användas i fastställandet av källdata för såväl i före-efter–studier som olika 
planeringsprojekt.  
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Abstract 

Measures to improve the Helsinki railway yard (HELRA project) have been 
implemented between 2015 and 2020. The planned improvement measures have 
included new points connections, shortened signal intervals for the line section, 
and the addition of platform signals in Pasila.  The solutions presented on the basis 
of the simulations performed during the planning phase increase the capacity of 
the railway yard and the resistance to traffic disturbances, as well as bring new 
possibilities for organising maintenance and trackwork.    
 
Most of the proposed improvement measures have been implemented in 
accordance with the improvement plan, and the new junction lines and signal 
intervals have been in use for 1.5–6 years, depending on the site. At the same 
time, the amount of open data obtained from rail traffic and the possibilities for 
generating new types of analyses based on actual data have increased 
significantly. This study has used data analytics and traffic modelling tools to find 
out how the benefits identified in the improvement planning and the related project 
appraisal have been put into practice, as well as whether the planned use of the 
new connections is in line with today’s operational activities.  
 
Based on the analysis performed at the beginning of the study, the quality, level 
of accuracy and quantity of the available data sources were assessed as sufficient 
to carry out the study. In the same context, it was also ensured that the proposed 
improvement measures did not excessively deviate from the planned solutions to 
allow the study to be carried out. As the study progressed, it was confirmed that 
the available data is of excellent quality and quantity, which will encourage the use 
of similar research methods also in the future.  
 
After comparing the simulated results with the results of the data analysis for 
current traffic, the review has focused in particular on differences in the number 
of trains, changes in journey times, development of delays and punctuality, the 
purposes of use of new connections, capacity and its efficient utilisation, and 
changes in operational possibilities with regard to trackwork and maintenance.  
 
Based on the data analyses and interviews conducted, the HELRA improvement 
measures have been of significant benefit, especially in the management of 
disturbances and in connection with track maintenance and trackwork. The new 
points allow for a more efficient co-ordination of trackwork and traffic operation.  
 
In normal scheduled traffic, the alternative routes made possible by the new points 
connections have not been utilised as systematically and extensively as assumed 
during the planning phase.  The main reason for this is that many of the benefits 
identified in the improvement planning were based on left-hand traffic on 
maintenance tracks and the systematic use of junction lines also in scheduled 
traffic. The smooth construction of tracks for new routes also requires changes to 
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the interlocking, which should be implemented in the near future in order to fully 
utilise the potential capacity of the railway yard.  
 
During the study, potential small development targets were identified that could 
further increase the railway yard capacity and fault tolerance before major 
investments. The most significant of these are the restoration of Pasila platform 
signals and the above-mentioned changes to interlockings. 
 
When the actual impacts of the project are compared with the socio-economic 
impacts calculated in the project appraisal, the impacts in all areas are largely as 
expected. The results cannot be directly compared with each other, as the 
coronavirus pandemic has reduced the number of trains especially on the Main 
Line from the forecasted numbers. However, based on the results, it appears that 
the capacity of the railway yard has increased as expected and the punctuality of 
the traffic service has improved with the HELRA measures.  
 
Based on the results of the study, the HELRA area should be further developed 
with the following measures: 
   
1) returning platform signals to Pasila,  
2) small changes to interlockings in Helsinki and Ilmala to streamline traffic, 
3) changes to coupling groups, 
4) implementation of new traffic models and updating of traffic disruption 

instructions,  
5) equalisation of track use in Pasila and Helsinki, and 
6) curve points study and possibly the addition of two new points connections on 

the basis of the study.  
 
The study also provided valuable data for the formation of delay distributions for 
future railway yard simulations. Based on the data analysis, the delay distributions 
used in the HELRA work were too low, and though there were justified reasons for 
this in terms of the implementation of the simulations and the commensurability 
of the results, the delay distributions used in simulations should be reviewed 
differently in similar projects.  
 
Based on the experience gained from this study, it is also recommended that use 
of the methods presented in this study be continued and further developed in 
future projects. Based on this study, a similar research method can be highly 
recommended for use in both before and after studies as well as in determining 
the baseline data for various planning projects. 



Väyläviraston julkaisuja 58/2021 9 

 

 

Esipuhe 

Helsingin ratapihan toimivuuden parantaminen (HELRA)-hanketta on suunniteltu 
ja toteutettu vaiheittain vuodesta 2012 alkaen. Viimeiset HELRA kehitystoimen- 
piteet valmistuivat loppuvuodesta 2020, kun Pasilan alueen raiteiden muutokset 
käyttöönotettiin.  
 
Tässä Väyläviraston keväällä 2021 käynnistämässä HELRA-Digitaalinen ennen-jäl-
keen-tutkimuksessa on selvitetty sitä, miten hyvin HELRA-kehityskohteiden suun-
nittelun yhteydessä oletetut hyödyt ovat toteutuneet ja miten eri parannustoimen-
piteitä on päivittäisessä liikenteessä todellisuudessa hyödynnetty. Tutkimuksessa 
on vertailtu suunnitteluaikana tehtyjen liikenteellisten analyysien tuloksia tosielä-
mässä koettuihin ja mitattavissa olevin vaikutuksiin. Työssä on hyödynnetty laa-
jasti erilaisia uusia työkaluja ja data-analyysimenetelmiä toteutuneiden vaikutusten 
arviointiin. Data-analyysien lisäksi työn aikana on haastateltu Fintraffic Raide Oy:n 
liikenneohjaajia ja liikennesuunnittelua. 
 
Työn ohjausryhmään ovat kuuluneet: 
 
 Antti Lautela Väylävirasto 
 Kaisa Kauhanen Väylävirasto  
 Timo Kovanen  Fintraffic Raide Oy 
 Teemu Sirkiä Fintraffic Raide Oy  
 
Työn tilaajana on toiminut Väyläviraston Antti Lautela.  
 
Selvityksen on laatinut yhteistyössä Ramboll Finland Oy ja Proxion Plan Oy.  
Projektipäällikkönä on toiminut Ramboll Finland Oy:n Jukka-Pekka Pitkänen.  
Rambollista työhön ovat lisäksi osallistuneet Sami Iikkanen, Juho Björkman ja Roni  
Ilmola. Proxion Plan Oy:stä työhön ovat osallistuneet Tuomas Lonka, Janne-Joonas 
Mantsinen, Juhamatti Saari ja Aapo Halminen 
 
Helsingissä syyskuussa 2021 

Väylävirasto 
Väylien käyttö -osasto 
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1 Johdanto 

Osana Helsingin ratapihan toimivuuden parantaminen (HELRA) -hanketta vuonna 
2015 Liikennevirasto teetti toiminnallisuuden parantamissuunnitelman, jonka lop-
putuloksena Helsinki–Pasila-välille esitettiin toteutettavaksi useita kustannustehok-
kaita ratkaisuja Helsingin ratapihan kapasiteetin ja häiriösietoisuuden parantami-
seksi. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet sisälsivät uusia vaihdeyhteyksiä ja  
lyhennettyjä opastinvälejä liikennepaikkojen välille sekä laituriopastimien lisää-
mistä Pasilaan. Parantamissuunnittelun yhteydessä analysoitiin simuloinnin avulla 
erikseen kunkin toimenpiteen liikenteellisiä vaikutuksia, mutta myös kaikkien toi-
menpiteiden kokonaisvaikutusta ratapihan välityskykyyn. Simulointien perusteella 
ratkaisut tuovat lisäkapasiteettia koko ratapihalle, parantavat kokonaistäsmälli-
syyttä ja tuovat uusia kulkuteitä häiriötilanteiden hallintaan. Myöhemmin suurin 
osa esitetyistä toimenpiteistä toteutettiinkin parantamissuunnitelman mukaisesti.  
 

HELRA-parantamistoimenpiteet on toteutettu vuosien 2015 ja 2020 välisenä aika-
na, ja liikenneohjaajilla on nyt käytännön kokemusta uusien yhteyksien hyödyntä-
misestä. Tässä tutkimuksessa on selvitetty, ovatko suunnitteluvaiheessa lasketut 
hyödyt toteutuneet ja miten eri parannustoimenpiteitä on päivittäisessä liiken-
teessä todellisuudessa hyödynnetty. Tutkimuksessa on vertailtu suunnitteluaikana 
tehtyjen liikenteellisten analyysien tuloksia tosielämässä koettuihin ja mitattavissa 
olevin vaikutuksiin.  
 
Parantamissuunnitelman laatimisen jälkeen Suomen rautatieliikenteen datalähteet 
ovat lisääntyneet ja niiden analysoinnin mahdollisuudet ovat kehittyneet merkittä-
västi. Työssä on hyödynnetty avoimesta rajapinnasta saatavaa liikennedataa sekä 
liikenteenohjauksen sekä liikennesuunnittelun haastatteluja. Data-analytiikan 
avulla on selvitetty, miten uusia vaihdeyhteyksiä hyödynnetään käytännössä, oli-
siko yhteyksiä ollut mahdollista hyödyntää enemmänkin, mitkä ovat olleet mitatta-
vat hyödyt ja vastaavatko ne suunnitteluvaiheessa mallinnettuja tuloksia. Haastat-
teluista on saatu data-analytiikkaa tukevia laadullisia arvioita sekä näkemys muu-
tosten mahdollisista vaikutuksista ratatöiden toteutukseen. Data-analyysit on to-
teutettu yhdistämällä data-analytiikkatyökalut ja -menetelmät rautatieliikenteen 
mallinnusohjelmiin.  
 

Tulosten perusteella voidaan arvioida, miten hyvin suunnitteluaikaiset perusteet ja 
oletukset pitävät paikkansa käytännössä. Toisaalta toteutuneen käytön perusteella 
voidaan myös tehdä analyysiä siitä, pystyisikö ratapihaa ja HELRA-muutosten uusia 
mahdollisuuksia hyödyntämään vielä nykyistä tehokkaammin. Yhtenä tuloksena on 
myös mahdollisten uusien kehityskohteiden tunnistaminen HELRA-alueelle.  
 
Työn tuloksia voidaan hyödyntää tulevissa suunnitteluhankkeissa sekä liikenne- 
ohjaajien koulutuksessa. Samantyyppiset parannushankkeet hyötyvät työn johto-
päätöksistä eri toimenpiteiden hyödynnettävyydestä käytännössä ja kannattaako 
vastaavia suunnitteluratkaisuja toteuttaa muualla. 
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2 Työvaiheet ja -menetelmät 

Tämä ennen-jälkeen-tutkimus koostui kolmesta päävaiheesta ja viidestä yksityis-
kohtaisesta osatehtävästä (kuva 1). Jokaisen päätyövaiheen jälkeen tulokset ra-
portoitiin ohjausryhmälle ja tehtiin tarvittaessa tarkennuksia seuraavan vaiheen 
sisältöön. Päätyövaiheet ja osatehtävät olivat: 

1. Työn lähtökohtien määrittäminen

2. Toteutuneen liikenteen analyysi

- Toiminnalliset lähtökohdat
- Analyysi operatiivisesta toiminnasta

3. Vaikutusten arviointi ja raportointi

- Vaikutuksen ja niiden arviointi
- Lopputulokset

Raportin sisältö ei täysin noudata päätyövaiheiden ja osatehtävien mukaista otsi-
kointia, mutta noudattaa pääosin samaa rakennetta. 

Kuva 1. Työn päätyövaiheet ja osatehtävät, päätyövaiheiden sisältö on merkitty eri 
taustaväreillä. 

1. Tekniset 
lähtökohdat 

2. Toiminnalliset
lähtökohdat 

3. Analyysi 
operatiivisesta 
toiminnasta

• Vaikutusanalyysi tehdään 
sekä muutoskohteittain että 

kokonaisuuden 
näkökulmasta 

• Tunnistetaan big datasta 
ongelmapäivät ja 

tarkastellaan manuaalisesti 
toteutuneista aikatauluista, 
miten on toimittu ja onko 

hyötyjä saavutettu / jäänyt 
saavuttamatta

• Data-analytiikan tuloksia 
peilataan myös 

liikenteenohjaajien 
haastatteluihin

5. Lopputulokset 4. Vaikutukset ja 
niiden arvottaminen 

• Suunnitellut HELRA-
ratkaisut vs. toteutuneet –
miten vastaa toisiaan? edes 

toteuttaa käytännössä?

• Onko suunnittelun aikaiset 
tulokset/analyysit suoraan 

vertailukelpoisia toteutuksen 
kanssa? 

• Avoin data ja tarvittaessa 
muu Väylän hallussa olevan 

datan (esim. 
asetinlaitedatan) laatu, 

riittävyys & tarkkuustaso

• Muiden datalähteiden 
kartoitus 

• HELRA-projektin simulointi-
ja visualisointimallien 

lähtötietojen kerääminen 
(simuloidut reitit ja hyödyt) 

• Kulkutiedatan läpikäynti ja 
rajapintojen rakentaminen 
data-analytiikka työkaluihin 

• Data-analytiikan avulla 
tunnistetaan häiriöpäivät ja 

-tilanteet” 

• Onko uusia yhteyksiä 
käytetty – milloin ja missä 

tilanteissa?

• Löytyykö yhteyksiä, joita ei 
ole käytetty lainkaan tai 

hyvin vähän?

• Ovatko liikenteenohjaajat 
poikenneet automatiikasta 

säännöllisesti tietyissä 
tilanteissa?

• Miten lyhyemmät 
opastinvälit ovat 
vaikuttaneet?

• Määritetään arviointikehikko 
ja tunnusluvut viiveiden ja 
peruttujen junien osalta 

• Analyysi saavutetuista 
hyödyistä

• Suositukset ratapihan 
käyttöön / 

liikenteenohjaukseen 

• Opit tuleville hankkeille

• Suositukset datan 
keräämiselle ja 

hyödyntämiselle  jatkossa

• Havainnollinen ja selkeä 
loppuraportti

• HELRA toteutusaikataulun 
(milloin mikäkin osa on 

otettu käyttöön) ja 
tarkasteluajankohtien 

yhteensovitus

• Liikenteenohjaajien 
haastattelut 

• Häiriöpäiväkirjan läpikäynti 
ja toteumatietojen 

kerääminen  viiveiden ja 
peruttujen junien osalta

• ProVisu-mallin päivitys 
vastaamaan toteutettuja 

HELRA muutoksia

Kuva 1. Työn päätyövaiheet ja osatehtävät, päätyövaiheiden sisältö on merkitty 
eri taustaväreillä.
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Työmenetelminä tutkimuksessa käytettiin asiantuntijatyön lisäksi data-analyysejä 
usealla eri menetelmällä ja sidosryhmähaastatteluja. Erityistä työn toteutuksessa 
oli useiden eri analysointimenetelmien ja järjestelmien hyödyntäminen kahden 
konsulttiyrityksen yhteistyönä siten, että tulokset tukivat ja täydensivät toisiaan.  
Tulosten analysoinnissa ja vaikutusten arvioinnissa on keskitytty erityisesti seuraa-
viin tekijöiden ja tunnuslukujen vertailuun: 

 junamäärät  
 matka-aika-analyysit 
 junien keskimääräiset viiveet 
 junien täsmällisyys  
 ratapihan toiminnallisuus ja yksittäisten vaihteiden käyttö  
 ratakapasiteetti ja minimijunavälit 
 ratatyöt ja ratapihan kunnossapito 

 

Sidosryhmähaastatteluissa haastateltiin HELRA-alueen liikenteenohjausta sekä lii-
kennesuunnittelua. Työn ohjausryhmässä oli Väyläviraston lisäksi myös Fintraffic 
Raide Oy:n asiantuntijoita. 
 

2.1  Lähtökohdat  

Ensimmäisessä työvaiheessa tarkasteltiin saatavilla olevaa dataa ja verrattiin to-
teutettuja parannustoimenpiteitä suunniteltuihin muutoksiin. Liikennedataan liit-
tyen selvitettiin, onko lähtötiedot toteutuneesta liikenteestä saatavilla sillä tarkkuu-
della, riittävässä laajuudessa ja siinä muodossa, että työn edellyttämä data-analy-
tiikka ja eri tietolähteiden yhdistäminen on mahdollista toteuttaa.  Tämän työvai-
heen keskeiset kysymykset olivat: 

 Mikä on avoimen datan laatu, riittävyys ja tarkkuustaso? Päästäänkö näiden 
avulla tarkastelemaan junien toteutunutta liikennöintiä kulkutiekohtaisesti? 

 Voidaanko suunnitteluvaiheessa tehtyjen simulointien ja visualisointien  
tulokset yhdistää ongelmitta tarvittavia analyyseja ja työn loppuunsaatta-
mista varten?  

 Miltä osin HELRA-alueen toteutus poikkeaa suunnitellusta?  
 Voidaanko suunnitteluaikaisia analyysejä verrata nyt toteutuneeseen tilan-

teeseen? 
 

Lopputuloksena syntyi yhteenveto tietolähteiden ominaisuuksista ja raportti suun-
nittelun sekä toteutuksen eroista. Havaintojen perusteella tulevien työvaiheiden 
sisältöä ja toteutustapaa tarkennettiin ohjausryhmän kokouksissa. Ensimmäisen 
työvaiheen tuloksia on avattu tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. 
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2.2  HELRA-hankkeessa suunniteltujen muutosten 
toteutuminen  

Helsingin ratapihan toimivuuden parantaminen (HELRA) -hanketta on suunniteltu 
ja toteutettu vaiheittain vuodesta 2012 alkaen. Vuonna 2013 valmistui Liikenne- 
viraston tilaamana ”HELRA-lähtökohdat” -suunnittelutyö. Työn tavoitteena oli toi-
minnallisuuden, liikenteen ja toteutettavuuden kannalta optimaalisen raiteistomal-
lin löytäminen Helsingin ratapihalle. Erityistä työssä oli laajasti toteutetut liiken-
nesimuloinnit kaikille kehitysvaihtoehdoille. Merkittävänä osana työtä ja sen tavoit-
teita oli myös Helsingin ratapihan turvalaitteiden uusimisen lähtökohtien selvitys. 
Työn toteuttivat yhteistyössä Ramboll Finland Oy, Proxion Plan Oy ja VR Track Oy. 

HELRA-lähtökohdat työn tulosten perusteella Liikennevirasto käynnisti 2014 
HELRA-parantamissuunnittelun. Tämän työn päätavoitteena oli parhaaksi arvioi-
dun raiteistovaihtoehdon (HELRA-lähtökohdat VE4+) tarkentaminen parantamis-
suunnittelutasolle, liikennesimulointien päivittäminen, Pasila–Helsinki välin maksi-
mikapasiteettien selvittäminen, JKV-selvityksen laatiminen, YTM-asetuksen mukai-
sen riskienhallintatyön toteuttaminen ja hankearvioinnin laatiminen. Työssä huo-
mioitiin myös Pisararadan yhteensovitus HELRA-suunnitelmien kanssa. HELRA-pa-
rantamissuunnittelu valmistui 2015 ja työn toteuttivat yhteistyössä Ramboll Finland 
Oy ja Proxion Plan Oy.    

Vuosien 2015-2020 aikana on vaiheittain tehty tarkempia rakentamissuunnitelmia 
ja toteutettu kehityskohteita HELRA-parantamissuunnitelmien pohjalta. Merkittä-
vänä seikkana toteutuksessa on ollut yhteensovitus Pasilan kehityshankkeiden 
kanssa (mm. Tripla ja Pasilan läntinen lisäraide). HELRA-rakentamissuunnittelussa 
on ollut mukana paljon eri suunnittelijoita erilaisissa rooleissa. Rakennuttajana 
HELRA toteutuksessa on ollut Sweco PM. Kuvassa 2 on esitetty HELRA-hankkeen 
eri vaiheiden yksinkertaistettu toteutusaikataulu. 

 

 

Kuva 2. HELRA-projektin päävaiheet. 

HELRA-parantamissuunnittelussa esitettiin yhteensä 12 erilaista kehityskohdetta, 
joista 10 oli vaihdeyhteysmuutoksia ja kaksi turvalaiteteknisiä parannuksia. Vaih-
deyhteyksistä toteutettiin alkuperäisten suunnitelmien mukaan seitsemän koh-
detta, ja kaksi kohdetta toteutettiin hieman alkuperäisistä suunnitelmista poikkea-
ville sijainneille. Turvalaiteteknisistä parannuksista toteutettiin lyhyemmät suoja-
välit kaupunkijunaliikenteen käyttämille raiteille välillä Helsinki–Pasila, mutta Pasi-
lan laituriopastimet jätettiin toteuttamatta lyhyttä koekäyttöjaksoa lukuun otta-
matta. Vaihde- ja turvalaitemuutokset on rakennettu vaiheittain vuosien 2016 ja 
2020 välisenä aikana.  
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Kuvassa 3 on esitetty HELRA-parantamissuunnitelman kehityskohteet ja kuvassa 4 
on esitettynä toteutuneet muutokset sekä toteutuksen aikataulu. 

 

Kuva 3. HELRA-parantamissuunnitelmassa esitetyt parannustoimenpiteet. 

 

 

Kuva 4. HELRA-työssä toteutetut muutokset. 

 

2.2.1  Uudet vaihdekujat (toimenpiteet A-J) 

Toimenpide A 

Toimenpide A muodostuu vaihteista V281 ja V282 (kuva 5). Se tarjoaa Helsinkiin 
Itäisintä raidetta saapuville kaupunkijunille vaihtoehtoisen reitin laituriraiteille 1–4 
raiteen 221 kautta. Toimenpiteen A vaihteet otettiin käyttöön lokakuussa 2016. 
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Kuva 5. Toimenpide A. 

Parantamissuunnittelun aikana käydyissä sidosryhmäkeskusteluissa korostui yh-
teyden tärkeys lähiliikenteen häiriönhallinnassa ja ”4 minuutin säännön” rikkomi-
sessa lähtevien ja saapuvien junien välillä.  Yhteyden hyötyjä ei kuitenkaan tutkittu 
simuloimalla parantamissuunnittelun aikana. Asiantuntijalausuntojen perusteella 
yhteydestä arveltiin saatavan ”jonkin verran hyötyjä” ja sen arvioitiin olevan hel-
posti sovitettavissa muuhun ratainfrastruktuuriin. 

Toimenpide B 

Toimenpide B koostuu vaihteista V199 ja V215ab/cd (kuva 6). Se tarjoaa vaihto-
ehtoisen reitin Pääradan kaukoliikenneraiteita Helsinkiin saapuville junille raiteen 
225 kautta. Toimenpiteen B vaihteet otettiin käyttöön lokakuussa 2016. 

 

  

Kuva 6. Toimenpide B. 

Parantamissuunnittelun aikana arvioitiin, että häiriösietoisuuden lisäksi yhteys lisää 
mahdollisuuksia junien yhtäaikaisiin saapumisiin ja lähtöihin Helsingissä. Tehdyissä 
simuloinneissa yhteyttä hyödynnettiin häiriötilanteessa, jossa raide 224 oli poissa 
käytöstä. Tämä oli häiriötilan-ne, joka toistui parantamissuunnittelun aikana sään-
nöllisesti. Lisäksi simulointiskenaarioissa, joissa oli eniten liikennettä, uutta yh-
teyttä hyödynsivät suunnitelmallisesti raiteille 9 ja 10 saapuvat junat. Parantamis-
suunnittelun simulointien ja asiantuntija-arvioiden perusteella vaihdeyhteydestä B 
arveltiin saatavan ”merkittävää hyötyä”.  
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Toimenpide C 

Toimenpide C sisältää vaihteet V457 ja V458 (kuva 7). Vaihteet tarjoavat yhteyden 
Rantaradan kaupunkiraiteiden välillä Helsingin ja Pasilan puolivälin paikkeilla. Toi-
menpiteen C vaihteet otettiin käyttöön syyskuussa 2017. 

 

Kuva 7. Toimenpide C. 

Parantamissuunnittelussa tutkittiin simuloimalla poikkeusliikennöintimallia, jossa 
kaupunkirataa liikennöitäisiin yksiraiteisena vaihdekujalta Helsingin suuntaan. 
Tämä ratkaisu todettiin kuitenkin erittäin häiriöherkäksi päiväliikenteen 5 minuutin 
vuorovälillä. Hiljaisen liikenteen aikana yksiraiteisuus kuitenkin toimii, joten vaih-
deyhteys tunnistettiin hyödylliseksi kunnossapidon tarpeiden kannalta. Paranta-
missuunnittelun yhteydessä vaihdeyhteydestä arvioitiin saatavan ”jonkin verran tai 
ei lainkaan hyötyä”.  

Toimenpide D 

Toimenpide D koostuu vaihteista V437 ja V438 (kuva 8), jotka muodostavat yh-
teyden läntisen ja itäisen huoltoraiteen välillä. Yhteys on jatkoa Rantaradan länti-
simmältä raiteelta läntiselle huoltoraiteelle johtavalle vaihdekujalle. Toimenpiteen 
D vaihteet otettiin käyttöön syyskuussa 2017. 

 

Kuva 8. Toimenpide D. 

Parantamissuunnittelussa yhteydestä arveltiin saatavan ”jonkin verran hyötyjä”, ja 
uuden yhteyden ajateltiin olevan helpommin hyödynnettävissä kuin etelämpänä 
oleva vaihteista V216 ja V217 muodostuva vaihdeyhteys.  
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Toimenpide E 

Toimenpiteessä E toteutettu Pääradan puolen pitkä vaihdekuja koostuu vaihteista 
V459, V460ab/cd, V461ab/cd, V462ab/cd ja V463ab/cd (kuva 9). Vaihdekuja muo-
dostaa yhteyden Pääradan itäiseltä keskiraiteelta läntiselle huoltoraiteelle. Vaihde-
pari V459 ja V460ab/cd otettiin käyttöön syyskuussa 2017 ja loput toimenpiteen E 
vaihteista elokuussa 2019. 

   

Kuva 9. Toimenpide E. 

Parantamissuunnittelussa yhteydestä arveltiin saatavan ”jonkin verran hyötyjä”, ja 
asiantuntijalausunnoissa korostui kunnossapidon ja ratatöiden lisäksi tarve pystyä 
siirtämään kalustoa koko ratapihan poikki Pääradan kaupunkiraiteilta Helsingin lai-
turiraiteille 16-19.  

Toimenpide F 

Toimenpiteen F vaihteet tarjoavat puolenvaihtomahdollisuudet Pääradan kaupun-
kiraiteiden välillä molempiin kulkusuuntiin (kuva 10). Vaihteet V463 ab/cd ja V466 
ovat suoraa jatkoa toimenpiteen E vaihdekujalle, kun taas vaihteet V464 ja V465 
sijaitsevat alkuperäisistä suunnitelmista poiketen noin 400 metriä edellisistä Hel-
singin suuntaan. Toimenpiteen F vaihteet otettiin käyttöön heinäkuussa 2018. 

 

Kuva 10. Toimenpide F. 

Parantamissuunnittelun yhteydessä vaihdekujille tehtiin samanlainen simulointitar-
kastelu kuin vaihdeyhteydelle C. Tulokset olivat samankaltaisia, eli vaihdekujasta 
arvioitiin olevan hyötyä lähinnä kunnossapidon tarpeisiin.  
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Toimenpide H 

Toimenpide H toteutettiin alkuperäistä suppeampana ja toteutetut vaihteet sijoi-
tettiin suunnitellusta poikkeavaan paikkaan. Yhteys muodostuu vaihteista V477 ja 
V478 (kuva 11), ja sen tarkoitus oli mahdollistaa läntisellä huoltoraiteella sijaitse-
van Pasilan nykyisen laituriraiteen 7 käyttö Rantaradan junaliikenteessä. Toimen-
piteen H vaihteet otettiin käyttöön elokuussa 2019. 

 

Kuva 11. Toimenpide H. 

Yhteyden hyödynnettävyyttä rajoittaa merkittävästi, että reitti raiteelta 7 Rantara-
dalle kulkee Ilmalan kauko-ohjausalueen kautta. Asiantuntijalausunnoissa arvioitiin 
yhteydestä saatavan ”jonkin verran hyötyjä”, mutta siitä saadaan enemmän hyö-
tyjä, jos Ilmalan ja Helsingin asetinlaitteet uusitaan tai ne integroidaan paremmin 
toisiinsa.  

Toimenpide I 

Toimenpide I koostuu vaihteista V697 ja V602 (kuva 12), jotka yhdistävät huolto-
raiteet toisiinsa Pasilan pohjoispuolella. Yhteys mahdollistaa yhteyden molemmilta 
huoltoraiteilta molemmille Ilmalaan johtaville raiteille, mikä tekee huoltoraiteiden 
käytön joustavammaksi. Toimenpiteen I vaihteet otettiin käyttöön syyskuussa 
2017. 

 

Kuva 12. Toimenpide I. 
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Parantamissuunnittelussa yhteydestä arveltiin saatavan ”jonkin verran tai selkeästi 
hyötyä” monipuolisempien Ilmalaan johtavien kulkuteiden ansiosta. Reunaehtona 
hyötyjen täysimääräiselle toteutumiselle tunnistettiin kuitenkin huoltoraiteiden va-
semmanpuoleinen liikennöinti. 

Toimenpide J 

Pasilan pohjoispuolella sijaitseva toimenpide J koostuu Pääradan kaupunki- ja kau-
kojunaraiteet yhdistävistä vaihdepareista (V411 & V413 ja V412 & V415) sekä kau-
kojunaraiteet keskenään yhdistävistä vaihteista V416 ja V417 (kuva 13). Vaihtei-
den tarkoituksena on ollut mahdollistaa Helsingin suuntaan kulkevien kaupunkiju-
nien siirtyminen kaukojunaraiteille ennen Pasilaa. Vaihdeyhteydet toteutus käyn-
nistetiin välittömästi HELRA-parantamissuunnittelun päätyttyä vuonna 2015, en-
nen varsinaista HELRA-hankkeen käynnistymistä. 

 

Kuva 13. Toimenpide J. 

Parantamissuunnittelun yhteydessä tehdyissä simuloinneissa toimenpiteen J vaih-
teita hyödynnettiin suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti tarkastelussa, jossa 
Pasilan laituriraide 2 oli suljettuna. Parantamissuunnittelussa vaihdeyhteydestä ar-
veltiin saatavan ”merkittävää hyötyä”. Tällöin myös tunnistettiin, että yhteydestä 
on todennäköisesti hyötyä HELRA-projektin muiden parantamistöiden aikana, ja se 
mahdollistaa myös tehokkaamman junien kääntämisen Pasilassa. 

2.2.2  Raiteiden liikennöintisuunnat  

HELRA- parantamissuunnittelussa parhaaksi arvioidun vaihtoehdon (VE4+) eri rai-
deparien liikennöintisuunnat olivat määrittely seuraavasti (kuva 14): 

 Pääradan ja Rantaradan kaukoraiteita liikennöidään oikeanpuoleisesti 
 Pääradan ja Rantaradan kaupunkiraiteita liikennöidään vasemmanpuolei-

sesti 
 Ilmalan huoltoraiteita liikennöidään ensisijaisesti vasemmanpuolisesti, 

mutta riippuen tilanteesta molempia huoltoraiteita hyödynnetään molem-
piin suuntiin. 

 
Esitetyt liikennöintisuunnat liittyivät osin tarpeeseen valita, kumpi liikennöinti-
suunta on parempi Kehäradan ja sitä liikennöivien lähijunien osalta, mutta myös 
simuloinneilla vahvistettuun analyysiin, että tällä järjestelyllä saataisiin lisää kapa-
siteettia linjaliikenteelle ja parannettua häiriösietoisuutta HELRA-alueella. Nämä 
hyödyt saavutetaan vierekkäisten raiteiden kautta, koska reunimmaisia raiteita 
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(itäisin ja eteläisin raide) lukuun ottamatta jokaisella raiteella on vieressä toinen 
raide, jossa liikennöidään normaalitilanteessa samaan suuntaan. Järjestely mah-
dollistaa vieressä olevalle raiteelle siirtymisen ilman, että raiteelta toiselle siirtyvä 
juna häiritsee vastakkaisen suunnan liikennettä. 

 

Kuva 14. Suunnitteluvaiheen ja simulointimallin VE4+:n (ja VE 0+:n) liikennöinti- 
suunnat. 

2.2.3  Turvalaitetekniset muutokset  
  
HELRA-työssä suunniteltiin Helsingin ja Pasilan välisille kaupunkiraiteille normaalia 
lyhyemmät opastinvälit lisäämään linjakapasiteettia sekä liikenteen sujuvuutta. To-
teutetulla ratkaisulla muodostettiin kaksi uutta opastinporrasta kaupunkiliikenteen 
raiteille suuntaansa. Opastin-välien minimietäisyydeksi muutettavilla kohdissa hy-
väksyttiin riskienhallinnan kautta 400 metriä. Työn aikana haasteeksi tunnistettua 
Pasilan laiturikapasiteetin riittävyyttä suunniteltiin parannettavan uusilla ennakko-
tietoa toistavilla opastimilla (ns. laituriopastimet). Uusien opastinportaiden sekä 
Pasilan laituriopastimien tavoitteena oli yhdessä lyhentää minimijunaväliä ja siten 
nostaa tarkastelualueen ratakapasiteettia.  

Suunniteltujen ja toteutettujen opastinten sijainneissa ei ole merkittäviä eroja.  
Pasilan laituriopastimia ei ole kuitenkaan toteutettu HELRA-suunnitelman mukai-
sesti. Laituriopastimia pilotoitiin Pasilassa vuosien 2014–2015 aikana, mutta opas-
timet jouduttiin purkamaan vuonna 2016 Pasilan pohjoispuolen raiteenvaihtopai-
kan (HELRA J) rakentamisen takia. Uudet vaihdeyhteydet ja niiden mahdollistavat 
uudet kulkutiet aiheuttivat turvalaiteteknisiä haasteita Helsingin asetinlaitteen ja 
pilottikäytössä olleiden laituriopastimien (yhdistelmäopastin/OJ2010) yhteistoimin-
nassa. 

2.2.4  Nopeusrajoitukset  

HELRA-suunnittelun yhteydessä määritettiin eri raiteiden suurin sallittu nopeus 
YTM-riskienhallintaprosessin avulla. Riskienhallintamenettelyjen kautta esitettiin 
nopeusrajoitusten osalta, että Helsinki-Pasila-välillä suurin sallittu nopeus on 
60 km/h (aiemman 80 km/h sijaan). Nopeusrajoitusmuutos perustui lyhyempiin 
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opastinväleihin, tehtyihin jarrutuskokeisiin, matemaattisiin laskelmiin ja riskienhal-
lintatyöhön. Samalla huoltoraiteiden nopeusrajoitukseksi määriteltiin 60 km/h. 
Huoltoraiteiden nopeusrajoitus oli Pasilan kohdalla 30 km/h, joka vastasi aiempaa 
suunnitteluvaihetta. Nopeusrajoitusalue alkaa noin 370 metriä ennen Pasilan ete-
läpuolisia lähtöopastimia.  Samoja nopeusrajoituksia käytettiin myös parantamis-
suunnittelun lopullisissa simulointimalleissa (kuva 15). 

 

Kuva 15. HELRA-parantamissuunnittelussa määritetyt ja simuloinneissa käytetyt 
nopeusrajoitukset.  

HELRA-muutosten rakentamisen aikana nopeusrajoitusten riskienarviointi päivitet-
tiin ja päädyttiin muuttamaan suunnittelun aikaista arviota siten, että 80 km/h no-
peusrajoitus voidaan säilyttää. Kulunvalvonnalla on mahdollista rajoittaa tiettyjen 
junatyyppien nopeutta ja siten riskitaso pysyy hyväksyttävällä tasolla.  

Toteutuksen jälkeen toimenpiteen E vaihdekujien kanssa risteäville raiteille on kui-
tenkin jouduttu määrittämään ratateknisistä syistä väliaikainen 60 km/h nopeus- 
rajoitus. Alempi rajoitus on käytössä pääradan kaukoliikenneraiteilla sekä itäisellä 
keskiraiteella. 

2.2.5  Yhteenveto suunniteltujen ja toteutuneiden toimenpitei-
den eroista  

Parantamissuunnitellussa esitetyt ja toteutuneet ratkaisut eroavat toisistaan seu-
raavasti: 

1. Vaikka yksi vaihdekuja on jätetty toteuttamatta (toimenpide G) ja kah-
dessa tapauksessa (toimenpiteet F ja H) vaihteet sijaitsevat hieman eri 
paikassa kuin suunnitelmissa, ovat ratapihan pääyhteydet säilyneet pit-
kälti samanlaisina, mitä on käytetty vuoden 2014 simuloinneissa. Näin ol-
len vaihdeyhteyksien hyödyntämisen osalta simuloinnista saatuja tuloksia 
ja todellisia havaintoja voidaan vertailla toisiinsa luotettavasti. 

 
2. Opastinvälit on lyhennetty parantamissuunnitelman mukaisesti, minkä 

vuoksi tiivistämisen avulla saavutettuja mahdollisia hyötyjä pystytään  
arvioimaan tässä työssä.  
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3. Koekäytössä olleet laituriopasteet poistettiin Pasilasta. Nämä olivat mu-
kana parantamissuunnittelun simulointimallissa. Tämä ero vaikeuttaa  
ratakapasiteetin laskentatulosten vertailua, ja välityskyvyn osalta vertailua 
simuloitujen ja toteutuneiden hyötyjen välillä ei voi tehdä.  Muilta osin 
eroavaisuudella ei kuitenkaan oleteta olevan merkittävää vaikutusta tutki-
mukseen ja vertailun luotettavuuteen.  

 
4. Nopeusrajoituksiin on tullut pieniä muutoksia parantamissuunnittelun jäl-

keen.  Pääradan puolella muutokset eivät vaikuta kovinkaan paljoa  
arviointiin, mutta Rantaradan puolella tämä voi vaikeuttaa kapasiteetin 
määrän arviointia. Tälläkään ei ole vaikutusta uusien kulkuteiden hyödyn-
tämiseen ja niistä mahdollisesti saatavien hyötyjen arviontiin. 

 

2.3  Käytetyt tietolähteet  

Työn analyyseissä on hyödynnetty junien kulun toteumatietoa, jota on saatavilla 
liikenteen-hallintayhtiö Fintrafficin Digitraffic-palvelun kautta. Digitrafficin rajapin-
nasta on luettu esimerkiksi raideosuuksien varautumisista ja vapautumisista ker-
tovia kulkutietoviestejä sekä tietoa yksittäisten junien kulusta. Toteumatiedon pe-
rusteella on analysoitu uusien vaihdeyhteyksien käyttömääriä sekä sitä, minkä 
tyyppiset junat ovat yhteyksiä käyttäneet ja missä tilanteissa. 

Toteumatiedon analyysiä tehtiin myös Treno-ohjelmistolla, joka on kehitetty juna-
liikenteen toteumatiedon analysointiin. Trenon avulla voidaan tarkastella esimer-
kiksi saapumis- ja lähtöviiveiden jakaumia ennen tiettyjen parannustoimenpiteiden 
valmistumista ja valmistumisen jälkeen. Vastaavasti Trenolla voidaan tarkastella 
ajoaikojen kehitystä Helsinki-Pasila-välillä. Treno tarjoaa mahdollisuuden myös 
suojavälien lyhentämisen vaikutusten tutkimiseen toteutuneisiin vuoroväleihin pe-
rustuen. Trenossa käytettävä tieto on pohjimmiltaan Fintrafficin julkaisemaa 
avointa dataa, jossa junien lähtö- ja saapumisaikoja on estimoitu perustuen raide-
osuuksien varautumisiin ja vapautumisiin. Treno-tietokantoja oli työn aikana käy-
tettävissä joulukuusta 2016 tammikuuhun 2021 saakka. Yksittäisten raideosuuk-
sien varautumistietoja ja kulkutievarauksia Trenosta ei näe, vaan niitä täytyy tutkia 
erikseen avoimen datan avulla. 

Avoimen rajapinnan lisäksi työssä hyödynnettiin Fintrafficin rautatieliikenteen hal-
linnan LIIKE-, POHA- ja Jeti-järjestelmiä sekä yksityisesti ylläpidettävää juliadata.fi-
sivustoa. 

Työn alkuvaiheessa pilottitarkasteluiden avulla kokeiltiin ja arvioitiin käytössä ole-
vien tietolähteiden riittävyyttä, laatua ja yhteensopivuutta työryhmän käytössä ole-
vien työkalujen kanssa. Ensimmäiset kokeilut vaikuttivat lupaavilta ja avointa dataa 
oli mahdollista käyttää eri ohjelmistojen kanssa jouhevasti. Kokeilujen perusteella 
työssä päätettiin edetä ja tehdä alun perin suunnitellut data-analyysit kaikille 
HELRA-vaihdekujille ja muille toimenpiteille.  
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2.4  Simulointimallien ja -tulosten hyödyntäminen  

2.4.1  HELRA-parantamissuunnittelussa käytetty simulointi-
malli 

HELRA-parantamissuunnittelussa (2015) vertailtiin simulointien avulla vaihtoehtoi-
sen infra-struktuuriratkaisujen ja vuoden 2014 tilanteeseen perustuvan infrastruk-
tuurin VE0+ toimivuutta. Simulointien perusteella vaihtoehto VE4+ (kuva 16) ar-
vioitiin parhaaksi kapasiteetin ja häiriösietoisuuden kannalta, ja HELRA-projektin 
suunnittelua jatkettiin seuraavissa vaiheissa tämän vaihtoehdon pohjalta. 

 

Kuva 16. HELRA-parantamissuunnittelussa käytetty simulointimalli (vaihtoehto 
VE4+).  

Toimenpiteiden A-J lisäksi simuloitu vaihtoehto VE4+ sisälsi kaupunkiliikennerai-
teiden opastinväli lyhentämisen kahden uuden opastinportaan myötä. Simulointi-
mallin avulla tarkasteltiin myös vuonna 2014 koekäytössä olleiden Pasilan pohjois-
puoliset laituriopastimet vaikutuksia. Laituriopastimien tarkoitus oli mahdollistaa 
kulkutien vapautumisen odottaminen lähempänä Pasilan laituriraiteita.   

Mallissa käytetyt linjaraiteiden liikennöintisuunnat olivat luvussa 2.2.2 kuvatun mu-
kaiset, ja niiden nopeusrajoitukset Helsingin ja Pasilan välillä 60 km/h aiemmin 
käytössä olleen 80 km/h sijaan.  Junien normaalitilanteessa käyttämät reitit simu-
loinneissa on esitetty kuvassa 17. 
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Kuva 17. Linjaliikenteen junien normaalitilanteessa käyttämät reitit.  

2.4.2  Erot nykytilanteen ja simuloidun infravaihtoehdon välillä 

Suurin osa uusista vaihteista on toteutettu parantamissuunnittelun mukaisesti, ja 
ne sijaitsevat pitkälti samoilla paikoilla myös tarkemman suunnittelun ja toteutuk-
sen jälkeen. Toteutetut ratkaisut eroavat vaihdeyhteyden F osalta: vaihdeparin 
V464 ja V465 sijainti on noin 400 metriä suunniteltua etelämpänä. Lisäksi toimen-
piteen H mukaiset vaihteet toteutettiin alun perin suunniteltua etelämmäksi ja sa-
malla kauemmaksi Pasilan laitureita. Toimenpiteen G mukaisia vaihteita ei toteu-
tettu lainkaan. 

Uudet opastinportaat toteutettiin pääasiassa HELRA-parantamissuunnitelmien mu-
kaisesti. Pääradan kaupunkiliikenneraiteiden opastinporras (opastimet P410 ja 
P411) toteutettiin 50-100 metriä lähemmäksi Helsinkiä johtuen vaihdeparin V464-
V564 siirrosta. Lisäksi Pasilan pohjoispuolella sijaitsevia laituriopastimia ei Ranta-
radan puolelle toteutettu ollenkaan. Pääradan kaupunkiliikenneraiteiden laituri-
opastimet sitä vastoin poistettiin pilottivaiheen jälkeen. 

Vaikka parantamissuunnittelun aikana esitettiin alempaa 60km/h nopeusrajoitusta, 
Helsingin ratapihan nopeusrajoituksena säilytettiin lähtökohtaisesti 80 km/h rajoi-
tus. Nykyisin ratapihalla on kuitenkin voimassa uusien vaihdeyhteyksien E/F2 kun-
nosta johtuva väliaikainen rajoitus, joka saattaa jäädä pysyväksi. Alempi rajoitus 
on määrätty Pääradan kaukoliikenneraiteille sekä itäiselle keskiraiteelle. Lisäksi 
Helsingin laitureiden edustalla on linjaraiteiden rajoituksissa ajosuuntakohtaisia 
eroja, joita simuloinneissa ei ollut. Simuloinneissa käytettyjen nopeusrajoitusten ja 
nykytilanteen nopeusrajoitusten erot on esitetty kuvassa 18. 
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Kuva 18. Erot nykytilanteen nopeusrajoitusten ja simulointimallin nopeus- 
rajoitusten välillä.  

2.4.3  HELRA-työssä tehdyt simuloinnit 

HELRA-projektin parantamissuunnitteluvaiheessa tehtiin simulointeja kolmen eri 
ennusteen mukaisilla aikatauluskenaarioilla. Simulointeja tehtiin häiriöttömän tilan-
teen lisäksi useissa eri häiriötilanteissa, jotka perustuivat todellisiin tilanteisiin. Li-
säksi simulointeja hyödynnettiin ajoaika- ja minimijunavälitarkasteluissa. Häiriöti-
lanteiden simuloinnit jaettiin alkuviivesimulointeihin ja infrastruktuurista johtuviin 
häiriösimulointeihin.  

Häiriöttömän tilanteen simuloinneissa ja alkuviivehäiriösimuloinneissa junat käytti-
vät normaalitilanteen mukaisia reittejä. Normaalitilanteen reitit eivät kulkeneet uu-
sien vaihdeyhteyksien kautta. Alkuviivesimuloinneissa junille määritettiin jakauman 
mukainen alkuviive, jonka junat saivat lähtöasemalla, joka oli Helsinki, Oulunkylä 
tai Huopalahti. Infrastruktuurin häiriötilanteita tehtiin seuraavissa tilanteissa: 

- Pasilan raide 2 poissa käytöstä 
- Pasilan raide 10 poissa käytöstä 
- Raide 224 poissa käytöstä. 

 
Pasilan raiteen 2 ollessa poissa käytöstä simuloinnit osoittivat, että toimivin liiken-
nöintimalli on siirtää kaupunkiliikennejunat käyttämään Pasilan laituriraidetta 3, 
jolloin kaikki pohjoiseen päin menevät kaukoliikenneraiteiden junat pysähtyvät lai-
turiraiteella 4. Tämä edellyttää kaikkien pohjoiseen päin kulkevien linjaliikenteen 
junien liikennöintiä samalla raiteella vaihteelta V200 asti. Kaupunkiliikennejunat 
voivat siirtyä takaisin omalle raiteelleen Pasilan pohjoispuolelle tehdyissä vaihteissa 
(toimenpide J), jolloin junat voivat pysähtyä Käpylässä ja Oulunkylässä normaaliin 
tapaan. Vastaavasti Pasilan raiteen 10 ollessa suljettuna toimivin ratkaisu on ajat-
taa kaikki Rantaradan Helsinkiin saapuvat linjaliikenteen junat kaukoliikenne-
raidetta (pohjoista keskiraidetta) pitkin. Kaupunkiliikennejunien tulee tällöin siirtyä 
kaukoliikenneraiteelle jo Pasilan pohjoispuolella sijaitsevissa Kivihaan vaihteissa. 
Kaikki etelään päin menevät junat pysähtyvät Pasilan laituriraiteella 9. 

Raiteen 224 ollessa poissa käytöstä Helsinkiin saapuvat kaukoliikenneraiteiden ju-
nat ohjattiin kulkemaan uuden raiteen V199-V215 (toimenpide B) kautta raiteelle 
225. Junien käyttämä häiriötilannereitti on esitetty kuvassa 19. 
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Kuva 19. Junien käyttämä reitti raiteen 224 ollessa poissa käytöstä.  

Uuden vaihteen kautta kuljettaessa simuloinnissa ei syntynyt kaukoliikenneraitei-
den junille viivytyksiä lainkaan, sillä reitti ei poikkea toiminnallisuudeltaan merkit-
tävästi raiteen 224 kautta kulkevasta reitistä. Ennen toimenpiteen B toteuttamista 
ainoa reitti raiteelle 225 Helsinkiin päin saavuttaessa kulki huoltoraiteiden kautta. 

Toimenpiteiden C ja F vaihdeyhteyksien hyötyjä arvioitiin tarkastelulla, jossa liiken-
nöitiin osan matkasta risteävään liikennöintisuuntaan (kuva 20). Ehdotetun ratkai-
sun avulla päästiin eroon joistakin konfliktitilanteista; esimerkiksi laituriraiteelta 1 
lähtevän ja laituriraiteelle 3 saapuvan junan kulkutiet eivät risteä Helsingin edus-
talla. 

 

Kuva 20. Osa kaupunkijunista kulki simuloinnissa osan matkasta risteävään 
liikennesuuntaan konfliktitilanteiden vähentämiseksi.  

Simuloinnit osoittivat kuitenkin, että ehdotettujen vaihtoehtoisten reittien hyödyn-
täminen edellyttäisi jatkuvaa manuaalista liikenteenohjausta. Ilman käsinohjausta 
viiveet olivat normaalitilanteen reiteillä tehtyjä simulointeja merkittävästi suurem-
mat. 
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2.5  Visualisointimallien hyödyntäminen  

HELRA-parantamissuunnittelussa (2015) ProVISU-järjestelmällä mallinnettiin koko 
suunnittelualue, turvalaite-elementit ja kulkutiet. Visualisointia hyödynnettiin mm. 
uusien kulkureittien ja toimintamahdollisuuksien havainnollistamiseen. Kuvassa 21 
on esimerkki yhden kulkutien visualisoimisesta. 

 

Kuva 21. Suunnittelun aikainen kulkutien visualisointi.  

ProVisu-järjestelmän mallia hyödynnettiin ennen-jälkeen-tutkimuksessa yksittäis-
ten kulkuteiden ja toimintojen määrittämisen lisäksi myös alueen liikenteen ha-
vainnollistamisessa. Kuvassa 22 on esimerkki lämpökartasta, jossa on havainnol-
listettu alueen liikennemääriä raideosuuskohtaisten varausten lukumäärän avulla 
(2018–2021). 

 

Kuva 22. Raideosuuskohtaiset varautumiset aikataulutetussa junaliikenteessä 
2018–2021.  
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3 Liikenteen toteutumatietojen ja eri 
parannustoimenpiteiden analysointi  

Työn toisessa päätyövaiheessa tavoitteena oli selvittää ratapihan nykyiset toimin-
nalliset lähtökohdat, analysoida liikennedatasta HELRA-muutosten käyttöä, selvit-
tää lyhyempien opastinvälien hyötyjä sekä toteuttaa liikenteenohjauksen ja liiken-
nesuunnittelun haastattelut. Haastattelujen keskeisiä nostoja on referoitu eri kap-
paleissa aina siltä osin, kun ne on arvioitu tämän työn kannalta merkittäviksi. 

3.1  Linjaliikenteen käyttämät reitit 

Kaikille junille on normaalitilanteessa määritetty oletusreitit, mutta poikkeustilan-
teissa junat hyödyntävät ajoittain vaihtoehtoisia reittejä. Liikenteenohjauksen on 
helpompi siirtää junat sellaisille poikkeaville kulkuteille, joissa on eri lähtö- tai pää-
teopastin kuin normaalisti käytettävällä reitillä.  

Tavallisesti kaupunkiliikenneraiteiden junat pysähtyvät Helsingin laituriraiteilla 1–4 
ja 16–19. Pääradan kaukoliikenneraiteiden junat käyttävät normaalitilanteessa lai-
turiraiteita 5–11 ja Rantaradan kaukoliikenneraiteiden junat ajetaan normaalisti 
raiteille 11–15.   

Helsingin edustalla sijaitsevat vaihdekujat mahdollistavat junille useita eri reittejä 
esimerkiksi vaihdevikojen varalta. Pääradan kaupunkiliikenteen raiteita käyttävät 
junat voivat tarvittaessa käyttää raidetta 221 ja Pääradan saapuvat kaukoliikenne-
raiteiden junat voivat vastaavasti käyttää raidetta 225 varayhteytenä. Varareitille 
voidaan siirtyä vaihdevikatilanteiden lisäksi esimerkiksi, jos junan lähtö Helsingistä 
on myöhässä, ja toinen saapuva juna halutaan ajaa lähemmäksi Helsinki odotta-
maan kulkutien vapautumista. Raiteiden 221 ja 225 hyödyntäminen vaihdevikati-
lanteissa on mahdollista kumpaankin suuntaan, mutta pääasiassa niitä käyttävät 
Helsinkiin saapuvat junat. 

Raiteita 115, 116 ja 120 ei käytetä linjaliikenteessä, sillä raiteet on varattu kaluston 
säilytykseen (kuva 23). Raiteiden 115 ja 116 osalta käyttö linjaliikenteessä olisi 
mahdollista osana sijaiskulkuteitä, mutta raiteelta 120 mahdollisuus puuttuu koko-
naan raiteensulun vuoksi. 
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Kuva 23. Raiteet 115, 116 ja 120 (merkitty punaisella) ovat tavallisesti kaluston 
säilytyskäytössä.  

Pasilassa kaukoliikenneraiteiden junilla on käytössä kaksi laituria kumpaankin 
ajosuuntaan, laituriraiteet 3–4 pohjoiseen päin mentäessä ja laituriraiteet 5–6 ete-
lään päin mentäessä. Suurin osa junista pysähtyy raiteilla 3 ja 5, mutta mm. mat-
kustajainformaation selkeyden vuoksi liikennöitsijällä on toiveita ohjata tietyt lin-
joja raiteille 4 ja 6. Näitä raiteita hyödynnetään myös silloin, kun kahden peräkkäi-
sen junan aikaväli on lyhyt. Liikenteenohjauksen kannalta onkin toivottavaa, että 
junat voivat käyttää tarvittaessa laitureiden molemmilla puolilla olevia raiteita. 
Tästä on erityisesti hyötyä poikkeustilanteiden hoidossa.  

Pasilaan tehdyt uudet raidejärjestelyt mahdollistavat myös linjaliikenteen ohjaami-
sen huoltoraiteille entistä helpommin (kuvat 24 ja 25).  

 

Kuva 24. Pääradan saapuvien kaukoraiteiden junien normaalireitti sekä vaihto- 
ehtoiset, konfliktittomat reitit, mikäli huoltoraiteella olisi vasemmanpuoleinen 
liikennöintisuunta.  
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Kuva 25. Rantaradan lähtevien kaukoraiteiden junien normaalireitti sekä vaihto-
ehtoiset, konfliktittomat reitit, mikäli huoltoraiteella olisi vasemmanpuoleinen 
liikennöintisuunta.  

Rantaradan kaukoliikenneraiteiden junilla sekä Rantaradan ja Pääradan kaupunki-
liikenneraiteiden junilla ei normaalitilanteessa ole käytössä vaihtoehtoisia laiturirai-
teita Pasilassa. Rantaradan kaukoliikenneraiteiden junat voisivat teoriassa käyttää 
laituriraidetta 7, mutta se on teknisesti hankala käytettäväksi Helsingin ja Ilmalan 
kauko-ohjausalueen puuttuvan rajapinnan takia. Helsingin liikenteenohjauksen 
mukaan reitti on myös alemman nopeusrajoituksen takia liian hidas linjaliiken-
teelle.  

Kaupunkiliikenneraiteiden vasemmanpuoleinen liikennöintisuunta mahdollistaa 
joustavasti kauko- ja kaupunkiliikenneraiteiden junien liikennöinnin samoilla rai-
teilla häiriö- ja poikkeustilanteissa. Esimerkiksi Pasilan laituriraiteen 2 ollessa sul-
jettuna pohjoiseen päin menevät kaupunkijunat voivat pysähtyä laituriraiteella 3. 
Tällöin pohjoiseen päin menevillä kaukoliikenneraiteiden junilla on edelleen laituri-
raide 4 käytettävissä (kuva 26). Vaihtoehtoisesti molempien suuntien kaupunkiju-
nat voisivat käyttää vuoron perään laituriraidetta 1. Ruuhka-aikoina tämä ei kui-
tenkaan ole toimiva ratkaisu kaupunkijunien lyhyen 5 minuutin vuorovälin takia. 

 

Kuva 26. Simulointien perusteella toimivin liikennöintimalli ruuhka-aikana Pasilan 
laituriraiteen 2 ollessa poissa käytöstä.  
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3.2  Vaihdekujien käytön analysointi  

HELRA-hankkeessa toteutettujen vaihdekujien käytön analyysi perustuu vaihteiden 
raideosuuksien varautumistietoihin, jotka haettiin työtä varten Digitrafficin avoi-
men rajapinnan kautta. Vaihteen varautumistieto ei suoraan vielä kerro vaihteen 
asennosta, mutta analysoimalla peräkkäisiä varautumisia voidaan vaihdekujien 
käyttöä tutkia yksityiskohtaisesti. ESKO-alueella kulkutietoviestit sisältävät suoraan 
tiedon edellisestä junan varaamasta raideosuudesta. 

Seuraavassa analysoidaan HELRA-hankkeen toimenpiteissä A–J toteutettujen vaih-
dekujien käyttöä. Vaihdeyhteyksien päivittäisiä varautumismääriä kuvaavista kaa-
vioista kiinnostavimmat on raportoitu seuraavissa kappaleissa. Kaikki työssä ana-
lysoidut kaaviot on esitetty raportin liitteenä (liitteet 1-10). 

 

Huomio! Tässä raportissa kaikesta aikataulun mukaisesta liikenteestä 
käytetään tekstissä ja taulukoissa sanaa ”juna”, vaikka Helsingin ja  
Ilmalan väliset siirtoajot ovatkin junaturvallisuussäännön näkökul-
masta vaihtotyötä. 

 

3.2.1  Toimenpide A 

Toimenpiteen A vaihdeyhteyttä käytetään lähijunaliikenteen ohjauksessa satunnai-
sesti. Varauksia ei ole läheskään joka päivä, ja päivittäinen varautumisten luku-
määrä on hyvin harvoin yli 10 (taulukko 1). Liikenteenohjauksen haastattelussa 
korostui kuitenkin uuden vaihdekujan hyöty osana raiteen 221 kautta kulkevaa 
Helsinkiin saapuvien Pääradan kaupunkijunien varareittiä. Varareittiä käytetään ti-
lanteissa, joissa Pääradan kaupunkijunaliikenteessä on häiriöitä. Lisäksi yhteyden 
avulla voidaan tarvittaessa kiertää raiteella 220 sijaitseva työkoneiden raiteelle 
nousupaikka.  

Taulukko 1.  Varautumisten lukumäärät toimenpiteen A vaihdekujissa (12/2016–
04/2021). 

Helsinkiin V282  V281 670 kpl, joista junia 610 

Helsingistä V281  V282 154 kpl, joista junia 98 

 

Saapuvien lähijunien suunnitelmalliseen reititykseen yhteyttä ei ole käytetty, mikä 
oli suunnitteluvaiheessa toimenpiteen yksi pääkäyttötarkoitus. Haastattelussa Hel-
singin liikenteenohjaus piti parempana mallia, jossa raiteelle 221 ei suunnitelmal-
lisesti ohjattaisi koskaan junia. Näin toimittuna ohjaajat tietävät raiteen aina olevan 
vapaa, ja yllättävissä tilanteissa sinne voidaan helpommin ja nopeammalla reakti-
olla ohjata junia.  

Toimenpiteen A vaihdeyhteyden käyttömäärät Helsingin suuntaan on esitetty ku-
vassa 27. Käyttö Helsingistä lähtevillä junilla on ollut erittäin harvinaista. 
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Kuva 27. Toimenpiteen A vaihdeyhteyden (V282  V281) käyttö Helsingin 
suuntaan. 

3.2.2  Toimenpide B 

Toimenpiteeseen B kuuluvia vaihteita, jotka mahdollistavat kulun raiteelle 225, 
käyttävät pääosin vaihtoehtoisena reittinä Helsinkiin saapuvat Pääradan kaukorai-
teiden kauko- ja lähijunat raiteen 224 kulkemisen sijaan (taulukko 2). Tapaus vas-
taa HELRA-parantamissuunnittelussa simuloitua häiriötä, joka oli myös noussut 
esille useasti sidosryhmähaastatteluissa. Vaihdeyhteyden runsas käyttö yksittäisinä 
päivinä liittyy laajempiin infrahäiriöihin. Helsingistä pohjoiseen lähtevät junat ovat 
käyttäneet yhteyttä vähemmän, mutta uusia vaihteita on hyödynnetty jonkin ver-
ran myös Pasilan suutaan liikennöitäessä.  

Taulukko 2.  Varautumisten lukumäärät toimenpiteen B vaihdekujissa (12/2016–
04/2021). 

Helsinkiin V199  V215AB 1547 kpl, joista junia 1463 

Pasilaan V215AB  V199 564 kpl, joista junia 501 

 

Liikenteenohjauksen haastattelussa toimenpiteeseen B kuuluvien vaihteiden hyö-
dyksi mainittiin etenkin mahdollisuus infrahäiriöiden, kuten eristysvikojen kiertämi-
seen. Vaihdeyhteyttä ei ole tähän mennessä käytetty suunnitelmallisesti. Eräs syy 
tähän on, että tietyille junille määritetyt oletusraiteet yksinkertaistavat liikenteen-
ohjauksen työtä ja nopeuttavat äkillisiin häiriötilanteisiin reagointia. Lähtökohtai-
sesti kaikki Pääradan kaukoliikenneraiteita saapuvat kauko- ja lähijunat käyttävät 
raidetta 224 ja raide 225 on käytettävissä vaihtoehtoisena reittinä. Toimenpiteen 
B vaihdeyhteyden käyttömäärät Helsingin suuntaan on esitetty kuvassa 28 ja Pa-
silan suuntaan kuvassa 29. 
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Kuva 28. Toimenpiteen B vaihdeyhteyden (V199  V215ab) käyttö Helsingin 
suuntaan. 

Kuva 29. Toimenpiteen B vaihdeyhteyden (V215ab  V199) käyttö Pasilan suun-
taan. 
 

3.2.3  Toimenpide C 

Helsingin suuntaan toimenpiteen C vaihdeyhteyttä on käytetty harvoin ja määräl-
lisesti vähän (taulukko 3). Pasilan suuntaan käyttöä on ollut enemmän käytön pai-
nottuessa voimakkaasti vuodenvaihteen 2019–2020 tietämille. Haastattelujen mu-
kaan vaihdeyhteys helpottaa toisen Rantaradan puolen kaupunkiraiteen sulkemista 
liikenteeltä suunnitellusti kunnossapidon tai ratatöiden tarpeisiin. Yhteyttä käyttä-
neet henkilöjunat ovat olleet Rantaradan kaupunkiraiteiden junia. Operatiivisissa 
tilanteissa yhteyttä on hyödynnetty vähän, vaikka suunnitteluvaiheessa vaihdeyh-
teydestä arvioitiin saatavan jonkin verran hyötyä häiriötilanteisiin. Toimenpiteen C 
vaihdeyhteyden käyttömäärät Pasilan suuntaan on esitetty kuvassa 30. 

Taulukko 3. Varautumisten lukumäärät toimenpiteen C vaihdekujissa (10/2017–
04/2021). 

Helsinkiin V458  V457 256 kpl, joista junia 240 

Pasilaan V457  V458 2352 kpl, joista junia 2333 
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Kuva 30. Toimenpiteen C vaihdeyhteyden (V457  V458) käyttö Pasilan 
suuntaan. 

3.2.4  Toimenpide D 
 
Toimenpiteen D vaihdeyhteyttä on käytetty huoltoliikenteessä säännöllisesti, ja lä-
hijunaliikenteen ohjauksessa satunnaisesti (taulukko 4).  

Taulukko 4.  Varautumisten lukumäärät toimenpiteen D vaihdekujissa (10/2017–
04/2021). 

Helsinkiin V438  V437 2432 kpl, joista junia 1900 

Pasilaan V437   V438 1971 kpl, joista junia 1695 

 

Yhteyttä käyttäneistä 393 lähijunasta moni on liikennöinyt linjaa L, mikä viittaa 
siihen, että yhteyttä hyödynnetään yöajan kunnossapito- ja ratatöihin liittyvissä 
liikennejärjestelyissä. Pasilan suuntaan yhteyttä on käytetty määrällisesti vähem-
män, mutta suuria yksittäisten päivien käyttöpiikkejä on enemmän, kuin Helsingin 
suuntaan. Haastatteluissa nousi esiin yhteyden merkitys työkoneiden siirtymisessä 
Pellon raiteistolta työkohteisiin ja takaisin. Yhteys on myös lisännyt mahdollisuuk-
sia siirtää saapuvia Rantaradan junia itäisemmille raiteille. Parantamissuunnitte-
lussa toimenpide D nähtiin tärkeänä huoltoraiteille suunnitellun vasemmanpuolisen 
liikenteen vuoksi, mutta käyttöä on riittänyt huolimatta siitä, että huoltoraiteita 
liikennöidään edelleen oikeakätisesti. Toimenpiteen D vaihdeyhteyden käyttömää-
rät Helsingin suuntaan on esitetty kuvassa 31 ja Pasilan suuntaan kuvassa 32. 
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Kuva 31. Toimenpiteen D vaihdeyhteyden (V438  V437) käyttö Helsingin suun-
taan. 

Kuva 32. Toimenpiteen D vaihdeyhteyden (V437  V438) käyttö Pasilan 
suuntaan. 

3.2.5 Toimenpide E 

Huoltoraiteiden välistä toimenpiteeseen E sisältyvää vaihdeyhteyttä on käytetty 
huoltoliikenteessä päivittäin Pasilan suuntaan (taulukko 5).  

Taulukko 5. Varautumisten lukumäärät toimenpiteen E huoltoraiteiden välisissä 
vaihdekujissa (10/2017–04/2021).

Helsinkiin V460  V459 2124 kpl, joista junia 1972 

Pasilaan V459  V460 6424 kpl, joista junia 5836 

Helsingin suuntaan yhteyden käyttö on ollut vähäistä lukuun ottamatta lyhyttä 
ajanjaksoa heinäkuussa 2019, jolloin käyttö kyseiseen suuntaan oli varsin run-
sasta. Huomioitavaa on, että samana ajankohtana HELRA-alueella oli paljon rata-
töihin liittyviä raiteiden sulkemisia. Yhteyden käyttömäärät Helsingin suuntaan on 
esitetty kuvassa 33 ja Pasilan suuntaan kuvassa 34. 
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Kuva 33. Toimenpiteen E vaihdeyhteyden V460   V459 käyttö Helsingin suun-
taan. 

Kuva 34. Toimenpiteen E vaihdeyhteyden V459  V460 käyttö Pasilan suuntaan. 

Muiden toimenpiteeseen E kuuluvien vaihdeyhteyksien käyttö on yleisesti 
satun-naista ja määrällisesti vähäistä (taulukko 6). Käyttöpiikkejä on kuitenkin 
erilaisissa häiriötilanteissa ja raiteiden sulkemisten yhteydessä.  

Taulukko 6. Varautumisten lukumäärät toimenpiteen E linjaraiteiden välisissä 
vaihdekujissa (9/2019–04/2021).

Helsinkiin V463cd   V462ab 496 kpl, joista junia 483 

Pasilaan V462ab  V463cd 440 kpl, joista junia 421 

Helsinkiin V462cd   V461ab 1550 kpl, joista junia 1507 

Pasilaan V461ab  V462cd 950 kpl, joista junia 889 

Helsinkiin V461cd V460ab 910 kpl, joista junia 847 

Pasilaan V460ab  V461cd 496 kpl, joista junia 413 

Helsingin liikenteenohjauksen mukaan yhteyksillä saadaan hyötyä häiriötilanteiden 
aikana, jolloin junia voidaan siirtää uusille vaihtoehtoisille reiteille sekä silloin, kun 
on tarve siirtää kalustoa ratapihan yli Pääradan puolelta Rantaradan puolelle tai 
päinvastoin. Yhteydet ovat myös olleet hyödyllisiä työkoneiden siirtymisiin Pasilan 
lisäraiteen ja kauppakeskus Triplan rakennustöiden aikana. Sähköradan kytkentä-
ryhmien muutokset voisivat tuoda lisää mahdollisuuksia vaihdekujan E käyttöön. 
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Yhteyden käyttö vastaa suunnitteluvaiheen ajatuksia. Pääradan kaupunki- ja kau-
koliikenneraiteiden välistä yhteyttä käyttäneistä junista suurin osa on lähijunia, 
joista monet numeron perusteella myöhäisillan tai yön lähtöjä. Tämä viittaa yhtey-
den hyödyntämiseen yöajan kunnossapito- ja ratatöiden aikana. Pääradan kauko-
liikenneraiteiden ja huoltoraiteiden välistä yhteyttä ovat käyttäneet niin kauko- 
kuin lähijunatkin. Kuvassa 35 on esitetty yhteyden käyttö itäiseltä keskiraiteelta 
läntiselle keskiraiteelle Helsingin suuntaan ja kuvassa 36 käyttö itäiseltä huolto- 
raiteelta läntiselle raiteelle Pasilan suuntaan. 

 

Kuva 35. Toimenpiteen E kuuluvan vaihdeyhteyden V463cd  V462ab käyttö 
Helsingin suuntaan. 

Kuva 36. Toimenpiteen E kuuluvan vaihdeyhteyden V460ab  V461cd käyttö  
Pasilan suuntaan. 
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3.2.6  Toimenpide F 

Eteläisempää toimenpiteeseen F kuuluvaa vaihdeyhteyttä V464  V465 on käy-
tetty harvakseltaan, mutta yksittäisinä päivinä junia on kulkenut paljon Helsingin 
suuntaan.  Pasilan suuntaan käyttöä on ollut vähän. Pohjoisemman vaihdeyhtey-
den V466  V463 käyttö Helsingin suuntaan kulkevalla liikenteellä on ollut lisään-
tymään päin vuoden 2021 aikana, mutta Pasilan suuntaan käyttöä on ollut hyvin 
vähän (taulukko 7). 

Taulukko 7.  Varautumisten lukumäärät toimenpiteen F vaihdekujissa (8/2018–
4/2021). 

Helsinkiin V464  V465 1082 kpl, joista junia 1057 

Pasilaan V465  V464 96 kpl, joista kaikki junia 

Helsinkiin V466  V463 708 kpl, joista junia 684 

Pasilaan V463  V466 94 kpl, joista junia 75 

 

Haastattelujen mukaan vaihdeyhteydet helpottavat toisen Pääradan puolen kau-
punkiraiteen sulkemista liikenteeltä suunnitellusti kunnossapidon tai ratatöiden tar-
peisiin. Yhteyttä käyttäneet henkilöjunat ovatkin olleet lähes poikkeuksetta Päära-
dan kaupunkiraiteiden junia. Operatiivisissa tilanteissa yhteyttä on hyödynnetty 
vähän, vaikka suunnitteluvaiheessa vaihdeyhteydestä arvioitiin saatavan hyötyä 
häiriötilanteissa. Vaihdekujan E jatkona olevien vaihteiden V466 ja V463 käyttöä 
rajoittaa nollaohiajovarojen puute.  Toimenpiteeseen F kuuluvien vaihdeyhteyksien 
V464 V465 ja V466V463 käyttömäärät Helsingin suuntaan on esitetty kuvissa 
37 ja 38.  

Kuva 37. Toimenpiteen F vaihdeyhteyden V464 V465 käyttö Helsingin suuntaan. 
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Kuva 38. Toimenpiteen F vaihdeyhteyden V466  V463 käyttö Helsingin 
suuntaan. 

3.2.7  Toimenpide H 

Toimenpiteen H vaihdeyhteyden käyttö on ollut erittäin vähäistä (taulukko 8).  

Taulukko 8. Varautumisten lukumäärät toimenpiteen H vaihdekujissa (09/2019–
04/2021). 

Helsinkiin V477   V478 92 kpl, joista junia 79 

Pasilaan V478  V477 49 kpl, joista junia 43 

 

HELRA-parantamissuunnittelussa ajatuksena oli mahdollistaa Rantaradan kaukolii-
kenneraiteiden junille mahdollisuus käyttää Pasilassa laituriraidetta 7 vaihtoehtona 
raiteelle 8. Raiteen 7 käyttöä rajoittaa se, että yhteys Rantaradalle Huopalahden 
suuntaan kulkee Ilmalan kauko-ohjausalueen kautta, mikä tekee yhteydestä tek-
nisesti hankalan käytettäväksi operatiivisessa toiminnassa. Yhteyttä pidetään myös 
liian hitaana kaupalliselle liikenteelle. Toimenpiteen H vaihdeyhteyttä käyttäneet 
junat ovat olleet lähes yksinomaan huoltoliikennettä; yksikään henkilöjuna ei ole 
yhteyttä käyttänyt. Kuvassa 39 on esitetty toimenpiteen H vaihdeyhteyden käyttö 
Helsingin suuntaan. 

 

Kuva 39. Toimenpiteen H vaihdeyhteyden (V477  V478) käyttö Helsingin 
suuntaan. 
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3.2.8  Toimenpide I 

Toimenpiteessä I rakennetuilta vaihteilta V602 ja V697 ei saatu kulkutietoviestejä, 
joten vaihdeyhteyden käyttömäärä selvitettiin epäsuorasti tutkimalla viereisten rai-
deosuuksien varautumisia. Uuden yhteyden käyttökertojen määrä määritettiin et-
simällä avoimesta datasta tilanteita, joissa raideosuudet ILR_635 ja ILR_664 olivat 
varautuneet samalla junanumerolla kahdesti saman päivän aikana. Vaihdeyhtey-
den käyttö on ollut melko vähäistä, mikä on ymmärrettävää johtuen huoltoraitei-
den oikeanpuoleisesta liikenteestä (taulukko 9). 

Taulukko 9.  Varautumisten lukumäärät toimenpiteen I vaihdekujissa (12/2017–
04/2021). 

Helsinkiin V602  V697 1 225 kpl 

Ilmalaan V697  V602 999 kpl 

 

Toimenpide I suunniteltiin helpottamaan vasemmanpuoleista liikennettä huoltorai-
teilla, mutta huoltoraiteiden liikenne on kuitenkin säilynyt oikeanpuoleisena. Yh-
teyttä käyttää ainoastaan huoltoliikenne. Helsingin suuntaan käyttöä on ollut luku-
määräisesti hieman enemmän ja käyttö on tasaisempaa. Yhteyden käyttö Ilmalan 
suuntaan koostuu muutamista suurista piikeistä. Esimerkiksi heinäkuussa 2019 
käyttökertoja kertyi yli 200. Johtuen poikkeavasta menetelmästä varautumisten 
lukumäärä on seuraavassa esitetty kuukausittain, kuvassa 40 Ilmalan suuntaan ja 
kuvassa 41 Helsingin suuntaan. Toimenpiteen I vaihteiden käytöstä ei haastatte-
luissa noussut esiin erityistä raportoitavaa. 

Kuva 40. Toimenpiteen I kuuluvien vaihteiden V602 & V697 käyttö Helsingin suun-
taan. 
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Kuva 41. Toimenpiteen I kuuluvien vaihteiden V697 & V602 käyttö Ilmalan suun-
taan. 

3.2.9  Toimenpide J 

Toimenpiteen J vaihteita V411 & V413 on käytetty erittäin paljon kauppakeskus 
Triplan ja Pasilan laituriraiteiden rakennustöiden yhteydessä (taulukko 10). Run-
sasta päivittäistä käyttöä on ollut esimerkiksi heinäkuussa 2018, jolloin Pääradan 
kaupunkijunia käännettiin Pasilassa. Jos uudet vaihdekujat eivät olisi olleet käy-
tössä, arviolta noin joka kolmas Pääradan kaupunkijuna olisi pitänyt perua kyseis-
ten rakentamistöiden aikana. 

Taulukko 10.  Varautumisten lukumäärät toimenpiteen J vaihdekujissa (11/2016–
04/2021). 

Helsinkiin V411 V413 13 730 kpl, joista junia 13 677 

Oulunkylään V413  V411 18 658 kpl, joista junia 18 589 

Helsinkiin V415  V412 168 kpl, joista junia 151 

Oulunkylään V412  V415 1 179 kpl, joista junia 1 149 

 

Triplan töiden valmistuttua suunnitelmallinen käyttö on vähentynyt, mutta yhteyk-
siä hyödynnetään häiriötilanteiden hoidossa, kuten HELRA-parantamissuunnitte-
lussa kaavailtiin. Kaupunkijunien lisäksi yhteyttä ovat käyttäneet myös Pääradan 
kaukoraiteiden lähi- ja kaukojunat, kun niitä on poikkeustilanteissa ajatettu kau-
punkiraiteiden kautta. Suunnitelmallista käyttöä on päivittäin Keravan suunnasta 
yöaikaan tulevien kalustosiirtojen osalta. Toimenpiteeseen J kuuluvia vaihteita 
V412V415 on käytetty huomattavasti vähemmän. Tähän vaikuttaa olennaisesti 
puuttuva vaihdeyhteys kaukoliikenneraiteiden välillä vaihdekokonaisuuden poh-
joispäässä. Haastattelujen mukaan puuttuvaa yhteyttä on ratatöiden yhteydessä 
kompensoitu ajattamalla junia Pasila tavaran kautta. Kuvassa 42 on esitetty vaih-
teiden V411 & V413 käyttö Helsingin suuntaan ja kuvassa 43 Oulunkylän suuntaan. 

 



Väyläviraston julkaisuja 58/2021 44 

 

 

 
Kuva 42. Toimenpiteen J kuuluvien vaihteiden V411 & V413 käyttö Helsingin suun-
taan. 

 

Kuva 43. Toimenpiteen J kuuluvien vaihteiden V413 & V411 käyttö Oulunkylän 
suuntaan. 

Toimenpiteen J valmistumisen jälkeen osa aiemmin Oulunkylässä tapahtuneista 
raiteenvaihdoista on siirtynyt uuteen raiteenvaihtopaikkaan.  Oulunkylässä sijait-
sevien toimenpidettä J vastaavien vaihdekujien käyttö onkin nyt ollut määrältään 
vähäisempää lukuun ottamatta siirtymiä kaukoraiteilta kaupunkiraiteille kohti Hel-
sinkiä, koska tämä mahdollisuus puuttuu J-vaihdekujalla kyseisessä suunnassa. 
Tästä huolimatta Oulunkylässäkin on merkittäviä käyttöpiikkejä esimerkiksi häiriö-
tilanteissa. Kuvassa 44 on esitetty Oulunkylän vaihteiden V524 & V526 käyttö kohti 
Helsinkiä. 

 
Kuva 44. Oulunkylän vaihteiden V524  V526 käyttö Helsingin suuntaan. 
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3.2.10  Yhteenveto uusien vaihdekujien käytöstä  

Taulukossa 11 on esitetty yhteenveto HELRA-parantamissuunnitelman perusteella 
toteutettujen vaihdekujien käytöstä. Taulukoon on varausdatan perusteella kirjattu 
vaihteiden yleisimmät käyttötarkoitukset, vastaako yhteyden vaihdekujien käyttö 
suunniteltua sekä mahdolliset lisähuomiot yhteyden käytöstä. 

Taulukko 11.  HELRA-parantamissuunnitelman vaihdekujat.  

 
Toi-

men-

pide 

Käyt-

töönotto 

Tyypilliset 

syyt vaih-
deyhteyk-

sien käyt-

töön 

Vas-

taako 
käyttö 

suunni-

teltua? 

Suurin yk-

sittäisen 
vaihde- 

yhteyden 

varautu-
mis-

määrä*) 

Lisähuomioita 

A 10/2016 Häiriötilantei-

den hoito 

Osittain 670 Linjaliikenteen osalta 
suunniteltua käyttöä ei 

ole ollut  

B 10/2016 Häiriötilantei-

den hoito 

Kyllä 1 547 Linjaliikenteen osalta 
suunniteltua käyttöä ei 

ole ollut 

C 10/2017 Rata- ja  

kunnossa- 

pitotyöt 

Osittain 2 352 Ei juurikaan käyttöä häi-

riötilanteissa 

D 10/2017 Huoltolii-

kenne, rata- 

ja kunnossa-
pitotyöt, häi-

riötilanteiden 

hoito 

Kyllä 2 432 Käytetään myös ratatyö-

koneiden siirtoon Pel-

losta ratapihalle  

E 10/2017 & 

9/2019  

Rata- ja  

kunnossa- 
pitotyöt, häi-

riötilanteiden 

hoito 

Kyllä 6 424 Käyttö suunnitelman 

mukaista, mutta teknis-
ten järjestelmien (turva-

laitteet ja sähkörata) to-
teutus ei tue vaihdeku-

jan optimaalista hyödyn-

tämistä 
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Toi-

men-

pide 

Käyt-

töönotto 

Tyypilliset 

syyt vaih-
deyhteyk-

sien käyt-

töön 

Vas-

taako 
käyttö 

suunni-

teltua? 

Suurin yk-

sittäisen 
vaihde- 

yhteyden 
varautu-

mis-

määrä* 

Lisähuomioita 

F 8/2018 Rata- ja kun-

nossapitotyöt 
Osittain 1 082 Ei juurikaan käyttöä 

häiriötilanteissa 

H 9/2019 Ei juuri  
käytetä 

Ei 92 Erittäin vähäinen 
käyttö johtuu Pasilan 

laituriraiteen  7 käyt-
töön liittyvistä haas-

teista sekä puuttu-

vasta mahdollisuu-
desta  tehdä kysei-

selle reitille junakul-

kuteitä. 

I 10/2017 Huoltoliikenne Osittain 1225 Huoltoliikenne pää-

osin oikeakätistä, jo-
ten käyttöä on ollut 

oletettua vähemmän 
(liittyy osittain myös 

kohtaan H) 

J 2015 Rata- ja  
kunnossapito-

työt, häiriö- 

tilanteiden 

hoito 

Kyllä 18 658 Käyttö ratatöiden yh-
teydessä ollut  

arvioitua laajempaa. 

”Puuttuva” vaihdeyh-
teys kaukoliikenne-

raiteiden välillä an-
taisi vielä enemmän 

mahdollisuuksia. 

*) Varausten määrät on laskettu eri toimenpiteiden osalta eri pituisilta aikaväleiltä. Laskenta 
alkaa 1–2 kuukautta kunkin toimenpiteen valmistumisen jälkeen ja päättyy huhtikuuhun 
2021. Tarkat tarkasteluajat kunkin toimenpiteen osalta näkyvät luvun 3.2 taulukoissa  
1–10.  
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Yleisesti ottaen voidaan todeta, että toimenpiteitä on pääosin hyödynnetty paran-
tamissuunnittelun yhteydessä tunnistetuissa käyttötapauksissa. Vaihdeyhteyksiä 
on käytetty ja niistä on kokemusperäisesti ollut eniten hyötyä häiriötilanteiden hoi-
dossa, ratatöiden järjestämisessä ja kaluston siirroissa. Nykyisellä käytöllä mah-
dollista lisäkapasiteettia, jota simulointien perusteella olisi tarjolla huoltoraiteiden 
laajemmalla hyödyntämisellä sekä toimenpiteiden A ja B vaihdekujien suunnitel-
mallisella käytöllä, ei ole hyödynnetty juurikaan. Pääsyy tähän on asetinlaitteen 
tuomat rajoitukset poikkeuskulkuteiden muodostamiseen. Lisäksi Helsingin ja Il-
malan kauko-ohjausalueiden rajapinta hankaloittaa esimerkiksi Pasilan laiturirai-
teen 7 hyödyntämistä.  

Ratatöiden, kunnossapidon ja häiriötilanteiden kannalta kaikki sidosryhmät pitävät 
jokaista parannustoimenpidettä tarpeellisena, eikä kokemuksen mukaan mikään 
ole osoittautunut täysin tarpeettomaksi. Dataa tarkastelemalla joidenkin vaihteiden 
käyttö on kuitenkin hyvin vähäistä; koetuissa ja mitatuissa käyttömäärissä ja -tar-
koituksissa on siis jonkin verran erovaisuuksia. 

3.3  Turvalaitteet ja järjestelmät  

3.3.1  Laituriopastimet  

Laituriopastimia ei toteutettu HELRA-suunnitelmien mukaan pysyvänä ratkaisuna. 
Laituriopastimia ainoastaan koekäytettiin Pasilan pohjoispuolella pääradan puolella 
Vuoden 2014-2015 aikana. Kuvassa 45 on havainnollistettu pilottikohteen teknistä 
ratkaisua. 

 

Kuva 45. Laituriopastimen pilottikäytön esimerkkikuva. 

Tarkastelujen perusteella pilottikäytössä laituriopastimien antamaa liikennehyötyä, 
eli mahdollisuutta lähestyä Pasilaa edellisen yksikön vielä ollessa laiturilla, hyödynsi 
aamuruuhkien aikana jopa 11 % Pasila-Helsinki suunnan kaupunkiliikenteestä.  

Pilottiopastimet purettiin Pasilan pohjoispuolen raiteenvaihtopaikan (toimenpide J) 
rakentamisen aikana. Syynä opastinten poistamiseen oli uuden raiteenvaihtopai-
kan toteutuksen aikana tunnistettu haaste kytkeä pilottiopastimissa (yhdistelmä-
opastin) käytettyjä LED-yksiköitä sarjaan normaalien hehkulamppujen tavoin.  
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Ratkaisuvaihtoehtoina ongelmaan olisi suositeltavaa kokeilla toisen LED-valmista-
jien yksiköiden toimintaa SpurPlan-asetinlaitteen vaatimassa sarjakytkennässä, 
muuttaa käytettyjä muuntajatyyppejä tai muokata laituriopastin toimimaan nor-
maaleilla hehkulampuilla.  

3.3.2  Suojavälien lyhentämisen vaikutus minimijunaväliin  

Avoimen datan avulla analysoitiin lyhintä tarkasteluaikana toteutunutta vuoroväliä 
Helsingin ja Pasilan välillä.  Treno-ohjelmistosta tulostettiin Pääradan puolen kau-
punkiraiteita käyttäneiden junien toteumatiedot (saapumis- ja lähtöajat sekunnin 
tarkkuudella) Pasilassa ennen uusien opastinportaiden rakentamista ja niiden to-
teuttamisen jälkeen. Tarkasteluajanjaksot olivat 26.3.-17.6.2018 ja 1.4.-
16.6.2019. Toteumatiedoista laskettiin toteutuneet vuorovälit seuraavasti: 

 Helsingin suuntaan ”junan 2 lähtö” – ”junan 1 lähtö” 
 Helsingin suunnasta ”junan 2 saapuminen" – "junan 1 lähtö”. 

 
Lisäksi tässä yhteydessä varmistettiin avoimesta datasta päivämäärän ja ju-
nanumeron avulla, että peräkkäiset junat ovat käyttäneet samaa raidetta. 

Toteutuneita minimijunavälejä verrattiin simuloituun minimijunaväliin. Simuloin-
neissa junat liikennöivät välillä Helsinki–Oulunkylä. Simulointimallissa Helsingin ja 
Pasilan välillä on nykytilanteen mukainen HELRA-hankkeessa lyhennetty opastin-
väli. Simuloinneissa junat käyttivät Helsingin laituriraidetta 1 ja Pasilan laituri-
raidetta 2. Simulointitulokset on esitetty nykyisten nopeusrajoitusten mukaan, eli 
Pääradan kaupunkiliikenneraiteiden junilla on 80 km/h rajoitus etelään päin ja 
60 km/h rajoitus pohjoiseen päin. Toteutuneet ja simuloidut minimivuorovälit on 
esitetty taulukossa 12. Toteutuneet lyhimmät vuorovälit ovat harvinaisia yksittäis-
tapauksia, sillä aikataulunmukainen vuoroväli on 5 min (300 s). Tästä syystä tar-
kasteluajanjakson valinta voi vaikuttaa tuloksiin. On huomattava, että lyhyempiä 
vuorovälejä ei ole toistaiseksi kokeiltu säännöllisessä liikenteessä, vaan junien pie-
nin aikataulunmukainen vuoroväli on ollut sama ennen suojavälien lyhentämistä ja 
sen jälkeen. 

Taulukko 12.  Simuloidut ja havaitut minimijunavälit Pasilasta liikkeelle 
lähdettäessä. 

 2018 toteu-
tunut  

(suojaväliä 
ei lyhen-

netty) 

2019 toteu-
tunut  

(suojaväli 

lyhennetty) 

Simuloitu ilman 
Pasilan laitu-

riopastimia,  
30 s pysähdys  

Pasilassa 

Simuloitu Pasi-
lan laituriopas-

timien kanssa, 
30 s pysähdys 

Pasilassa 

Lähtö Pasilasta  
Helsinkiin; lyhin  
vuoroväli 

143 s 157 s 159 s 110 s 

Lyhin vuoroväli  
Pasilasta pohjoi-
seen lähdön ja Hel-
singistä saapumi-
sen välillä 

85 s 108 s 95 s Ei vaikutusta 
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Toteumatiedot osoittavat, että suojavälin lyhentäminen ei ole mahdollistanut lyhy-
empiä vuorovälejä Helsingin suuntaan ajettaessa. Simulointitulokset ovat myös hy-
vin samansuuruisia toteutuneiden minimijunavälien kanssa. Toisaalta ennen suo-
javälien lyhentämistä on havaittu hieman simuloitua lyhempi vuoroväli, mikä joh-
tuu todennäköisesti ainoastaan pysähdysaikojen satunnaisuudesta. Simuloinnissa 
vakiopysähdysajaksi oli oletettu 30 sekuntia, mutta todellisessa liikenteessä pysäh-
dys voi olla tätä lyhyempi.  

Simulointien perusteella Pasilan pohjoispään laituriopastimet lyhentävät minimiju-
naväliä Helsingin suuntaan 49 sekunnilla. Lyhyempi minimijunaväli johtuu siitä, 
että seuraava juna pääsee odottamaan Pasilan laituriraiteen vapautumista lähem-
mäksi laituria. Lähtevien junien minimivuorovälin Pasilasta Helsingin suuntaan 
määrittääkin Pasilan laituriraiteen kapasiteetti, eikä suojaväli Pasilan eteläpuolella. 

Simulointien perusteella pohjoiseen päin mentäessä olisi teknisesti mahdollista lii-
kennöidä vuoden 2019 tarkastelujaksolla toteutunutta lyhyemmällä vuorovälillä. 
Toisaalta tässäkin tapauksessa jo vuonna 2018 ennen suojavälien lyhentämistä on 
havaittu simuloitua lyhyempi vuoroväli. Ero johtuu todennäköisesti satunnaisteki-
jöistä kuten siitä, onko jälkimmäinen juna joutunut pysähtymään Pasilaa edeltä-
välle opastimelle, tai mahdollisista systemaattisista virheistä toteutuneiden lähtö- 
ja saapumisaikojen automaattisessa kirjaamisessa.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että lyhennetyt suojavälit eivät edes teoriassa ole 
voineet lyhentää minimivuoroväliä Pasilasta Helsingin suuntaan. Vastakkaiseen 
suuntaan tämä on mahdollista, mutta toteumatietojen perusteella hyödyt ovat ol-
leet vähäisiä. Pasilan laituriopastimet muuttaisivat tilannetta Helsingin suuntaan 
kulkevan liikenteen osalta.  

Liikenteenohjauksen haastattelun perusteella lyhyemmistä suojaväleistä on ollut 
kuitenkin käytännön hyötyä poikkeustilanteissa. Haastateltavien arvion mukaan jo-
noutumistilanteissa junat kerääntyvät nykyisin entistä pienemmälle alueelle, minkä 
koetaan pienentävän häiriöaluetta ja nopeuttavan siirtymistä normaalitilanteeseen 
häiriötilanteen päätyttyä.  Raideosuuksien varautumistietojen analysointien perus-
teella uusia lyhyitä opastinvälejä ei ole pystytty hyödyntämään häiriöttömien päi-
vien junaliikenteessä. Peräkkäisiä uusia lyhyitä osuuksia on ollut varautuneena eri 
yksiköille ratatöiden aikana, mutta junaliikenteessä nämä tilanteet ovat olleet 
melko harvinaisia.  

3.3.3  Suojavälien lyhentämisen hyödyt häiriötilanteissa 

Uusien lyhyiden suojavälien käyttöä tarkasteltiin Treno-analyysien ja minimiju-
navälin lisäksi sekä analysoimalla yksittäisten osuuksien varautumisia että junien 
pysähtymisiä lyhyemmillä suojaväleillä. Varautumisessa tarkasteltiin tilanteita, 
joissa vierekkäisillä uusilla osuuksilla on samaan aikaan ollut varaus eri junanume-
rolla. Tällä tarkastelulla saadaan esiin tilanteet, joissa junat ovat peräkkäin ajaneet 
aiempaa lähempänä toisiaan ja siten lyhyempien suojavälien hyötyjä on pystytty 
hyödyntämään suoraan. 

Raideosuuksien varautumistietojen perusteella uusia lyhyitä opastinvälejä on käy-
tetty ruuhkautuneissa liikennetilanteissa tarkasteluajalla (08/2018-05/2021) keski-
määrin noin kerran viikossa. Tarkastellusta datasta voidaan kuitenkin huomata, 
että usein lyhyiden opastinvälien hyödyntäminen kasaantuu tietyille yksittäisille 
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päiville. Liikenne on tällöin jonoutunut niin paljon, että yksiköitä on alkanut ka-
saantumaan Pasilan eteläpuolelle jonoon odottamaan pääsyä laituriraiteille. Tämä 
tulos tukee myös haastatteluista saatua liikenteenohjauksen arviota, jonka mukaan 
uusista opastimista ja suojaväleistä on hyötyä silloin, kun liikenne alkaa syystä tai 
toisesta jonoutumaan paljon Helsingin ratapihalla. Useampi yksikkö mahtuu tässä 
tilanteessa Pasilan ja Helsingin välille aiempaa suppeammalle alueelle.  

Normaalin aikataulutetun liikenteen pysähtymisiä Pasilan ja Helsingin välillä tar-
kasteltiin laskemalla raideosuuden varausajan avulla keskimääräinen yksikön no-
peus. Tarkastelussa arvioitiin yksikkö kokonaan pysähtyneeksi tarkasteltavalle 
osuudelle, jos osuuden ylittämisen laskennallinen keskinopeus jäi alle 10 km/h. 

Sekä ennen että jälkeen HELRA-muutosten eniten pysähtyneitä (normaalissa aika-
taulutetussa liikenteessä liikkuneita) yksiköitä oli Rantaradalla Pasila-Helsinki–vä-
lillä osuudella 418. Ennen HELRAa pysähtyneeksi analysoituja yksiköitä oli 1% kai-
kesta aikataulutetusta liikenteestä ja HELRA-muutosten jälkeen pysähtyneiden 
määrä tippui arvoon 0,8% (kuva 46). 

 

Kuva 46. Pysähdysten vertailua ennen ja jälkeen HELRA-parannustoimenpiteitä.  

Yleisesti voidaan todeta, että Pasila-Helsinki suunnan liikenteessä pysähtyneiden 
yksiköiden prosentuaalinen määrä pieneni HELRA-muutosten jälkeen, mutta Hel-
sinki-Pasila suunnassa prosentuaalinen osuus tietyillä osuuksilla jopa nousi. Ku-
vassa 47 on vihreillä nuolilla esitetty osuuksia, joilla pysähdysten suhteellinen 
osuus on vähentynyt ja punaisella nuolella osuus, jossa se on lisääntynyt. Sekä 
ennen HELRAa että sen jälkeen eniten pysähdyksiä on ollut raideosuudella 418 
(kuvassa ylempi vihreä nuoli).  
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Kuva 47. Paikat, joissa linjalle pysähtymisten lukumäärät ovat vähentyneet (vihreät 
nuolet) ja kasvaneet selvästi (punainen nuoli).  

3.3.4  Raideosuuksien varautuminen  

Koko HELRA-alueen liikennöintiä ja käytettyjä reittejä on tarkasteltu raideosuuk-
sien varautumisten avulla. Kuvassa 48 on esitetty raideosuuksien varautumismää-
rät lämpökarttana lokakuun 2020 ja huhtikuun 2021 välisenä aikana. Kuvassa tum-
mempi väri tarkoittaa enemmän varautumisia ja liikennettä. 

Kuva 48. Raideosuuksien varautumisten lämpökartta. 

Kuvasta saadaan vahvistus liikenteenohjaajien maininnalle, että raiteita 221 ja 225 
pyritään pitämään vapaana häiriötilanteita varten. Vastaavasti raiteilla 120, 116 ja 
115, joissa myös säilytetään kalustoa, on selvästi muita raiteita vähemmän varaus-
kertoja. 
 

3.3.5  Kytkentäryhmät 

Kytkentäryhmä on sähkörataan liittyvä pienin alue, joka voidaan jännitekatkon 
avulla saada hallitusti ja ilman sähköradan muutostöitä jännitteettömäksi esim. ra-
tatöitä varten. Haastattelujen perusteella nykyiset kytkentäryhmät eivät parhaalla 
mahdollisella tavalla tue uusien HELRA-vaihdeyhteyksien käyttöä häiriötilanteissa. 
Erityisesti ryhmä 100 ja muut toimenpiteen E yli ulottuvat ryhmät vievät pois uu-
sien yhteyksien muuten antamia mahdollisuuksia. Kuvassa 49 on esitettynä kuva-
kaappaus HELRA-muutosalueen nykyisestä ryhmityskaaviosta, jossa eri kytkentä-
ryhmät ovat esitettynä. Ryhmä 100 on korostettu punaisella huomiovärillä.  
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Kuva 49. Sähköradan kytkentäryhmät ja ryhmä 100 korostettuna ryhmitys-
kaaviossa. 

Kuvassa 50 on esitettynä kytkentäryhmä 100 yleiskaaviossa, josta pystytään pa-
remmin hahmottamaan ratapihan vaihdekujat, turvalaiteet ja toiminnallisuus. Ku-
vaan on ympyröitynä myös vaihdekujat (4 kpl), joiden läpi ryhmä pitkittäissuun-
nassa ulottuu ja jännitekatkon aikana estää näiden vaihdekujien hyödyntämisen 
sähkökäyttöisellä kalustolla.  

Kuva 50. Sähköradan kytkentäryhmät ja ryhmä 100 korostettuna yleiskaaviossa. 

Raiteiston toiminnallisuutta häiriötilanteiden ja ratatöiden aikana olisi mahdollista 
kehittää nykyistä paremmaksi, jos pitkät useiden vaihdekujien yli ulottuvat kytken-
täryhmät jaetaan useammaksi lyhyemmäksi liikenteen kannalta paremmaksi ryh-
mäksi.  

3.3.6 Asetinlaitteet 

Haastattelujen ja tehdyn liikenneanalyysin perusteella ratapihan toiminnallisuus ei 
nykyisin täysin vastaa HELRA-parantamissuunnittelun aikana tehtyjä suunnitelmia 
ja oletuksia. Eroja on niin mahdollisissa junakulkuteissä kuin asetinlaite- ja ohjaus-
aluerajapintojen toiminnassa.  

Huoltoraiteiden käyttäminen vasenkätisesti on tällä hetkellä liikenteenohjauksen 
kannalta haastavaa, sillä junakulkutiet Ilmalan rajapintaan on toteutettuna vain 
oikeankätisen liikenteen mukaisesti. Kuvassa 51 puutteita kulkuteissä on esitetty 
punaisella nuolella. Myös Pasilan laiturin 7 käyttäminen edes häiriötilanteissa on 
haastavaa, sillä raideyhteys laiturilta 7 kulkee eri liikenteenohjausalueen (Ilmala) 
kautta, eikä sitä ulkopuolista aluetta pystytä ohjaamaan ESKO-kauko-ohjausjärjes-
telmästä.  
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Kuva 51. Ilmalan kauko-ohjauksen rajapinta ja sinne johtavat kulkutiet. 

3.3.7  ENNE-järjestelmä 

Haastattelujen perusteella Helsingin asetinlaite ja ESKO-kauko-ohjaus eivät nykyi-
sin suoraan tue nopeita ennakkoon suunnittelemattomia ja määritettyjä junien rei-
titysmuutoksia. ENNE-järjestelmän antamia neuvoja liikenteenohjaukseen ei siten 
todennäköisesti suoraan nykyisillä järjestelmillä pystytä optimaalisesti toteutta-
maan. ENNE-järjestelmän hyötyjen täysimittainen hyödyntäminen Helsingin rata-
pihalla näyttäisi tämän selvityksen tulosten perusteella vaativan joko päivitystä ny-
kyisiin järjestelmiin tai kokonaan uuden asetinlaitteen ja kauko-ohjausjärjestel-
män. 

3.4  Huoltoraiteiden liikennöinti   

Tietoa huoltoraiteiden liikenteestä kerättiin aikaväliltä 1.10.2020–6.5.2021 ja ne 
perustuvat raideosuuksien 424 ja 425 varautumistietoihin. Raideosuudet sijaitsevat 
kilometrillä 2 sijaitsevien poikittaisten vaihdekujien pohjoispuolella, joten niiden 
varautumistiedot eivät kerro koko totuutta huoltoraiteiden käytöstä. Tietojen avulla 
voidaan kuitenkin selvittää huoltoraiteiden pääasialliset liikennöintisuunnat sekä 
saada tietoa niiden käytöstä Helsingin ja Pasilan välisessä linjaliikenteessä.  Lisäksi 
täydentävää kokemusperäistä tietoa liikennesuunnista saatiin Fintrafficin haastat-
teluista. 

Huoltoraiteita liikennöidään nykyään pääosin oikeakätisesti, vaikka myös vasem-
manpuolista liikennettä esiintyy ajoittain. Oikeanpuolista liikennettä suositaan, sillä 
siten on mahdollista ohjata liikennettä automatiikan avulla junakulkutiellä suoraan 
Ilmalaan saakka. Junakulkutiemahdollisuus Pasilasta läntiseltä huoltoraiteelta Il-
malaan puuttuu. Tästä huolimatta varautumistiedoista ilmenee, että huoltoliiken-
nettä liikennöidään ajoittain myös normaalia liikennöintisuuntaa vastaan. Kuvassa 
52 on esitetty liikennöintisuuntien jakautuminen molemmilla huoltoraiteilla.  
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Kuva 52. Huoltoraiteiden liikenteen suuntautuminen raideosuuksien 424 ja 425 
kohdalla 10/2020–04/2021. 

Helsingistä lähtevät yöjunat käyttävät suunnitellusti itäistä huoltoraidetta kulkeak-
seen Pasilan laituriraiteen 6 kautta autojuna-asemalle. Tällöin niiden kulkutie ei 
risteä Helsingin päärautatieaseman vaihdekujien ja autojuna-aseman välillä Pää-
rataa Helsinkiin saapuvan liikenteen kanssa. Itäistä huoltoraidetta käyttävät satun-
naisesti myös Helsinkiin Pääradan kaukoliikenneraiteilta saapuva käyttävä liikenne 
erityyppisissä häiriö- ja poikkeustilanteissa, jolloin ajetaan huoltoliikenteen nor-
maalia liikennöintisuuntaa vastaan. Rantaradan linjaliikenteessä huoltoraiteita ei 
käytännössä hyödynnetä Pasilan kohdalla. 

3.5  Kunnossapito- ja ratatyöliikenne  

Ratatyöliikennettä tarkasteltiin suodattamalla avoimesta datasta vain ratatöiden 
aikana työkoneiden tai ratatöihin liittyvien muiden raiteilla liikkuvien yksiköiden va-
raukset. Kuvassa 53 on lämpökartta ratatyöliikenteen aiheuttamista varauksista 
10/2020–04/2021 aikana. Kuvassa tummalla värillä on esitettynä raideosuudet, 
joissa on eniten varauksia ja vaaleammalla osuudet, joissa vähemmän varauksia. 
Erityisesti poikittaisen liikkumisen mahdollistavat vaihdekuvat nousevat esiin tar-
kastelussa. Toimenpiteiden E ja D vaihdekujia on käytetty paljon ratatyöliikkeissä. 
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Kuva 53. Ratatyöliikenteen varausten lämpökartta.  

Kaikki normaalista lähi- ja kaukoliikenteestä poikkeava liikenne ajalla 08/2018–
05/2021 on esitetty lämpökarttamuodossa kuvassa 54. Kuvassa korostuu huolto-
raiteiden liikenne ja sen jakautuminen Helsingin laituriraiteille. Yksittäiset ratatöistä 
johtuvat liikkeet eivät nouse isommasta massasta esille, joten HELRA-vaihdekujien 
käyttö ei nouse esiin tässä tarkastelussa.  

 

Kuva 54. Aikatauluttoman liikenteen lämpökartta.  

3.6  Laituriraiteiden käyttö Helsingissä ja 
Pasilassa 

Laituriraiteiden käyttöä tutkittiin hakemalla avoimen datan rajapinnasta junien 
käyttämien liikennepaikan raiteiden kaupalliset numerot. Tietoa kerättiin aikaväliltä 
1.10.2020–6.5.2021 eli ajalta, jolloin kaikki HELRA-hankkeen toimenpiteet sekä 
Pasilan raiteistomuutokset oli toteutettu ja luovutettu liikenteen käyttöön. Analyy-
siä täydennettiin Fintrafficin liikenteenohjauksen ja liikennesuunnittelujen haastat-
teluissa saaduilla tiedoilla. 

Helsingin laiturinkäytön suunnittelevat Fintraffic Raide Oy ja VR, ja Pasilan laiturin-
käytön suunnittelusta vastaa VR. Operatiivisissa tilanteissa tehtävät muutokset 
ovat aina Fintrafficin vastuulla. Kuvassa 55 on esitetty Helsingin laituriraiteilta 1–
19 lähteneiden ja niille saapuneiden junien määrä. Kuvassa 56 on vastaava kuvaaja 
pelkästään iltapäivän huipputuntien osalta. Jälkimmäinen tehtiin vertailua simu-
lointituloksiin vertailua varten, koska parantamissuunnittelun aikana raiteistonkäy-
tönsuunnittelussa kiinnitettiin erityisesti huomiota iltapäivän vilkkaampien tuntien 
(15:00-18:00) osalta.  
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Kuva 55. Helsingin laituriraiteiden käyttö 10/2020–04/2021. 

Kuva 56. Helsingin laituriraiteiden käyttö klo 15:00-18:00 (10/2020–04/2021). 

Junamäärällä mitattuna suurimmalla käytöllä ovat luonnollisesti Pääradan kaupun-
kijunien normaalisti käyttämät raiteet 1, 2 ja 3. Laituriraidetta 4 käytetään kaupun-
kijunaliikenteen varalaiturina sekä kaupunkijunaliikenteen aloittamisen ja lopetta-
misen yhteydessä.  

Laituriraiteita 5 ja 6 käyttävät pääosin Riihimäen ja Lahden suunnan lähiliikenne-
junat. Keskimmäisillä laituriraiteilla 7–12 korostuu kaukoliikenne sekä siihen liittyvä 
huoltoliikenne. Kaikilla em. raiteilla on kuitenkin ollut myös lähiliikennettä. Kauko-
junaliikennettä oli jonkin verran supistettu Covid19-pandemian vuoksi tarkastelu-
ajanjakson aikana, jolloin esimerkiksi kaikki Venäjän liikenteen junat oli peruttu. 

Rantaradan kaupunkiliikenne jakautuu raiteille 16, 17, 18 ja 19, joten niiden käyt-
tömäärät ovat jonkin verran itälaidan raiteita pienempiä.  Rantaradan nopeassa 
lähiliikenteessä korostuu raiteen 13 runsas käyttö, kun taas 14 ja 15 ovat vähem-
män kuormitettuja. Rantaradan puolen raiteiden käyttöön vaikutti tarkasteluajan-
jaksolla Kaisa-tunnelin rakennustyömaa, jonka vuoksi osaa raiteista oli lyhennetty. 

Kuvassa 57 on esitetty vertailun vuoksi Helsingin laiturinkäyttö ajalla 1.10.2018–
7.5.2019, jolloin Kaisa-tunnelin työmaa ei vaikuttanut laituriraiteiden käyttöön. Tal-
ven 2020–2021 tilanteeseen verrattuna havaitaan merkittäviä eroja Rantaradan 
puolen laitureiden käyttömäärissä. Esimerkiksi raiteen 13 käyttö on kasvanut erit-
täin paljon raiteiden 14 ja 15 kustannuksella. Toisaalta kaukoliikenne ei ole enää 
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käyttänyt raidetta 13. Tunnelityömaan vuoksi lyhennetyn raiteen 19 liikennettä on 
siirtynyt muille laituriraiteille. 

Kuva 57. Helsingin laituriraiteiden käyttö 10/2018 – 04/2019. 

Kuvassa 58 on esitetty Pasilan laituriraiteilta 1–11 lähteneiden junien määrä. Kaikki 
junat ajavat lähtökohtaisesti Pasilan läpi, joten lähtöjen määrä vastaa junien ko-
konaismäärää. 

 

Kuva 58. Pasila laituriraiteiden käyttö 10/2020 – 04/2021. 

Kuvasta havaitaan, että junamäärällä mitattuna suurimmalla käytöllä ovat luonnol-
lisesti kaupunkijunien normaalisti käyttämät raiteet 1 ja 2 sekä 10 ja 11.  

Pääradan puolen kaukoliikenneraiteilla pohjoiseen suuntautuva liikenne jakautuu 
raiteiden 3 ja 4 kesken siten, että suunnilleen 2/3 junista käyttää raidetta 3 ja loput 
raidetta 4. Niin ikään Helsingin suuntaan kaukoraiteiden lähiliikenteestä noin 2/3 
käyttää raidetta 5, mutta kaukojunat jakautuvat hieman tasaisemmin raiteiden 5 
ja 6 kesken. Toisaalta raidetta 6 käyttävät säännöllisesti myös pohjoiseen suun-
taavat yöjunat. Rinnakkaisia laituriraiteita 4 (pohjoiseen) ja 6 (etelään) käytetään 
suunnitellusti etenkin silloin, kun-+ 
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 kaksi junaa kulkee peräkkäin hyvin lyhyellä aikavälillä. Lisäksi operaattorilla voi 
olla toiveita vakioraiteesta tiettyihin suuntiin kulkeville junille. Häiriötilanteissa rin-
nakkaiset laituriraiteet tuovat kokemuksen mukaan paljon joustavuutta liikennöin-
tiin. 

Laituriraiteella 7 eli läntisellä huoltoraiteella oi ole ollut lainkaan henkilöjunaliiken-
nettä, vaan kaikki Rantaradan kaukoliikenneraiteiden liikenne on hoidettu laituri-
raiteita 8 ja 9 käyttäen.  Yhteys laituriraiteelta 7 Rantaradalle Huopalahden suun-
taan kulkee Ilmalan kauko-ohjausalueen ja se on teknisesti liian työläs käytettä-
väksi operatiivisessa toiminnassa. Yhteyden kautta kulkeminen on myös hidasta 
alemman nopeusrajoituksen vuoksi. 

Liikenteenohjauksen haastatteluissa nousi esiin ehdotus uuden vaihdeyhteyden ra-
kentamisesta läntiseltä huoltoraiteelta Rantaradan kaukoliikenneraiteelle heti Pasi-
lan laitureiden pohjoispuolelle. Tällöin raiteen 7 kapasiteetti saataisiin linjaliiken-
teen käyttöön. Vaikka rinnakkaisen laituriraiteen tarve ei ole Rantaradan liiken-
teessä yhtä suuri kuin Pääradan puolella, on Pasilan laituriraiteella 8 säännöllisesti 
4 minuutin junavälejä. Rinnakkaisesta laituriraiteesta voisi olla hyötyä esimerkiksi 
tilanteissa, joissa edellä kulkeva juna on myöhässä, ja takana tuleva juna joutuu 
pysähtymään Pasilan tulo-opastimelle odottamaan lähtöraiteen vapautumista. Esi-
merkiksi 2.12.2020 toteutui tilanne, jossa 8 minuuttia myöhässä ollut E-juna 
(8343) Kauklahteen viivästytti takaa 4 minuutin välein tulevia Turun IC-junaa (951) 
sekä Kirkkonummen U-junaa. Viiveitä olisi mahdollisesti voitu vähentää, mikäli ju-
nia olisi voitu Pasilassa ottaa rinnakkaisille raiteille. 

Rantaradan kaukoliikenneraiteiden etelään kulkevalle liikenteelle rinnakkaista lai-
turiraidetta ei ole olemassa. Liikenteen mahdollisesti lisääntyessä tulevaisuudessa 
(esimerkiksi Turun tunnin juna -hankkeen myötä) voi olla syytä miettiä, miten kol-
mea Rantaradan kaukoliikenneraiteiden käytössä olevaa laituriraidetta voi käyttää 
mahdollisimman joustavasti. Tutkittava toimenpide voisi olla esimerkiksi vaihdeyh-
teyden järjestäminen Huopalahden suunnasta Pasilan laituriraiteelle 8 ja vastaa-
vasti Pasilan eteläpuolelle vaihdeyhteys, jota pitkin etelään kulkevat junat pääsisi-
vät takaisin oikealle puolelle. Mikäli Pasilan laituriraide 7 otetaan linjaliikenteen 
käyttöön, voi olla perusteltua vaihtaa huoltoraiteiden liikennöintisuunta vasenkä-
tiseksi. 

3.7  Täsmällisyys 

Tässä työssä junien täsmällisyyttä on tarkasteltu Treno-ohjelmistolla määrittämällä 
eri junaryhmien keskimääräiset saapumis- ja lähtöviiveet toteumatiedoista. Taulu-
kossa 13 on esitetty eri junaryhmien saapumisviiveitä Helsingissä neljällä tarkas-
telujaksolla vuosien 2017–2020 loka-joulukuussa. Tarkastelusta oli rajattu pois ju-
nat, joiden viive oli yli 30 minuuttia (1800 s). 
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Taulukko 13.  Junien keskimääräiset saapumisviiveet Helsingissä. 

 
 
Täsmällisyyteen vaikuttavia tekijöitä on lukuisia (ratatöiden määrä, sää, infrahäiri-
öiden satunnaisuus jne.), eikä HELRA-toimenpiteiden täsmällisyysvaikutuksia voi 
tulkita taulukosta suoraan. Erot taulukon tunnusluvuissa vuosien 2017–2020 tar-
kastelujaksoilla noudattelevat varsin hyvin yleistä täsmällisyystilannetta kussakin 
liikennelajissa. Täsmällisyyden kehitys on kuitenkin ollut lukujen valossa suotuisaa. 
 
Absoluuttisten viiveiden lisäksi työssä on tarkasteltu muutoksia Helsingin liikenne-
paikalle kirjatuissa myöhästymisminuuteissa sellaisissa syyluokissa, joissa HELRA-
toimenpiteiden voidaan arvella merkittävästi vaikuttaneen. Tarkasteluun valittiin 
junakohtauksiin, edellä kulkeviin juniin sekä ohituksiin viittaava syykoodi L2, kapa-
siteettikonflikteihin viittaava L3 sekä ratainfran laitevikojen (asetinlaitevika, vaih-
devika jne.) P1. Tarkastelu tehtiin vuosien 2017–2020 marraskuussa kerättyjen 
tietojen perusteella. Tarkastelun tulokset on esitetty kaukoliikenteen osalta ku-
vassa 59 ja lähiliikenteen osalta kuvassa 60. 
 

 

Kuva 59. Kaukoliikenteen myöhästymisminuuttien summa valikoiduissa syykoodi-
luokissa Helsingissä vuosien 2017–2020 marraskuussa. 

Junatyyppi Keskimääräi-
nen saapu-

misviive 
30.10.–

9.12.2017 (s) 

Keskimääräi-
nen saapu-

misviive 
29.10.–

9.12.2018 (s) 

Keskimääräi-
nen saapu-

misviive 
28.10.–

14.12.2019 

(s) 

Keskimää-
räinen saa-

pumisviive 
26.10.–

12.12.2020 

(s) 

Rantaradan kau-
punkijunat 

24 20 24 -19 

Rantaradan no-

peat lähijunat 
12 31 28 -2 

Rantaradan kau-
kojunat 

138 496 122 190 

Pääradan kau-

punkijunat 
10 18 56 2 

Pääradan no-
peat lähijunat 

57 96 107 42 

Pääradan kauko-

junat 
308 271 239 114 
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Kuva 60. Lähiliikenteen myöhästymisminuuttien summa valikoiduissa syykoodi-
luokissa Helsingissä vuosien 2017–2020 marraskuussa. 

Kuvista havaitaan, että tarkasteluun valituille syykoodiluokille kirjattujen myöhäs-
tymisminuuttien summa on vähentynyt selkeästi vuoden 2020 tarkastelujaksolla 
aiempiin vuosiin verrattuna. Asiaan vaikuttaa varmasti se, että vuoden 2020 tar-
kastelujaksolla sekä kauko- että lähiliikenteen yleinen täsmällisyystilanne on ollut 
muita vuosia parempi. Hyvä yleinen täsmällisyystilanne vähentää syyluokkien L2 
ja L3 edustamia sekundäärisiä viiveitä.  
 
Kaukoliikenteessä vuoden 2020 pienempiä myöhästymisminuuttien summia voi-
daan osittain perustella Covid19-pandemian vuoksi supistetulla liikenteellä. Lähilii-
kenteen junamäärä on kuitenkin pysynyt samalla tasolla, joten HELRA-toimenpi-
teiden valmistumisella voidaan päätellä olleen liikennettä sujuvoittava vaikutus. 
Rakentamistyöt ovat todennäköisesti itsessään olleet merkittävä viiveiden lähde, 
joten osa muutoksesta täytynee olettaa rakentamistöiden päättymisestä johtu-
vaksi. 
 
Ratainfran laitevioille kirjattujen minuuttien määrä Helsingissä on ollut selkeässä 
laskussa. Tähän on saattanut vaikuttaa itse vikojen pienemmän määrän lisäksi 
HELRA-yhteyksien mahdollistamat vaihtoehtoiset kulkutiet. 
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4 Hankkeen kokonaisvaikutusten arviointi  

Tässä työvaiheessa edellä esitettyjä tuloksia data-analyyseistä on verrattu HELRA-
parantamissuunnittelun yhteydessä laadittuun vaikutusten arviointiin ja siinä esi-
tettyihin laadullisiin ja numeerisin arvioihin toimenpiteiden hyödyistä. Täsmällisyy-
den, viiveiden ja matka-aikojen osalta vertailu on melko yksiselitteistä, ja näiden 
osalta simuloituja ja mitattuja tuloksia voidaan hyvin verrata keskenään. Ratapihan 
välityskykyä, liikennemallin toiminnallisuutta ja häiriötilanteista saatavia hyötyjä on 
myös pyritty vertaamaan tunnuslukujen avulla, mutta näihin tuloksiin sisältyy jon-
kin verran epävarmuutta ja pääpaino näiden osalta on laadullisessa vertailussa. 
 

4.1  Parantamissuunnitelman aikana tehty 
kannattavuuslaskelma   

HELRA-parantamissuunnittelun yhteydessä hankkeesta tehtiin karkea kannatta-
vuuslaskenta, johon ei kuitenkaan tarkastelualueen suppeudesta johtaen voitu si-
sällyttää kuin osa hankkeen tärkeimmistä vaikutuksista. Yleisenä johtopäätöksenä 
kannattavuuslaskelmassa todettiin, että tehtyjen arvioiden perusteella hankkeen 
vaikutukset ovat asetettujen tavoitteiden suuntaiset.  
 
Hankkeen yhteiskuntataloudellista kannattavuudesta ei voitu kuitenkaan arvioida 
luotettavasti, koska saatavilla olleet lähtötiedot ja tarkastelualueen suppeus eivät 
mahdollistaneet kaikkien mahdollisten ratapihan toiminnallisuuksien synnyttämiä 
hyötyjen eikä liikennejärjestelmätason hyötyjen huomioon ottamista. Hankkeen 
toteuttamista kuitenkin puollettiin ratapihan joustavamman käytön, täsmällisyyden 
parantumisen ja junaliikenteen kehittämismahdollisuuksien perustella.  
 
Seuraavissa kappaleissa on verrattu parantamissuunnitelman aikana kustannuslas-
kennassa tunnistettujen hyötyjen toteutumista reaalimaailmasta mitattujen ha-
vaintoihin. Siltä osin, kun käytettävissä oleva data on sen mahdollistanut, mitatta-
vissa olevia päiväkohtaisia vaikutuksia on laajennettu vuositason vaikutuksiksi ja 
edelleen verrattu, ovatko näin laajennetut vuositason hyödyt samaa suuruusluok-
kaa kuin kannattavuuslaskelmassa esitettiin. Vertailua on tehty seuraavien osavai-
kutusten osalta: 
 

 junamäärät  
 matka-ajat 
 junien viiveet 
 junien täsmällisyys  
 ratapihan toiminnallisuus ja yksittäisten vaihteiden käyttö  
 ratakapasiteetti ja minimijunavälit 
 ratatyöt ja ratapihan kunnossapito 
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4.1  Vertailu junamääriin  

Vuonna 2015, kun parantamissuunnitelma laadittiin, ratapihalla liikennöi iltahuip-
putuntina (klo 16–17) molemmat suunnat huomioon ottaen yhteensä 74 junaa. 
Junatarjonnan arvioitiin tällöin kasvavana vuoteen 2020 mennessä 80 junaan tun-
nissa. Taulukossa 14 on esitetty suunnitelman mukaiset iltaruuhkan junamäärät 
vuosille 2020-2029.  

Taulukko 14.  Vuosien 2020-2029 arvioitu junatarjonta iltaruuhkan (klo 15–18) 
aikana. 

 

Junatyyppi/liikenne-
suunta 

Junien määrä klo 15–18 (mo-

lemmat suunnat yhteensä) 

Junien määrä klo 15–18 (mo-

lemmat suunnat yhteensä) 

v. 2020–2029 kevät 2021 (keskiviikko) 

Rantaradan  
kaupunkijunat 72 

72 

Rantaradan nopeat 
lähijunat 30 

28 

Rantaradan  
kaukojunat 6 

4 

Pääradan nopeat  
lähijunat 34 

20 

Pääradan kaukojunat 24 13 

Pääradan  
kaupunkijunat 72 

72 

Huoltoliikkeet 16 23 

Yhteensä 254 232 

 

Kaupunkijunaliikennettä lukuun ottamatta toteutuneet junamäärät ovat kautta lin-
jan ennustettua pienempiä. Nopeiden lähijunien osalta tämä johtuu siitä, että vuo-
romääriä ei ole kasvatettu oletetulla tavalla Riihimäen, Lahden ja Siuntion lähilii-
kenteessä. Kaukoliikenteessä ero johtuu pääasiassa Covid19-pandemian aiheutta-
masta liikenteen supistamisesta. Esimerkiksi Pietarin Allegro-junia ei ajettu tarkas-
teluaikana lainkaan, eikä niiden liikenne ennen pandemiaakaan ollut tihentynyt 
tunnittaiseksi kuten parantamissuunnittelun yhteydessä arvioitiin. 

Junamääräerojen takia seuraavien kappaleiden vertailutulokset eivät ole Pääradan 
osalta esimerkiksi toteutuneiden ja simuloitujen viiveiden osalta täysin luotettavia. 
Muilla raiteilla erot ovat vähäisempiä ja vertailu näiden osalta on mielekkäämpää.  
Erot Pääradan junamäärissä tekevät myös yhteiskuntataloudellisten vaikutusten 
vertailusta haastavaa, kun alkuperäisessä hankearvioinnissa iso osa euromääräi-
sistä vaikutuksista on laskettu juniin kohdistuneiden matka-aikojen muutosten ja 
viiveiden kautta.  
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4.2  Matka-ajat 

Parantamissuunnitelman yhteydessä tehty YTM-asetuksen mukainen riskienhallin-
tatyö suositteli linjaraiteiden nopeusrajoitusten laskemista 80 km:sta/h  
60 km:iin/h. Tästä aiheutuvaa matka-aikojen kasvamista arvioitiin simulointien 
avulla. Näiden johtopäätöksenä todelliset matka-ajat häiriöttömässä tilanteessa 
(ovien sulkeutumisesta ovien avautumiseen) arvioitiin kasvavan junatyypistä riip-
puen Pasilan suuntaan liikennöitäessä 17–28 sekuntia ja Helsingin suuntaan liiken-
nöitäessä 17–29 sekuntia. Keskimäärin matka-aika pidentyi 20 sekuntia, mikä mer-
kitsee vuositasolla Helsingin ja Pasilan välisiin matkoihin kuluvan ajan pidentymistä 
noin 0,14 milj. tunnilla.   
 
HELRA-parantamissuunnittelun yhteydessä tehtiin rajallinen määrä kenttämittauk-
sia, joiden avulla pyrittiin selvittämään, ajoivatko junat ennen HELRA-toimenpiteitä 
maksiminopeudella, jonka linjaosuuksien nopeusrajoitukset mahdollistivat.  Mit-
tausten perusteella nopeimpien junien matka-aika vastasi hyvin simuloituja aikoja, 
kun simulointimallissa käytettiin 80 km/h nopeusrajoitusta, mutta moni juna ajoi 
tosielämässä kuitenkin selvästi hitaammin. Tämä suuri määrä hitaampia junia se-
littyy pitkälti todennäköisesti aikatauluissa käytettävien pelivarojen takia. Pelivarat 
mahdollistavat täsmällisen saapumisen seuraavalle asemalle ilman, että junaa täy-
tyy ajaa maksimitehoilla. Nopeasti kulkeneet junat kulkivat keskimäärin samassa 
ajassa Helsingin ja Pasilan välin kuin simulointimallin junat ideaalitilanteessa ilman 
häiriöitä, joten mallin katsottiin kuvaavan hyvin nykyistä liikennettä Helsingin ja 
Pasilan välillä. 
 
Taulukossa 15 on esitetty parantamissuunnittelun aikana simuloidut matka-ajat eri 
junatyypeillä, kalustokokoonpanoilla ja nopeusrajoituksilla.  Taulukon oikeaan lai-
taan on kirjattu toteumadatasta kerätyt vastaavat ajoajat aikaväliltä 13.12.2020-
31.1.2021. Kyseisenä ajanjaksona HELRA-toimenpiteet ovat olleet toteutettuna jo 
jonkin aikaa, eikä tällä aikavälillä ole ollut sellaisia häiriöitä, jotka vaikuttaisivat 
tuloksiin merkittävästi. Simuloitujen ajoaikojen viereen on lisäksi merkitty, kuinka 
paljon simuloidut ajat eri nopeuksilla poikkeavat mitatuista ajoajoista.   
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Taulukko 15. Simuloiduit ajoajat Helsingin ja Pasilan välillä sekä niitä vastaavat toteumatiedot (pienimmät erot toteuman ja simuloitujen aikojen 
välillä on korostettu vihreällä värillä).  

Raide 

Simuloin-

nissa käy-

tetty ka-
lusto 

Laituri 

Helsin-
gissä 

Simuloidut ajoajat  

[minuuttia:sekuntia] 

Toteutunut ajo-

aika  

80 km/h 
[mm:ss] 

Ero toteu-

tumaan 

[mm:ss] 

70 km/h 
[mm:ss] 

Ero toteu-

tumaan 

[mm:ss] 

60 km/h  
[mm:ss] 

Ero toteu-

tumaan 

[mm:ss] 

Ajoaikojen  kes-
kiarvo 

13.12.2020–

31.1.2021 
[mm:ss]  

Eteläinen raide (kaupunki-

junat Rantaradan suun-
taan) 

Sm5 1 yks. 16-19 4:03 0:10 4:12 0:01 4:24 0:11 4:13  

Eteläinen keskiraide (kau-

punkijunat Rantaradan 
suunnasta) 

Sm5 1 yks. 16-19 3:45 0:31 3:53 0:23 4:04 0:12 4:16  

Pohjoinen keskiraide (no-

peat lähijunat Rantaradan 
suunnasta) 

Sm4 1 yks. 13-15 4:01 0:08 4:08 0:01 4:20 0:11 4:09  

Pohjoinen keskiraide (kau-

kojunat Rantaradan suun-

nasta) 

Sr2+IC-
runko 

12 4:09 0:10 4:16 0:03 4:26 0:07 4:19  

Pohjoinen raide (nopeat 
lähijunat Rantaradan 

suuntaan) 

Sm4 1 yks. 13-15 4:08 0:11 4:15 0:04 4:26 0:07 4:19  

Pohjoinen raide (kaukoju-
nat Rantaradan suuntaan) 

Sr2+IC-
runko 

12 4:20 0:24 4:27 0:17 4:37 0:07 4:44  

Läntinen raide (kaukoju-

nat Pääradan suunnasta) 

Sr2+IC-

runko 
6, 8-10 4:12 0:39 4:22 0:29 4:39 0:12 4:51  
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Raide 

Simuloin-

nissa käy-
tetty ka-

lusto 

Laituri 
Helsin-

gissä 

Simuloidut ajoajat  

[minuuttia:sekuntia] 

Toteutunut ajo-

aika  

80 km/h 

[mm:ss] 

Ero toteu-

tumaan 
[mm:ss] 

70 km/h 

[mm:ss] 

Ero toteu-

tumaan 
[mm:ss] 

60 km/h  

[mm:ss] 

Ero toteu-

tumaan 
[mm:ss] 

Ajoaikojen  kes-
kiarvo 

13.12.2020–
31.1.2021 

[mm:ss]  
Läntinen raide (nopeat lä-
hijunat Pääradan suun-

nasta) 

Sm4 1 yks. 7-10 4:01 0:44 4:12 0:33 4:27 0:18 4:45  

Läntinen keskiraide (kau-

kojunat Pääradan suun-
taan) 

Sr2+IC-

runko 
6, 8-10 4:11 0:39 4:21 0:29 4:37 0:13 4:50  

Läntinen keskiraide (no-

peat lähijunat Pääradan 
suuntaan) 

Sm4 1 yks. 5 4:06 0:33 4:17 0:22 4:34 0:05 4:39  

Itäinen keskiraide (kau-

punkijunat Pääradan 
suuntaan) 

Sm5 1 yks. 1-3 3:46 0:00 3:57 0:11 4:14 0:28 3:46  

Itäinen raide (kaupunkiju-

nat Pääradan suunnasta) 
Sm5 1 yks. 1-3 3:40 0:26 3:52 0:14 4:09 0:03 4:06  

Toteutuneiden ja simu-
loitujen arvojen keski-

määräinen erotus 
(mm:ss)  

  0:22   0:15   0:11    

 
Taulukosta 15 nähdään, että simuloiduista ajoajoista 60 km/h nopeusrajoituksella tehdyt mallinnukset vastaavat keskimäärin tämän päivän toteuma-
tietoja parhaiten. 
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Taulukon perusteella tässä työssä raportoituja vertailua toteumatietojen ja simu-
loitujen arvojen välillä voidaankin yleisesti ottaen pitää mielekkäänä, koska 60km/h 
nopeusrajoitusta käytettiin parantamissuunnittelun lopullisissa simuloinneissa, joi-
hin kaikkia toteumatietoja tässä raportissa verrataan. Raiteiden välissä on kuiten-
kin eroa, ja niistä nähdään, että 60 km/h nopeusrajoituksella tehdyt simuloinnit 
vastaavat parhaiten Pääradan toteumatietoja, joissa kolmella raiteella neljästä on 
tällä hetkellä voimassa alempi 60 km/h rajoitus. Rantaradan simulointien osalta 
puolestaan 70 km/h:n nopeusrajoitus vastaa parhaiten mitattuja ajoaikoja.  

Taulukosta 15 voidaan myös havaita, että 80 km/h:n nopeusrajoituksella tehdyt 
simuloinnit eivät yhtä raidetta lukuun ottamatta vastaa kovinkaan hyvin todellisia 
arvoja. Tämä selittyy todennäköisesti aikataulujen pelivaroilla, joiden ansiosta to-
dellisuudessa ei tarvitse ajaa maksimitehoilla pysyäkseen aikataulussa sekä kuljet-
tajien erilaisilla ajotyyleillä. Simulointimallissa junat hyödyntävät nopeusrajoitukset 
maksimaalisesti, ja ne jarruttavat ja kiihdyttävät aina mahdollisimman optimaali-
sesti. Ainoastaan simuloitiin syötettävä tehokerroin vähentää optimaalista liiken-
nöintiä jonkin verran.  

Kun mitattuja matka-aikoja peilataan hankearvioinnissa tehtyyn laskelmaan 
matka-aikojen arvioidusta pidentymisestä, voidaan melko luotettavasti sanoa, että 
arvioitu haitta ei ole toteutunut ainakaan täysimäärisenä. Syitä parempaan tilan-
teeseen ovat suunnittelun jälkeen korkeammat nopeusrajoitukset sekä junien ajo-
aikojen päälle lisättävät pelivarat, jotka erityisesti aiemmin mahdollistavat junien 
hitaamman kulun ilman, että junat olisivat määräasemalla myöhässä. Matka-ajan 
kasvu niillä raiteilla, joilla on aiempaa alempi nopeusrajoitus, ei todennäköisesti 
näy matkustajille kovinkaan isona muutoksena, mutta samalla näiden raiteiden ju-
nilla on vähemmän ajoajan pelivaraa häiriötilanteiden varalle.  

4.3  Ratakapasiteetti  

Parantamissuunnittelun simulointien perusteella arvioitiin, että ratapihan häiriösie-
toinen kapasiteetti on parantamistoimenpiteiden jälkeen noin 100 junaliikettä/h. 
Kun tästä vähennettiin arvioitu säännöllisten vaihtoliikkeiden määrä, saadaan ra-
tapihan maksimijunamääräksi noin 90 junaa tunnissa.  Tämä on noin 10 juna tun-
nissa enemmän kuin vastaava maksimijunamäärä ennen HELRA-toimenpiteitä.   

Iso osa lisääntyneestä kapasiteetista syntyy simulointien perusteella vähentynei-
den minimijunavälien ansiosta. Tähän kaupunkiraiteiden opastinvälien tiivistämi-
sellä arvioitiin olevan pieni kapasiteettia lisäävä vaikutus, mutta suurempi vaikutus 
vaikutti olevan Pasilan laituriopastimilla, jotka mahdollistavat junien tiiviimmän 
saapumisen tarkastelualueelle. Kuvassa 61 on havainnollistettu, miten uudet opas-
tinvälit mahdollistavat simuloinneissa Pääradan kaupunkijunien tiheämmän lähet-
tämisen laitureilta 1–4. Tämä lisää erityisesti tarkastelualueen eteläosan kapasi-
teettia.   
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Kuva 61. Minimijunavälien määräytyminen eri raiteilla ja kalustokoonpanoilla 
Helsingistä Pasilaan vaihtoehdossa VE4+. 

Opastinvälien lisäksi uudet yhteydet huoltoraiteille yhdessä suunnitellun vasenkä-
tisen liikennöintisuunnan kanssa toisivat lisää ratakapasiteettia linjaliikenteelle. 
Tätä potentiaalista lisäkapasiteettia ei ollut huomioitu edellä esitetyissä maksimi-
junamäärien laskennassa, eikä sitä ole sidosryhmähaastatteluiden ja data-analyy-
sin perusteella myöskään hyödynnetty käytännössä. Vastaavasti muidenkaan 
HELRA-toimenpiteiden uusia vaihtoehtoisia yhteyksiä ei ole hyödynnetty suunni-
tellusti linjaliikenteen osalta.  

Analyysin perusteella ratapihalla on jonkin verran piilotettua kapasiteettia, joista 
suurin potentiaali maksimijunamäärän kasvattamiselle liittyy uusien kulkuteiden 
suunnitelmalliseen hyödyntämiseen. Potentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen 
on kuitenkin vaikea asetinlaitteen rajoitusten ja huoltoraiteiden tämänhetkisen lii-
kennöintisuunnan vuoksi.  Jatkoa ajatellen Pasilan laituriopasteiden palauttaminen 
olisi todennäköisesti suurin yksittäinen kapasiteettia lisäävä toimenpide ennen laa-
jempia investointeja ratapihalle.  

HELRA-hankearvioinnin johtopäätöksissä todetaan kapasiteettia koskevien tavoit-
teiden toteutuvan, koska ”suunnitelmissa olevien investointihankkeiden lisäliikenne 
pystyy liikennöimään Helsingin ratapihalla (Pasila-Riihimäki 1- ja 2 vaiheen valmis-
tumisen jälkeen 6 junaa lisää)”.  Tämän liikennemäärän voidaan edelleen olettaa 
tulosten perusteella mahtuvan ratapihalle, mutta on myös todennäköistä, ettei tätä 
suurempaa junamäärää voida liikennöidä häiriösietoisesti ainakaan ilman, että 
tässä työssä tunnistettua ”piilokapasiteettia” saada käyttöön.  

Rantaradan puolella mahdollisen Turun tunnin juna hankkeen myötä tapahtuva 
ruuhka-ajan junamäärän lisäys on arviolta 0–3 junaa tunnissa eli Päärataa maltil-
lisempi. Linjakapasiteettia merkittävämpi potentiaalinen tulevaisuuden pullonkaula 
ovat Pasilan laituriraiteet, joita on Rantaradan junilla käytettävissä vain yksi kum-
paankin suuntaan ilman erityisjärjestelyjä. 
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4.4  Viiveet  

Parantamissuunnittelun yhteydessä tehtiin useampia häiriösimulointeja, joiden 
avulla selvitettiin, miten hyvin liikenne palautuu pienemmistä ja suuremmista häi-
riötilanteista. Näissä tarkasteluissa on analysoitu kahden tyyppisiä häiriötilanteita 
seuraavasti:  
 

1. pienet häiriötilanteet, joista muodostuu pieniä viiveitä joka päivä  
2. suuremmat häiriötilanteet, joissa joudutaan hyödyntämään poikkeusreit-

tejä.  
 
Ensimmäisen osalta simuloinneissa on tutkittu normaalin liikennöintipäivän keksi-
määräisiä viiveitä junatyypeittäin iltaruuhkan aikana (aikaväliä klo 15–18). Näissä 
simuloinneissa kaikki junat lähtivät liikkeelle tai saapuivat malliin ennalta määritel-
lyn viivejakauman mukaisesti siten, että suurin osa junista oli simuloinnin alkaessa 
joko hieman etuajassa tai myöhässä aikataulustaan. Simuloinnissa käytetyt alku-
viivejakaumat perustuvat toteumadatasta määritettyihin myöhästymätilastoihin. 
HELRA-simuloinneissa käytetyt normaalin liikennöintipäivän viivejakauma on esi-
tetty taulukossa 16. Jakaumasta on leikattu pois isommat häiriötilanteet. Maksimi-
viiveet malliin saapuessa ja Helsingistä lähdettäessä olivat junatyypistä riippuen 
300-480 sekuntia. Data-analyysissä tarkastellut toteutuneet viivetiedot on rajattu 
samoja raja-arvoja käyttäen, jotta viiveiden vertailu tässä työssä olisi mielekästä.  

Taulukko 16. Simulointimallissa käytetty normaalien liikennöintipäivien viive-
jakauma, jolloin kaikilla junilla on vähäistä vaihtelua lähtö- ja saapumisajoissa. 

Junaluokka 
Viivytysten  

keskiarvo (s) 
Maksimi- 

viivytys (s) 

Lähijunat 30 300 

IC-junat 180 360 

Pendolinot ja Allegrot 240 480 

Tunnuksettomat (EIL) 30 300 

Huoltoliike, lähijunat 30 300 

Huoltoliike, kaukojunat 240 480 

 
Simuloinnin aikana syntyneitä viiveitä arvioitaessa viivesummat kerättiin tarkaste-
lualueen rajoilla eli Helsingin päärautatieasemalla (Helsinkiin saapuvat junat) sekä 
pääradalla Oulunkylässä ja rantaradalla Huopalahdessa tai Ilmalan ratapihalla (Hel-
singistä lähtevät junat). Simuloinnin aikana syntyneet keskimääräiset viiveet juna-
tyypeittäin on esitetty taulukossa 17 Näiden tulosten vieressä on lokakuun 2020 ja 
huhtikuun 2021 välisen ajan toteumatiedot viiveiden osalta. Toteumatiedot on en-
sin esitetty  
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Taulukko 17. Simuloidut ja toteutuneet keskimääräiset viivytykset tarkastelu-
alueella.  

Junatyyppi 

 

Simuloidut 

viive/juna 
(s) 

Toteutuneet 

viiveet /juna 
(s)  

10/2020-4/2021,   
suuremmat vii-

veet poistettu  

Erotus 

(s) 

Rantaradan kaupunkijunat 1,1 7,3 6,2 

Rantaradan nopeat lähijunat 3,7 24,4 20,7 

Rantaradan kaukojunat 11,4 63,9 52,5 

Pääradan nopeat lähijunat 20,5 22,8 2,3 

Pääradan kaukojunat 143,1 75,6 -67,5 

Pääradan kaupunkijunat 3,4 27,5 24,1 

Yhteensä 23,3 24,4 1,1 

 

Rantaradan kaukojunaliikenteen korkeisiin toteutuneisiin viiveisiin vaikuttaa rata-
osan huono täsmällisyystilanne vuoden 2020 loppupuolella. Rantaradan kaukoju-
naliikenteen täsmällisyysongelmat ovat myös saattaneet vaikuttaa negatiivisesti 
Rantaradan nopeiden lähijunien täsmällisyyteen. Pääradan puolen simuloitua pie-
nemmät viiveet voi puolestaan ainakin osittain selittää Covid19-pandemian vuoksi 
supistetulla liikenteellä. 

Pääradan kaupunkijunilla täsmällisyystilanne on ollut alkuvuodesta 2021 haastava, 
etenkin K-junien määräasematäsmällisyys on ollut heikko. Tilannetta selittävät 
osaltaan tammi-helmikuussa koetut merkittävät sähkörataongelmat. 

Kokonaisuudessaan simuloidut ja toteutuneet viiveet vastaavat hyvin toisiaan. Eri 
junatyyppien ja raiteiden välillä on kuitenkin jonkin verran eroa. Suurin ero taulu-
kossa 17 nähdään pääradan kaukojunien osalta. Tulos on looginen, kun huomioi-
daan kappaleessa 4.2 tehty vertailu simuloinnissa käytettyihin ja todellisiin juna-
määriin. Simulointimallissa oli lähes kaksinkertainen määrä Pääradalla kulkevia 
kaukojunia alkuvuoden 2021 todelliseen tilanteeseen verrattuna. Muiden raiteiden 
osalta simulointimalli on antanut jonkin verran maltillisempia viivetuloksia. Osa 
tästä selittynee sillä, että vaikka simulointimallista ja toteumatiedosta on leikattu 
suurimmat viiveet pois samoja raja-arvoja käyttäen, on jäljelle jäävein viiveiden 
jakauma todennäköisesti hyvin erilainen.  

Toinen todennäköinen selittävä tekijä erojen välillä on tilanteiden ennakoitavuus. 
Simulointimallia käytettäessä suunnittelija tietää, mitä lähitulevaisuudessa tapah-
tuu, millaisia vaihtoehtoisa reittejä on käytössä ja häiriön alkamiseen voidaan rea-
goida heti ensimmäisettä junasta lähtien. Liikenteenohjaukselle osa näistä tilan-
teista tulee täytenä yllätyksenä ja heillä ei ole valmiutta reagoida optimaalisella 
tavalla heti ensimmäisestä junasta alkaen.  
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Lisäksi liikenteenohjauksen haastatteluissa korostui tarve yksinkertaisille häi-
riönhoitomalleille, koska vaihtoehtoisten kulkuteiden syöttäminen nykyiseen ase-
tinlaitteeseen on työlästä ja muutokset on käytännössä tehtävä jokaiselle junalle 
erikseen. Simulointimalleissa nämä tilanteet voidaan optimoida paljon vaivatto-
mammin.  Tämän perusteella onkin todennäköistä, että nykyisessä infrastruktuu-
rissa on jonkin verran piilotettua kapasiteettia häiriötilanteiden hoitoon. Tätä ei 
kuitenkaan saada helposti käyttöön ennen kuin Helsingin asetinlaite on uusittu ja 
poikkeuskulkuteiden asettaminen on paremmin automatisoitu.  

HELRA-hankearvioinnin yhteydessä laskettiin, että toteutukseen valittu hankevaih-
toehto vähentää ensimmäisen laskentajakson aikana (2020-2029) viiveitä 47 tun-
nilla vuodessa (kuva 62). Eniten viiveet vähenevät Pääradan kauko- ja taajamaju-
naliikenteessä. Kappaleen 3.7 taulukon 13 perusteella viiveet ovat vähentyneet 
tarkastelualueella ja edelleen erityisesti Pääradan junien osalta. Vaikka mitatut tu-
lokset ovat hyvin samankaltaisia hankearvioinnin ennusteen kanssa, on syytä muis-
taa, että junamäärät ovat tällä hetkellä (vuonna 2021) selvästi alhaisemmat kuin 
simuloinneissa ja yleinen täsmällisyystilanne on myös parantunut rataverkolla. Eu-
romääräisiä hyötyjä ei tulekaan suoraan verrata hankearvioinnissa esitettyihin, 
muuta yhteiskuntataloudellisten säästöjen voidaan olettaa olevan samassa suu-
ruusluokassa ennustettujen kanssa.  

 

Kuva 62. Hankearvioinnin yhteydessä arvioidut junien viiveiden vähenemiset. 

 

4.5  Täsmällisyys  
 
Parantamissuunnittelun vaikutusten arvioinnin yhteydessä simuloinneilla määritet-
tiin kunkin tarkastellun häiriötilanteen osalta myöhässä saapuvien junien prosent-
tiosuudet. Myöhästymisen kriteerinä käytettiin Liikenneviraston ja VR:n täsmälli-
syysmääritelmiä, joiden mukaan henkilökaukoliikenteessä juna on myöhässä tilan-
teessa, jossa se saapuu määräasemalle enemmän kuin 5 minuuttia myöhässä. Lä-
hiliikenteessä juna katsotaan myöhästyneeksi, jos se saapuu määräasemalle vä-
hintään 3 minuuttia myöhässä. Simulointien perustella HELRA-hankkeen odotettiin 
parantavan vuosien 2020 ja 2029 välisenä aikana selkeästi pääradan kaukojunien 
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täsmällisyyttä. Muiden junien täsmällisyyteen hankkeella ei arvioitu olevan juuri-
kaan vaikutusta. Taulukossa 18 on esitetty simulointien perusteella myöhässä ole-
vien junien odotetut osuudet sekä vastaavien junaa tyyppien täsmällisyystiedot 
ajanjaksolta 1.10.2020–6.5.2021. 

Taulukko 18.  Myöhässä saapuvien junien osuudet (%) ensimmäisellä 
laskentajaksolla (v. 2020–2029). 

 
 

Taulukosta 18 nähdään, että Pääradan kaukojunia lukuun ottamatta myöhässä 
olevia junia on todellisuudessa riippuen raiteesta 2-6 kertaa enemmän kuin simu-
lointitulosten perusteella arvioitiin. Osin tämä ero selittyy simuloinneissa käytetyillä 
malitillisilla viiveillä sekä tarkastelualueen rajauksella. Simuloinnissa ei näy esimer-
kiksi Rantaradan yksiraiteisen osuuden usein aiheuttamaa viiveiden ketjuuntu-
mista. Todellisuudessa ruuhka-ajan alkupuolella tapahtunut viive Rantaradalla vai-
kuttaa lähes jokaiseen junaan useiden tuntien ajan. Johtuen simulointialueen ra-
jauksesta mitkään tällaiset kerrannaisvaikutukset eivät näy mallinnetuissa tulok-
sissa. Ero on suurin Rantaradan taajamajunilla, joille usein aiheutuu sekundäärisiä 
viiveitä Turun kaukojunien myöhästymisten takia.  
 
Hankearvioinnin johtopäätöksissä todettiin täsmällisyyden osalta, että “hanke pa-
rantaa ensimmäisellä laskentajaksolla selkeästi pääradan kaukojunien täsmälli-
syyttä. Muiden junien täsmällisyyteen hankkeella ei ole juurikaan vaikutusta.” Tau-
lukon 18 perusteella tämä vaikuttaisi myös toteutuneen ennakoidulla tavalla, mutta 
hyvä kuitenkin edelleen korostaa, että koronaviruspandemian takia junamäärät 
pääradalla ovat alhaisemmat kuin hankearvioinnin yhteydessä tehdyissä simuloin-
neissa.   

4.6  Laituriraiteiden käyttö Helsingissä  

Verrattaessa toteutunutta Helsingin laituriraiteiden käyttömääriä simuloinnissa 
käytettyyn iltaruuhkan raiteistonkäyttösuunnitelmaan (kuva 63) havaitaan, että 
näissä on jonkin verran eroja. Isoimmat erot laituriraiteilla 5-10 liittyvät Pääradan 
kaukoliikenneraiteiden vähentyneeseen junamääriin. Tämä lisäksi raiteistonkäy-
tössä on kuitenkin muitakin selviä eroja.  

Pääradan kaupunkiraiteiden osalta lähijunat käyttävät hyvin vähän laituriraidetta 
4, kun taas simuloinneissa puolet laituriraiteen 1 junista ohjattiin raiteelle 4. Tällä 
hetkellä raidetta 4 käytetään simulointeihin verrattuna selvästi enemmän varalai-
turina. Erilainen raiteistonkäyttö saattaa myös osaltaan selittää simuloiduissa tu-
loksissa havaittua parempaa täsmällisyyttä aiemmissa kappaleissa 4.5 ja 4.6. Ja-

Junatyyppi Simuloinnissa 
myöhässä ollei-

den junien osuus 

(%) 

Myöhässä olleiden ju-
nien osuus, aikavälillä 

1.10.2020-6.5.2021 

(%) 

Rantaradan kaupunkijunat 1,6 5,4 

Rantaradan nopeat lähijunat 1,3 7,7 

Rantaradan kaukojunat 5,0 14,3 

Pääradan kaupunkijunat 1,9 10,0 

Pääradan nopeat lähijunat 5,5 11,9 

Pääradan kaukojunat 10,6 12,5 
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kamalla kuormaa tasaisemmin eri laituriraiteille, viiveet eivät kertaudu yhtä voi-
makkaasti kuin nykyisessä tilanteessa, joissa kolme raidetta on ruuhka-aikana lä-
hes koko ajan maksimikuormituksessa.  Rantaradan lähijunilla kuormitusta on ja-
ettu tasaisemmin raiteille 16-19, ja vastaavasti täsmällisyys on tarkastelujaksolla 
selvästi parempi kuin Pääradan lähijunilla.  

Rantaradan kaukoliikenneraiteiden osalta (laituriraiteet 11-15) kuormitukset ovat 
mitattujen lukuarvojen ja simuloinnissa käytetyn raiteistonkäyttösuunnitelman 
osalta samankaltaisia.  suurin ero löytyy raiteelta 12 , jossa simuloinnin pitkät 
kääntöajat kasvattavat varausaikaa laituriraiteella. 

Laituriraiteen 13 varausaste on mitattujen junamäärien ja suunnitellun raiteiston-
käytön perusteella hyvin samansuuruista. Erona kuitenkin, että simuloinnissa kuor-
mituksen aiheuttivat junien pitkät kääntöajat, kun taas käytännössä suurivaraus-
aste johtuu suuremmista junamääristä. Vapaan kapasiteetin määrään molemmissa 
tilanteissa on kuitenkin suurin piirtein yhtä suuri vaikutus.  

Kuva 63. Toteutunut ja simuloitu raiteistonkäyttö Helsingissä iltaruuhkan aikana 
(15:00-18:00).  
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4.7  Ratapihan toiminnallisuus 
 
Taulukossa 19 on esitetty yhteenveto ratapihan parannustoimenpiteiden tavoitel-
luista vaikutuksista, niiden toteutumisesta työn aikana tehtyjen data-analyysien ja 
haastatteluiden perusteella. Siltä osin kuin numeerista tietoa on ollut saatavilla, 
simuloituja tuloksia on verrattu toteumatietoihin. Lisäksi taulukkoon on lisätty ha-
vaintoa yksittäisistä käyttötapauksista sekä suosituksista jatkokehittämiseen. 

Taulukko 19.  Yhteenveto parannustoimenpiteiden tavoitteista ja niiden 
toteutumisesta.  

Toi-

men-
pide 

Vaihteet      

Toimenpiteen käyttö-

tarkoitukset  ja oletetut 
hyödyt 

Simuloidut ja/tai mitatut 
tulokset hyötyjen osalta 

Erot mitatuissa 
ja oletetussa 

hyödyissä ja 
käyttötarkoituk-

sissa 

Muita havain-
toja 

A V281-V282 

 Tarkoitus mahdollistaa 
liikennöintiperiaatteen, 

jossa joka toinen saa-
puva lähijuna voidaan 

tarvittaessa ottaa vara-
reitille, jolloin ensim-

mäisen junan viiveet ei-

vät heijastu seuraavaan 
junaan niin voimak-

kaasti.   
 Parantamissuunnittelun 

sidosryhmäkeskuste-

luissa korostui yhtey-
den tärkeys  lähiliiken-

teen ”4 minuutin sään-
nön” rikkomisessa läh-

tevien ja saapuvien ju-
nien välillä. 

 Uuden vaihdeyhteyden hyö-
dyntämistä saannollisesti ei 

simuloitu parantamissuunnit-
telun aikana.   

 Datan perusteella reittä hyö-

dynnetään harvoin ja 
yleensä tilanteissa, kun Pää-

radan kaupunkijunaliiken-
teessä on häiriöitä.  

 Vaihtoehtoisena reittinä 

vaihdekuja toimii, mutta 
täyttä hyötyä tästä ei saada, 

koska raiteelta 221:ltä ei 
pääse suoraan laituriraiteille. 

 Reittiä koetaan 
hyödynnettä-

vän paljon use-
ammin, mitä 

datan perus-

teella voi pää-
tellä  

 Liikenteenoh-
jauksen pitää pa-

rempana ratkai-

suna pitää raide 
221 aina tyhjänä 

yllättävien häiriö-
tilanteiden va-

ralta kuin suun-
nitelmallisesti 

ohjata junia tätä 

kautta. 
 Yhteys on paran-

tanut Kaisanie-
men raiteille 

nousupaikan 

hyödynnettä-
vyyttä  

B 
V199-

V215ab/cd  

 Tarkoitus mahdollistaa 

liikennöintiperiaate, 
jossa joka toinen saa-

puva kaukojuna voi-
daan tarvittaessa ottaa 

varareitille raiteen 225 

kautta, jolloin ensim-
mäisen junan viiveet ei-

vät heijastu seuraavaan 
junaan.  

 Parantamissuunnittelun 

aikana arvioitiin, että 
yhteys voisi lisätä mah-

dollisuuksia junien yh-
täaikaisiin saapumisiin 

ja lähtöihin Helsingissä.  
'- Raiteen 225 hyötynä 

on pääsy kaikille kau-

koliikenteen käytössä 
oleville laituriraiteille. 

 Simulointien perusteella 

vaihtoehtoista reittiä kannat-
taa hyödyntää aina, kun 

juna on saapumassa laituri-

raiteille 9-12 sekä poikkeus-
tilanteissa, jolloin suunniteltu 

kulkutie laituriraiteille 5-8 ei 
ole vielä vapaana. 

 Lisäksi simuloitiin häiriöti-

lanne, jossa raide 224 oli 
poissa käytöstä ja kaikki ju-

nat kulkivat raiteen 225 
kautta.  Poikkeusreitti toimi 

simuloinneissa täysin identti-
sesti alkuperäisen reitin 

kanssa, eikä viiveitä syntynyt 

simulointien aikana lankaan 
(ks. kuva 61 taulukon jäl-

keen)  
 Reittiä hyödynnetään datan 

perusteella säännöllisesti ja 

erityisesti infrastruktuurista 
johtuvien häiriöiden aikana. 

 Yhteyttä käyte-

tään, kuten sitä 
oli alun perin 

suunniteltukin. 

 Haastatteluissa 
esille tulleet 

asiat ovat yhte-
neviä sekä al-

kuperäisen 
käyttötarkoituk-

sen että  mit-

taustulosten 
kanssa. 

 Liikenteenoh-
jauksen pitää pa-

rempana ratkai-

suna pitää raide 
225 aina tyhjänä 

yllättävien häiriö-
tilanteiden va-

ralta kuin suun-
nitelmallisesti 

ohjata junia tätä 

kautta. 
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Toi-
men-
pide 

Vaihteet      
Toimenpiteen käyttö-

tarkoitukset  ja oletetut 
hyödyt 

Simuloidut ja/tai mitatut 
tulokset hyötyjen osalta 

Erot mitatuissa 
ja oletetussa 
hyödyissä ja 

käyttötarkoituk-
sissa 

Muita havain-
toja 

C V457-V458  

 Linjaliikenteelle ei ole-

tettu saavaan lainkaan 
hyötyä.   

 Vaihdeyhteyksien pää-

hyödyt ja käyttöta-
paukset liittyvät kun-

nossapitoon ja ratatöi-
hin.  

 Simuloimalla tutkittiin simu-

loimalla poikkeusliikennöinti-
mallia, jossa kaupunkirataa 

liikennöitäisiin yksiraiteisena 

C-vaihdekujalta Helsingin 
suuntaan. Ehdotettu ratkaisu 

osoittautui simuloinneissa 
erittäin häiriöherkäksi, eikä 

sen käyttöä voi suositella 

(ks. taulukon jälkeen kuva 
63). 

 Hiljaisemman liikenteen ai-
kana yksiraiteisuus kuitenkin 

toimii, joten vaihdeyhteyden 

todettiin tuovan hyötyjä kun-
nossapidon järjestämiseen.  

 Datan perusteella yhteyttä ei 
ole hyödynnetty linjaliiken-

teen osalta juuri lainkaan 
 Haastattelujen perusteella 

yhteys helpottaa toisen Ran-

taradan puolen kaupunkirai-
teen sulkemista liikenteeltä 

suunnitellusti kunnossapidon 
ja ratatöiden tarpeisiin.  

 Käyttö vastaa 
käyttötapaus-

ten ja -määrien 

osalta suunnit-
teluvaiheen 

oletuksia 

 Yhteyttä on käy-

tetty paljon vuo-
denvaihteessa  

2019-2020. 
Nämä tilanteet 

liittyvät todennä-

köisesti Pasilan 
lisäraiteen rata-

töihin 

D v437-v438 

 Yhteys helpommin hyö-

dynnettävissä kuin ete-
lämpänä oleva vaihde-

yhteys V216 -V217.  
 Vaihdeyhteyttä arvioi-

tiin käytettävän vain 

ennen ja jälkeen huip-
putunteja tapahtuvissa 

kalustonsiirroissa. 

 Datan perusteella yhteyttä 

käytetään huoltoliikenteessä 
säännöllisesti. 

 Lisäksi ilta-aikaan osa lähiju-
nista on käyttänyt yhteyttä 

satunnaisesti. Tämä liittyy 

todennäköisesti myöhäisillan 
kunnossapito- ja ratatöiden-

liikennejärjestelyihin  
 Lämpökarttojen perusteella 

yhteyttä käytetään paljon ra-

tatyöliikkeissä.  

 Käyttötapauk-
set vastaavat 

suunniteltuja 
 Käyttö on kui-

tenkin säännöl-

lisempää ja laa-
jempaa kuin 

suunnitteluvai-
heessa uskot-

tiin 

 Yhteydestä ovat  
hyötyneet myös 

Pellosta liikkeelle 
lähtevät  työko-

neet, joille uusi 

yhteys on ollut 
paremmin ja mo-

nipuolisemmin 
hyödynnettävissä 

kuin aiemmat 

E 

V459, 

V460ab/cd, 
V461ab/cd, 

V462ab/cd 

ja 
V463ab/cd 

 Ratkaisu sidosryhmien 

toiveeseen saada pa-
rempi yhteys kaikilta 

pääradan raiteilta huol-
toraiteille ja edelleen 

rantaradan laiturirai-

teille.  
 Arvioitiin, että kunnos-

sapito saa merkittäviä 
hyötyjä vaihteista. 

 Datan perusteella huoltorai-

teiden välistä vaihdeyhteyttä 

on käytetty huoltoliiken-
teessä päivittäin  

 Muiden vaihteiden osalta da-
tassa havaitaan käyttöpiik-

kejä, jotka liittyvät erilaisiin 

häiriötilanteisin ja raiteiden 
sulkemisiin  

 Lämpökarttojen perusteella 
yhteyttä käytetään paljon ra-

tatyöliikkeissä. 

 Käyttö suunni-

tellun kaltaista, 
mutta hieman 

vähäisempää 

kuin oletettu.  
 Kytkentäryhmä 

100 ulottuu Pa-
silan pohjois-

puolelta vaih-

dekujan yli, 
mikä vie pois 

osan uusien 
yhteyksien 

käyttömahdolli-

suuksista rata-
töiden aikana.  

 Kokemuksen pe-
rustella  yhteys 

toi paljon hyötyä 
Triplan raken-

nustöiden aikana  
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Toi-
men-
pide 

Vaihteet      
Toimenpiteen käyttö-

tarkoitukset  ja oletetut 
hyödyt 

Simuloidut ja/tai mitatut 
tulokset hyötyjen osalta 

Erot mitatuissa 
ja oletetussa 
hyödyissä ja 

käyttötarkoituk-
sissa 

Muita havain-
toja 

F 

V463 ab/cd 

ja V466 
sekä  V464 

ja V465 

 Linjaliikenteelle ei ole-
tettu saavaan lainkaan 

hyötyä.   

 Vaihdeyhteyksien pää-
hyödyt ja käyttö- 

tapaukset oletettiin liit-
tyvän kunnossapitoon 

ja ratatöihin.  

 Parantamissuunnittelussa 

tutkittiin simuloimalla poik-
keusliikennöintimallia, jossa 

kaupunkirataa liikennöitäisiin 

yksiraiteisena vaihdekujalta 
Helsingin suuntaan. Ratkaisu 

todettiin kuitenkin erittäin 
häiriöherkäksi.  

 Datan perusteella käyttö on 

hyvin satunnaista. Yksittäi-
sinä päivinä junia on kuiten-

kin ohjattu paljon uuden 
vaihteen kautta Helsinkiin.  

 Haastattelujen mukaan vaih-

deyhteydet helpottavat toi-
sen Pääradan puolen kau-

punkiraiteen sulkemista lii-
kenteeltä suunnitellusti kun-

nossapidon tai ratatöiden 
tarpeisiin.  

 Käyttö vastaa 

käyttötapaus-

ten ja -määrien 
osalta suunnit-

teluvaiheen 
oletuksia 

  

G 
- Toimenpidettä G ei toteutettu, ja sen toiminnallisuus pyrittiin tarkemmassa suunnittelussa yhdistämään  toi-

menpiteeseen H  

H 
V477 & 

V478  

 Alun perin yhteyden 
päätarkoitus oli mah-

dollistaa Pasilan nykyis-
ten laituriraiteiden 7 ja 

8 joustava käyttö, ja 
täten lisätä Rantaradan 

suunnan kapasiteettia 

ja häiriösietoisuutta  
 Lisäksi tavoitteena oli 

mahdollistaa läntisen 
huoltoraiteen hyödyn-

täminen Helsingistä 

Rantaradalle lähtevän 
liikenteen osalta.  

 Tarkemmassa  suunnitte-

lussa yhteys siirtyi alkupe-
räistä sijaintia etelämmäksi. 

Tässä yhteydessä jo tunnis-

tettiin, että sen käyttö tulisi 
olemaan vaikeampaa.  

 Datan perusteella käyttö on 
ollut erittäin vähäistä 

 Linjaliikenne ei 
ole hyödyntä-

nyt lainkaan 
Pasilan nykyistä 

laituriraidetta 8  

 Käyttö on ollut 
myös muiden 

kuin junaliikkei-
den osalta erit-

täin  vähäistä 

 Ilmalan kauko-
ohjauksen ja 

Helsingin asetin-

laitteen väliset 
rajapinnat ja 

vastuualueet es-
tävät reitin hyö-

dyntämisen linja-

liikenteessä. 
Tämä tunnistet-

tiin haasteeksi jo 
suunnitteluvai-

heessa. 

I V697-V699  

 Yhteydellä tavoiteltiin 
huoltoraiteiden  entistä 

joustavampaa käyttöä, 

ja tämän tarkoitus oli 
tukea suunniteltua va-

semmanpuoleista lii-
kennöintiä. 

 Datan perusteella huoltorai-

teiden liikennöintisuuntaa ei 

ole muutettu, minkä vuoksi 
hyödyt ovat jääneet saa-

matta  

 Huoltoraiteiden 

liikennöinti-

suunta ei ole 
muuttunut , 

minkä vuoksi 
mahdolliset 

hyödyt eivät 

ole toteutuneet 

 Teknisenä rajoit-
teena yhteyden 

käytössä on 

puutteet Helsin-
gin asetinlaitteen 

junakulkuteissä 
(eivät mahdol-

lista sujuvaa toi-

mintaa vasenkä-
tisesti). 
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Toi-
men-
pide 

Vaihteet      
Toimenpiteen käyttö-

tarkoitukset  ja oletetut 
hyödyt 

Simuloidut ja/tai mitatut 
tulokset hyötyjen osalta 

Erot mitatuissa 
ja oletetussa 
hyödyissä ja 

käyttötarkoituk-
sissa 

Muita havain-
toja 

J 

V411 & 
V413 ja 

V412 & 
V415 +  

V416 ja 

V417  

 Uuden raiteenvaihto-
paikan tarkoitus oli li-

sätä joustavuutta Pasi-

lan liikenteenhoitoon 
sekä parantaa häiriö-

sietoisuutta ja kunnos-
sapitotöiden mahdolli-

suuksia  

 Raiteenvaihtopaikan 
tarkoitus oli  myös 

mahdollistaa lähijunien 
käännöt Pasilassa. 

 Parantamissuunnittelun yh-

teydessä simuloitiin tilanne, 
jossa Pasilan laituriraide 2 oli 

suljettuna. Tässä tapauk-

sessa sekä kauko- että lähi-
junat saivat merkittäviä täs-

mällisyyshyötyjä uusista yh-
teyksistä. Tämän simuloinnin 

tulokset on esitetty kuvassa 

62.  
 Uusia yhteyksiä käytetään 

paljon ja ne auttavat sekä 
poikkeustilanteiden liiken-

nöintiä että ratatöitä. 

 Vaihdeyhteyden puuttumi-
nen olisi merkittävästi hai-

tannut kaupunkijunien kään-
tämistä Pasilassa kesällä 

2018, jolloin junia käännet-
tiin myös raiteella 4. Junista 

olisi jouduttu perumaan arvi-

olta 1/3, mikäli ainoastaan 
raiteet 1 ja 2 olisivat olleet 

käytettävissä. 

 Ennakkoon ar-
vioitiin eniten 

hyötyjä tuo-
vana uutena 

yhteytenä, ja 

datan perus-
teella käyttö on 

pitkälti vastan-
nut odotuksia.  

 Yhteyksiä on 
käytetty erittäin 

paljon Triplan ja 
Pasilan laiturirai-

teiden rakennus-

töiden yhtey-
dessä.  

 Sekä liikenne-
suunnittelu että 

liikenteenohjaus 

toivoisivat myös 
puuttuvan yhtey-

den kaukolii-
kenne raiteiden 

välille toteutta-
mista.  

Opastinvälien 
lyhentäminen ja 

Pasilan laitu-
riopasteet  

 Tavoitteena lyhentää 
Pasila-Helsinki välin mi-

nimijunaväliä ja paran-
taa häiriösietoisuutta 

  Simulointien perusteella 
opastimet lisäsivät ratapihan 

maksimijunamäärää noin 8 
junalla tunnissa.  

 Datan perusteella uusia ly-

hyitä opastinvälejä on hyö-
dynnetty noin kerran vii-

kossa ruuhkautuneiden tilan-
teiden purkamiseen 

 Datan ja haastatteluiden pe-
rusteella Helsinkiin laiturirai-

teille saapuessa junien py-

sähtymiset Linnunlaulun alu-
eella ovat vähentyneet  sekä  

 Ratakapasitee-
tin osalta Pasi-

lan laituriopas-
timien poiston 

jälkeen maksi-
mijunamäärän 

lisääntyminen 

on todennäköi-
sesti vähäi-

sempi  
 Häiriötilantei-

den purkuun 

liittyvät koke-
mukset vastaa-

vat oletettuja: 
junat pääsevät 

lähemmäs Hel-
sinkiä odotta-

maan laiturei-

den vapautu-
mista. 

 Pasilan laitu-

riopastimilla oli 
suurin yksittäi-

nen vaikutus ra-

takapasiteettiin. 
Selvityksen pe-

rusteella näiden 
palauttamista 

kannattaisi tar-
kastella tekni-

seltä kannalta 

uudelleen.  

Liikennöinti-
suunnat 

 Liikennöintisuuntien 
muutoksella pyrittiin 

saamaan lisää kapasi-
teettia linjaliikenteelle 

ja lisää mahdollisuuksia 

häiriönhallintaan.  

 Aikatauluanalyysien ja asian-
tuntija-arvioiden osalta huol-

toraiteita voitaisiin hyvin 
hyödyntää myös linjaliiken-

teen osalta, erityisesti 

ruuhka-aikoina. 

 Huoltoraiteiden 

liikennöinti-
suunta ei ole 

muuttunut, 
minkä vuoksi 

pohjoisen ja 

läntisen raiteen 
junat eivät ole 

 Teknisenä rajoit-

teena yhteyden 
käytössä on 

puutteet Helsin-

gin asetinlaitteen 
junakulkuteissä 

(eivät mahdol-
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Toi-
men-
pide 

Vaihteet      
Toimenpiteen käyttö-

tarkoitukset  ja oletetut 
hyödyt 

Simuloidut ja/tai mitatut 
tulokset hyötyjen osalta 

Erot mitatuissa 
ja oletetussa 
hyödyissä ja 

käyttötarkoituk-
sissa 

Muita havain-
toja 

hyödyntäneet 

huoltoraiteita 
suunnitellulla 

tavalla.  

lista sujuvaa toi-

mintaa vasenkä-
tisesti). 

 

Taulukossa 19 on mainittu simulointitulos tapauksesta, jossa toimenpiteen B vaih-
dekujaa on hyödynnetty vaihtoehtoisena reittinä raiteelle 224, tämän ollessa 
poissa käytöstä. Tällöin kaikki junat kulkivat uuden vaihdekujan ja raiteen 225 
kautta. Toimenpiteen B ansioista kaikki aiemmin syntyneet viiveet saatiin poistet-
tua simulointimallista (kuva 64).  Datan ja liikenteenohjaajien perusteella tämä 
tilanne on toistunut säännöllisesti ja hyödyt ovat olleet käytännössä identtiset si-
muloinnin tulosten kanssa. 

 

Kuva 64. Simulointitulokset häiriötapauksesta, jossa raide 224 oli poissa käytöstä. 

Vastaavanlainen simulointitulos vaihdekujan J osalta on esitetty kuvassa 65. 
HELRA-projektin hankevaihtoehto VE 4+ vähentää jokaisessa tarkastellussa ske-
naarioissa kaikkien junatyyppien viiveet lähes minimiin tilanteessa, jossa Pasilan 
laituriraide 2 ei ollut käytössä. Datan ja haasteluiden perusteella vaihdekujista saa-
daan vastaavaa hyötyä myös käytännössä.  
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Kuva 65. Simulointitulokset häiriötapauksesta, jossa Pasilan laituriraide 2 oli 
suljettuna. 

Myös toimenpiteen C vaihdekujien hyödynnettävyyttä häiriötilanteissa tutkittiin pa-
rantamissuunnittelun yhteydessä simuloinnin avulla. Taulukossa 19 mainittu simu-
lointitulos on esitetty kuvassa 66. Kuvan tapaus liittyy tapaukseen, jossa entinen 
Pasilan laituriraide 9 (nyk. 10) on poissa käytössä ja molempien suuntien kaupun-
kiratojen junat liikennöivät C-vaihdekujien kautta linjaosuutta yksiraiteisena. Simu-
loinnissa kokeiltu ratkaisu ei kuitenkaan osoittautunut toimivaksi, eikä sen käyttöä 
suositeltu. Liikenteenohjauksen kokemukset ovat käytännössä vastaavanlaiset ja 
vaihdeyhteyttä ei voi käyttää esitetyllä tavalla.  

 

 

Kuva 66. Simulointitulokset häiriötapauksesta, jossa Pasilan laituriraide 9 oli 
suljettuna ja kaupunkiraiteiden junat kulkivat C-vaihdeyhteyden kautta. 
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4.8  Ratapihan kunnossapito  

HELRA-muutokset ovat lisänneet alueen kunnossapidettäviä vaihteita ja laajenta-
nut asetinlaitetta. Laajennukset lisäävät kunnossapitokustannuksia, mutta tehtyjen 
haastattelujen ja liikenneanalyysien perusteella HELRA-muutokset ovat tuoneet 
paljon hyötyjä kunnossapitotöiden ja muiden ratatöiden toteuttamiseen.  

Erityisesti poikittaiset vaihdeyhteydet ja Pasilan pohjoispuolinen raiteenvaihto-
paikka ovat mahdollistaneet pidempiä kunnossapitorakoja ja kunnossapitotoimen-
piteiden suorittamisen aiempaa tehokkaammin ja liikenteen vaatimukset paremmin 
huomioiden. Uudet vaihdeyhteydet ovat laajoissa ratatöissä (mm. Triplan rakenta-
minen) olleet erittäin hyödyllisiä ja niiden avulla liikennettä on pystytty jatkamaan 
aiempaa haastavimmissa tilanteissa. Ilman HELRA-muutoksia joko liikenne olisi 
jouduttu katkaisemaan tai töitä jaksottamaan huomattavasti pidemmälle ajalle. 
Tarkkoja vaikutuksia kunnossapito- tai ratatyökustannuksiin ei tämän työn puit-
teissa ollut mahdollista arvioida, mutta laadullisena arviona HELRA-muutoksista on 
ollut merkittävää hyötyä sekä normaaliin kunnossapitoon että alueella toteutettui-
hin ratatöihin. Tämä tulos on yhtenevä HELRA-parantamissuunnittelussa tehdyn 
laadullisen arvioinnin kanssa. 
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset  

Tämän työn tavoitteena on ollut hyödyntää data-analytiikkaa sekä sidosryhmä-
haastatteluja vuosien 2015 ja 2020 välisenä aikana toteutetun HELRA-hankkeen 
vaikutusten selvittämiseen. Erityisesti työssä on haluttu tutkia, miten hyvin aiem-
massa HELRA-parantamissuunnitteluvaiheessa on onnistuttu ennakoimaan tulevia 
vaikutuksia niin yksittäisten kehitysehdotusten kuin suunnittelukokonaisuuden 
osalta. Data-analytiikan avulla tässä työssä on selvitetty, miten hyvin suunnittelu-
vaiheessa arvioidut hyödyt ovat toteutuneet ja miten eri parannustoimenpiteitä on 
päivittäisessä liikenteessä todellisuudessa hyödynnetty. Ennen-jälkeen-tutkimuk-
sessa on vertailtu suunnitteluaikana tehtyjen analyysien tuloksia ja niiden pohjalta 
laadittuja suunnitteluratkaisuja toteutuneisiin HELRA-muutoksiin, ja miten muutok-
set ovat vaikuttaneet operatiiviseen toimintaan.  

Parantamissuunnitelmassa esitettiin 12 kehitysehdotusta (uusia vaihdeyhteyksiä ja 
turvalaitemuutoksia), joista on toteutettu 10. Suurimpina eroavaisuuksina paran-
tamissuunnitteluun ovat Pasilan pohjoispuolelle suunniteltujen laituriopastimien 
sekä huoltoraiteiden toimintaa kehittävien vaihdeyhteyksien toteuttamatta jättä-
minen. Kuvassa 67 on esitettynä toteutetut muutokset.  

 

 

Kuva 67. Toteutetut HELRA-muutokset ja niiden toteutusaikataulu. 

Tehtyjen data-analyysien ja haastattelujen mukaan HELRA-kehitystoimenpiteistä 
on ollut merkittävää hyötyä erityisesti radan kunnossapitoon ja ratatöihin liittyen. 
Uudet vaihdeyhteydet mahdollistavat töiden ja liikenteen tehokkaamman yhteen-
sovittamisen. Normaalissa aikataulutetussa liikenteessä uusien vaihdeyhteyksien 
mahdollistamia vaihtoehtoisia reittejä ei ole hyödynnetty niin suunnitelmallisesta 
ja laajasti, kun suunnitteluvaiheessa oletettiin. Uudet reitit ovat kuitenkin auttaneet 
häiriötilanteiden hallinnassa. Laituriopastimien jääminen pois toteutuksesta on vai-
kuttanut jonkin verran arvioituihin kapasiteettihyötyihin ja häiriönsietokykyyn. 
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5.1  HELRA-kehityskohteiden toiminnallinen 
analyysi  

Työssä analysoitiin jokaisen HELRA-toimenpiteen (12 kpl) käyttöä ja verrattiin niitä 
parantamissuunnittelun aikaisiin oletuksiin kohteiden käytöstä.  Kuvassa 68 on esi-
tetty kehityskohteiden analyysien yhteenveto. Kohteet on luokiteltuna neljään eri 
luokkaan tehtyjen analyysien mukaisesti. 

1. Kehityskohdetta on käytetty suunnitteluvaiheen oletusten mukaan (kehi-
tyskohteet B, D, E ja J) 

2. Kehityskohdetta on käytetty osittain suunnitteluvaiheen oletusten mukaan 
(kehityskohteet A, C, F, I ja uudet opastinportaat) 

3. Kehityskohdetta ei ole käytetty suunnitteluvaiheen oletusten mukaan (ke-
hityskohde H) 

4. Kehityskohdetta ei ole toteutettu suunnitteluvaiheen mukaisesti (laitu-
riopastimet ja kehityskohde G) 

 

 

Kuva 68. Kehityskohteiden toiminnallisen analyysin yhteenveto. 

Yhteenvetona toiminnallisesta analyysistä voidaan todeta, että kehityskohteita on 
melko hyvin hyödynnetty parantamissuunnittelun oletusten mukaan. HELRA-toi-
menpiteet ovat tuoneet suunnitellusti hyötyä häiriötilanteiden hallintaan sekä kun-
nossapito-  ja ratatöiden sujuvampaan toteuttamiseen. Hyötyjä normaaliin aika-
taulunmukaiseen liikenteeseen ei kuitenkaan ole saavutettu niin laajasti, kun pa-
rantamissuunnittelun aikana arvioitiin.  

Tehtyjen analysointien ja haastattelujen perusteella on nostettu esiin suosituksia 
sekä havaintoja liittyen infraan, operatiiviseen toimintaan ja kehityskohteiden 
suunnitteluun. Suositukset ja havainnot on tiivistetysti esitettynä seuraavissa kap-
paleissa. 
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5.2  HELRA-hankearvioinnin toteutuminen  

Luvussa 4 on verrattu hankkeen toteutuneita vaikutuksia hankearvioinnissa lasket-
tuihin yhteiskuntataloudellisiin vaikutuksiin erityisesti matka-aikojen, ratakapasi-
teetin, täsmällisyyden ja häiriösietoisuuden näkökulmista. Eri osa-alueiden vertai-
lun osalta toteutuneet vaikutukset ovat odotetun kaltaisia, mutta niistä löytyy myös 
jonkin verran eroja hankearviointiin. Taulukkoon 20 on koottu keskeiset havainnot 
hankearvioinnissa tunnistettujen vaikutusten toteutumisesta tähän mennessä sekä 
suurimmista eroista mitattujen ja oletettujen vaikutusten välillä. 

Taulukko 20. Hankearvioinnin toteutuminen. 

Osa-alue Hankearvion toteutuminen  Huomioita  

Junamäärät 

Covid-19 -pandemian takia eri-
tyisesti pääradan kaukoliikenne-

raiteiden junamäärät ovat tällä 

hetkellä ennustettua pienem-

mät.  

Junamääräero tekee yhteis-

kuntataloudellisesta vertailusta 

haastavan lähes kaikkien osa-
alueiden osalta. Tämän vuoksi 

päähuomio tässä arvioissa on 

trendien tunnistamisessa. 

Matka-ajat 

Matka-ajat eivät ole kasvaneet 

yhtä paljon kuin ennakoitiin. Tä-
män vuoksi myös hankearvioin-

nissa lasketut negatiiviset yh-
teiskuntataloudelliset vaikutuk-

set ovat todellisuudessa vähäi-

semmät. 

Vaikka matka-ajat eivät ole 
merkittävästi kasvaneet on ju-

nien pelivarat todennäköisesti 
vähentyneet erityisesti Päära-

dalla.  

Viiveet 

Viiveet ovat vähentyneet sa-

mansuuntaisesti kuin hankearvi-

oinnissa on ennakoitu. Suurim-
mat hyödyt on kuitenkin ha-

vaittu Pääradalla, jossa juna-
määrät ovat tällä hetkellä nor-

maalia alhaisemmat.   

Yleisesti parantanut täsmälli-
syys vaikuttanee myös jonkin 

verran tuloksiin. 

Täsmällisyys 

Täsmällisyys on parantunut eri-
tyisesti Pääradan kaukojunien 

osalta, mikä oli myös hankearvi-

oinnin pääoletus. 

Junamäärät pääradalla ovat 
pandemian takia selvästi alhai-

semmat kuin simuloiduissa ti-

lanteissa.  

Ratakapasiteetti  

Ratakapasiteetin määrä on kas-

vanut lähelle hankearvioinnissa 
esitettyä tasoa. Osaa tästä ka-

pasiteetista ei kuitenkaan ole 

hyödynnetty lainkaan linjaliiken-

teen osalta.    

Pasilan laituriopastimilla oli sel-

västi ratakapasiteettia kasvat-

tava vaikutus. Niiden toteutta-
matta jättäminen on muutta-

nut tilannetta jonkin verran.  

Uusien yhteyksien 

toiminnallisuus  

sekä ratatyöt ja 

kunnossapito  

Hankearvioinnin oletuksen mu-
kaisesti uudet yhteydet ovat li-

sänneet häiriösietoisuutta ja pa-

rantaneet rata- ja kunnossapito 
töiden järjestelyä.  

Lisäksi uudet opastinportaat 
ovat vähentäneet laitureiden 

vapautumisesta johtuvia odo-

tusaikoja oletetusti.  

Yhteyksiä ei ole hyödynnetty 
linjaliikenteen osalta suunnitel-

mallisesti. 
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5.3  Infrastruktuuriin liittyvät päähavainnot  

Tähän alalukuun on koottu työn aikana esille tulleet kehitystarpeet, jotka liittyvät 
infrastruktuuriin ja teknisiin järjestelmiin: 

5.3.1  Muutokset kytkentäryhmiin  

Uusien poikittaisten vaihdeyhteyksien (mm. E vaihdekuja) käyttömahdollisuuksia 
ja siten hyötyjä olisi mahdollista lisätä, jos sähköradan kytkentäryhmiä muutetaan 
tukemaan normaalista poikkeavien reittien käyttöä. Nyt pitkät kytkentäryhmät es-
tävät monessa tapauksessa uusien vaihdeyhteyksien ja reittien käyttämisen rata-
töiden aikana tai häiriötilanteissa. Kuvassa 69 on nostettu huomiovärein esiin ryh-
mät 100, 20 ja 10 jotka ulottuvat Pasilan pohjoispuolen raiteenvaihtopaikalta yli 
HELRA-vaihdekujan E. Erityisesti ryhmä 100 ja tarpeet sen päivittämiseen nousivat 
esiin haastatteluissa. 

 

Kuva 69. Esimerkkejä sähköradan kytkentäryhmistä, jotka ulottuvat yli E vaihde-
kujan. 

5.3.2  Nollaohiajovarat 

Nollaohiajovarojen puuttuminen tietyillä junakulkuteillä rajoittaa uusien vaihdeku-
jien ja reittien täysimääräistä hyödyntämistä. Esimerkiksi opastimelle E430 päätty-
välle junakulkutielle ei ole mahdollista määrittää nollaohiajovaraa, vaan kulkutie 
lukitsee ja varaa aina vaihteen V466 (kuva 70).  

 
 

 

Kuva 70. Kulkuteiden nollaohiajovarojen puuttuminen tietyiltä opastimilta. 
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5.3.3  Muutokset asetinlaitteeseen ja kauko-ohjaukseen 

Osa HELRA-suunnitteluvaiheen liikenteellisistä hyödyistä oletettiin saavutettavan 
toimintamallilla, jossa huoltoraiteita voidaan sujuvasti käyttää molempiin suuntiin 
koko alueella ja myös ohjausalueiden rajapinnoissa. Haastatteluissa nousi esiin 
haasteita käyttää huoltoraiteita sujuvasti vasenkätisesti. Suosituksena on selvittää 
asetinlaitteen ja kauko-ohjauksen tarvittavat muutokset siihen, että huoltoraiteita 
pystytäisiin helpommin käyttämään vasenkätisesti erityisesti Pasilan kohdalla. Ku-
vassa 71 esitettynä huoltoraiteiden vasenkätinen liikenne Pasilan kohdalla. 
 

 

Kuva 71. Huoltoraiteen vasenkätinen liikenne Pasilan kohdalla. 

Toinen kauko-ohjaukseen ja asetinlaitteisiin liittyvä haaste liittyy Helsingin ja Ilma-
lan asetinlaitteiden sekä ohjausalueiden rajapintaan, joka ei toimi linjaliikenteen 
kannalta optimaalisella tavalla. Huoltoraiteiden käyttömahdollisuuksia olisi mahdol-
lista kehittää merkittävästi ja toisaalta saada kaikki jo toteutetut HELRA-vaihdeku-
jat laajempaan käyttöön, jos rajapintaa ja asetinlaitteiden toimintaa pystyttäisiin 
nykyisestä kehittämään. Kuvassa 72 on esitetty ohjausalueiden rajapinta ja kehi-
tettävät reitit. Kuvassa sinisellä värillä on merkitty yhteys Rantaradalle Ilmalan oh-
jausalueen kautta ja punaisella yhteydet Ilmalan ratapihalle. Rajapintojen mahdol-
lisessa kehityksessä on tarkasti analysoitava ja huomioitava se, että Ilmalan rata-
pihan operatiivista toiminnallisuutta ei saa huonontaa.   
 

 

Kuva 72. Ilmalan ja Helsingin rajapinta. 
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5.3.4 Pasilan laituriopastimet 

Koko ratapihan kapasiteettia olisi mahdollista lisätä palauttamalla Pasilan laitu-
riopastimet. Kuvassa 73 on esitettynä laituriopastinten mahdollinen sijoitus turva-
laitteiden yleiskaaviossa. Laituriopastinten käyttöönottaminen vaatisi tämänhetki-
sen käsityksen mukaan uuden teknisen selvityksen LED-yksiköiden luotettavasta 
toiminnasta Helsingin asetinlaitteessa tai vaihtoehtoisesti laituriopastinta vastaa-
van toiminnallisuuden toteutuksen pilottiratkaisusta poikkeavalla toteutuksella. Ko-
keilussa havaittujen ongelmien takia toteutuksessa tulee todennäköisesti käyttää 
esimerkiksi toisenlaista opastintyyppiä tai hehkulamppuja LED-valojen sijaan. 

Kuva 73. Laituriopastimet Pasilan pohjoispuolelle. 

5.3.5  Vaihdeyhteyksien täydentäminen 

Pasilan pohjoispuolen raiteenvaihtopaikan ”puuttuvan” vaihdeyhteyden rakentami-
nen kaukoliikenneraiteiden välille antaisi paljon uusia reititysmahdollisuuksia 
häiriötilanteissa. Kaarteiden takia vaihdeyhteyden toteutus vaatisi todennä-
köisesti kaarrevaihteiden käyttöä. Uusi yhteys esitetty kuvassa 74.  

Kuva 74. Pasilan pohjoisen raiteenvaihtopaikan kehitys (HELRA kohde J).
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Myös Pasilan 7 laituriraiteen käyttöä olisi mahdollista kehittää lisäämällä uusi vaih-
deyhteys huoltoraiteelta takaisin rantaradan suuntaan heti Pasilan pohjoispuolella. 
Kuvassa 75 esitettynä punaisella uusi vaihdeyhteys ja sinisellä nuolella hyödynnet-
tävät uudet reitit. Uuden yhteyden teknistä toteutusmahdollisuutta ei tässä työssä 
selvitetty tarkasti. Yhteys vaatisi todennäköisesti kaarrevaihteiden hyödyntämistä. 

 

Kuva 75. Uusi yhteys Pasilan laiturin 7 pohjoispuolella. 

 

5.4  Suositukset ja havainnot liikenteen-
ohjaukseen ja operatiiviseen toimintaan  

Vertailu simuloitujen ja toteutuneiden liikennöintimallien välillä osoitti, että ratapi-
halla on vielä hyödyntämätöntä kapasiteettia sekä normaalin liikenteen että häiriö-
tilanteiden osalta. Tähän kappaleeseen on tiivistetty edellisten lukujen havainnot 
ratapihan vielä osin piilossa olevasta potentista. Kaikkien alla olevien ehdotusten 
osalta hyötyjä ei kuitenkaan saavuteta ennen kuin edellisessä kappaleessa 5.3 ku-
vattuja kehitystoimenpiteitä infrastruktuuriin ja turvalaitteisiin liittyen on viety 
eteenpäin. 

1. Huoltoraiteiden vasenkätinen liikenne – Sekä ruuhkatuntien lisäka-
pasiteetin että häiriötilanteiden toimintamahdollisuuksien lisäämisen kan-
nalta tämä oli keskeinen suositus. Nyt käytössä oleva pääosin oikeakäti-
nen liikenne ei mahdollista joustavaa junien siirtämistä huoltoraiteille ti-
lanteessa kuin tilanteessa. Vasenkätinen liikenne tekisi todennäköisesti 
myös Pasilan laituriraiteen 6 käytöstä houkuttelevampaa erityisesti 
ruuhka-aikoina. Kaikki Pasilan laituriraiteelle 5 saapuvat junat voisivat 
säännöllisesti hyödyntää nykyistä pääreittiä läntisen raiteen kautta ja rai-
teelta 6 ruuhka-aikoina lähtevät junat itäistä huoltoraidetta. Tällöin myös 
häiriösietoisuus paranisi, kun kaksi peräkkäistä junaa eivät olisi niin riip-
puvaisia toisistaan. 

 
2. Laituriraiteiden käytön tasaaminen Pasilassa – Edelliseen kohdassa 

mainittujen raiteiden 5 ja 6 lisäksi myös Pasilan laituriraiteiden 3 ja 4 
kuormitusta olisi mahdollista tasata nykyisestä. Tasaisempi kuormitus 
mahdollistaisi junien tiiviimmän saapumisen pohjoisesta Pasilaan ja lisäisi 
samalla jonkin verran häiriösietoisuutta. On kuitenkin huomioitava, että 
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matkustajainformaation kannalta tasainen kuormitus ei ole välttämättä 
paras ratkaisu. Matkustajille voi olla selvempää, että esimeriksi kaikki kau-
kojunat saapuvat aina yhdelle raiteelle ja lähijunat, joihin matkustajat 
saavat nousta voimassa olevalla HSL-lipuilla, toiselle.  
 

3. Raiteistonkäyttö Helsingissä – Suurin ero havaitussa ja simuloidussa 
raiteistonkäytössä on kaupunkiliikenneraiteiden 1–4 käyttö. Nykyisin kau-
punkijunat käyttävät suurilta osin vain kolme raidetta (raiteet 1–3), mutta 
simuloinnissa kuormitusta jaettiin tasaisemmin myös raiteelle 4. Tasai-
semman kuormituksen lisäksi simuloitu raiteistonkäyttö pyrki minimoi-
maan risteäviä kulkuteitä laituriraiteiden pohjoispuolella olevissa vaihde-
kujissa.  Näin optimoitu raiteistonkäyttö lisää häiriösietoisuutta, kun pe-
räkkäisten junien riippuvuudet toisistaan vähenevät. Vastaavanlaista jär-
jestelyä kannattaisi tutkia myös Rantaradan kaupunkijunalaitureiden 16-
19 osalta, vaikka kuormitus onkin näiden osalta tasaisempaa.   Helsingin 
laituriraiteiden käytössä on kuitenkin huomioitava myös kaluston säilytys-
mahdollisuudet, joita ei ole esimerkiksi varakaluston osalta huomioitu 
HELRA-simuloinneissa kovinkaan tarkalla tasolla.  

 
4. Toimenpiteiden A ja B suunnitelmallinen käyttö – Uusia vaihdeyh-

teyksiä ei käytetä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti normaalin aika-
taulutetun liikenteen suunniteltuihin rinnakkaisiin reitteihin. Uusia reittejä 
hyödynnetään kuitenkin ruuhka- ja häiriötilanteissa. Työn suosituksena on 
se, että aikataulujen ja raiteistonkäytön operatiivisessa suunnittelussa 
otettaisiin mahdollisuuksien mukaan huomioon uusien rinnakkaisten reit-
tien hyödyntämismahdollisuudet.  

 
5. Pienet parannukset asetinlaitteeseen -  Nykyinen Helsingin asetin-

laite ja ESKO-kauko-ohjausjärjestelmä eivät tue nopeita muutoksia reiti-
tykseen. Tämä voi olla haasteena myös uuden ENNE-järjestelmän hyö-
dyntämisessä. Työn suosituksena on selvittää nykyisten järjestelmien pie-
nemmät ja kustannustehokkaat kehitysmahdollisuudet ennen laajempia 
järjestelmäinvestointeja (uusi asetinlaite, uusi kauko-ohjaus, ERTMS jär-
jestelmä). 

 
6. Päivitetty häiriötilanteidenohjeistus – Osaa vaihdekujista on käy-

tetty häiriötilanteissa melko vähän, eikä vaihtoehtoisten reittien käyttämi-
sen osalta ole päivitettyä oheistusta poikkeustilanteisiin. Esimerkiksi toi-
menpiteen J vaihdekujan osalta olisi hyvä olla kuvaukset tilanteista, joissa 
uuden puolenvaihtopaikan vaihteita kannatta käyttää  ja vastaavasti 
missä tilanteissa kannattaa hyödyntää Oulunkylän puolenvaihtopaikkaa.  
Liikenteenohjauksen haastatteluiden ja data-analyysin perusteella häiriöti-
lanteissa sekä kunnossapito- ja ratatöiden aikana uusista vaihdeyhteyk-
sistä on kuitenkin ollut jo paljon hyötyä ilman tarkempaa ohjeistustakin. 
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5.5  Suositukset ja havainnot vastaavanlaisten 
hankkeiden suunnitteluun, käyttöönottoon ja 
toteutukseen  

Työn aikana tehtiin useita havaintoja, joita kannattaa hyödyntää vastaavanlaisissa 
hankkeissa, joissa pyritään maksimoimaan infrastruktuurin välityskyky pienillä in-
vestoinneilla ja hyödyntämällä uudenlaisilla liikennöintimalleja. Osa havainnoista 
on myös hyödynnettävissä laajemmin erilaisissa tarkasteluissa, joissa liikenteen si-
muloinnin avulla varmistetaan suunnitteluratkaisujen toimivuus.  

5.5.1  Uusien toimintamallien käyttöönoton varmistaminen 

Yleisesti ottaen liikenteenohjauksen ja muiden operatiivisten sidosryhmien mu-
kaanottoa kaikissa suunnitteluvaiheissa on edelleen syytä korostaa. HELRA-hank-
keessa sidosryhmiä osallistettiin laajasti ja hankkeen työpajoissa oli mukana mm. 
HSL:n, operaattorin, liikenteenohjauksen, kunnossapidon ja rataliikennekeskuksen 
edustajia. Tästä huolimatta osaa suunnitelluista liikennöintimalleista ei ole totutuk-
sen jälkeen otettu käyttöön lainkaan.  Tämän työn aikana käyttämättömyyteen on 
tunnistettu kaksi pääsyytä: 

1. operatiivisten toimijoiden jalkautuksen jatkaminen seuraavissa suunnit-
telu- ja käyttöönottovaiheissa sekä 

 
2. tekniset rajoitteet, jotka osin tunnistettiin aiemmissa suunnitteluvaiheissa, 

mutta joihin ei ole riittävästi palattu tarkemmassa rakentamissuunnitte-
lussa 

 
Edellä mainittuja teemoja on tarkemmin avattu seuraavissa kappaleissa 5.5.2 ja 
5.5.3. Näiden teemojen lisäksi on hyvä korostaa nykyisestä asetinlaitteesta johtu-
via liikenteenohjauksen rajallisia mahdollisuuksia ottaa käyttöön poikkeavia liiken-
nöintimalleja häiriötilanteiden aikana. Vaikka suunnittelupöydällä vaikuttaisi, että 
kapasiteetin maksimoimiseksi junia kannattaa ohjata liikennetilanteen mukaan 
useita eri kulkureittejä pitkin, on vaihtoehtoisten reittien toteuttaminen ja niiden 
valitseminen hektisten tilanteiden aikana tänä päivänä todella haastavaa. Liiken-
teenohjauksen kannalta onkin usein selkeämpää ajattaa junat aina vakioreittejä ja 
häiriötilanteiden varalta pitää tietyt raiteet ja vaihdekujat aina vapaina. Tällöin äkil-
lisissä poikkeustilanteissa liikenteenohjaajat tietävät aina, mille raiteille ja reiteille 
junia voidaan tarvittaessa ohjata.  
 

5.5.2  Osallistaminen ja sidosryhmätyöskentely  

Hankkeen hyödyt olisivat todennäköisesti jo tähän päivään mennessä realisoitu-
neet laajemmin, jos sidosryhmätyötä olisi jatkettu tiiviisti myös tarkemmassa suun-
nittelu- ja käyttöönottovaiheessa. Jatkuvalla vuoropuhelulla olisi varmasti tunnis-
tettu jo aiemmin, että esimerkiksi liikenteenohjauksen kannalta osa ratkaisuista 
eivät ole mielekkäitä ennen kuin Helsingin asetinlaitteeseen saadaan lisää automa-
tisoituja toimintoja.  
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Ratkaisujen jalkauttamista tarkemmassa suunnitteluvaiheessa on todennäköisesti 
hidastanut myös se, että sekä tilaajan että suunnittelijoiden osalta HELRA-projektin 
työryhmä on muuttunut parantamissuunnittelun jälkeen. Jatkoa ajatellen olisi suo-
siteltavaa, että tarkemmassa suunnitteluvaiheessa on vielä tiiviimmin mukana yksi 
tai useampi henkilö, jotka ovat olleet suunnittelemassa liikennöintiperiaatteita ja 
tietävät eri toimenpiteiden taustat ja tavoitteet.  

Sekä sidosryhmätyöhön että tiedonsiirtymiseen eri suunnitteluvaiheesta toiseen 
liittyy myös tarve kommunikoida muutokset toimenpiteiden valmistuttua laajem-
min. Esimerkiksi monet parantamissuunnittelussa ajatellut hyödyt perustuivat 
huoltoraiteiden vasenkätiseen liikenteeseen ja tiettyjen vaihdekujien suunnitelmal-
liseen käyttöön myös aikataulutetussa liikenteessä. Nyt kun toimenpiteiden valmis-
tuttua uusia liikennöintiperiaatteita ei ole virallisesti otettu käyttöön, ovat vaihteet 
koettu pitkälti kunnossapito- ja ratatöitä palveleviksi ratkaisuiksi, ja linjaliikenteen 
osalta uusi potentiaali on jäänyt toistaiseksi hyödyntämättä.  

5.5.3  Tekniset haasteet ja tiedonkulun parantaminen  

Linjaliikenteelle suunniteltujen uusien liikennöintimallien käyttöä ovat osallistami-
seen ja tiedonsiirtoon liittyvien haasteiden lisäksi hankaloittaneet tekniset puut-
teet, jotka on kuvattu tarkemmin kappaleessa 5.3. Vaikka huoltoraiteiden vasen-
kätisen kulkutien muodostamiseen liittyviin haasteisiin, asetinlaitteen rajoituksiin 
ja pitkien kytkentäryhmien aiheuttamiin vaikutuksiin olisi varmasti päästy parem-
min kiinni laajemmalla osallistamisella, olisi eri tekniikkalajien yhteensovitusta voi-
nut parantaa jo suunnittelun alkuvaiheissa. Jatkossa esitettyjen poikkeusliiken-
nöintimallien toimivuutta on syytä arvioida vielä tarkemmin sähköistyksen, radan 
kunnossapitäjien ja turvalaiteasiantuntijoiden toimesta.  

Yksi mahdollisuus tekniikka-alueiden yhteensovittamisen parantamiseksi olisi mo-
nialaisen työpajan järjestäminen, jossa uusien toimenpiteiden käyttötarkoitukset 
eri liikennöintitilanteissa simuloidaan siten, että kunkin sidosryhmän edustajan 
osalta heidän roolinsa ja tarvittavat toimenpiteet poikkeustilanteissa käydään yksi-
tyiskohtaisesti läpi. Tällainen avoin osallistava vuoropuhelu paljastaisi teknisen to-
teutuksen osalta yksityiskohtia, joihin tulee vielä miettiä vaihtoehtoisia toteutus-
ratkaisuja.  

5.5.4  Suosituksia ratapihojen liikenteen suunnitteluun ja simu-
lointitarkasteluihin  

Raiteistonkäytön suunnittelu on keskeisessä roolissa, kun tutkitaan ratapihan tule-
vaisuuden toimivuutta. Esimerkiksi Helsingin ratapihan simulointitulokset häiriösie-
toisuuden osalta ovat osin riippuvaisia siitä, millainen raiteistonkäyttö liikennemal-
liin on syötetty. Tämän vuoksi vastaavanlaisissa hankkeissa on jatkossakin syytä 
panostaa sekä varsinaiseen raiteistonkäytön suunnitteluun että samanaikaisesti 
käytävään vuoropuheluun kaikkien operatiivisten toimijoiden kanssa. Myös suun-
nitelman valmistettua on tärkeää jatkaa vuoropuhelua operatiivisten toimijoiden 
kanssa, jotta suunnitteluvaiheessa esille tulleet mahdollisuudet saadaan hyödyn-
nettyä täysimääräisenä myös käytännössä. Vastaavasti tämän selvityksen tuloksia 
kannattaa edelleen hyödyntää Helsingin ratapihan jatkokehityksessä sekä Lento-
radan ja Turun tunnin junan seuraavissa suunnitteluvaiheissa. 

Tämän selvityksen perusteella liikenteen simulointia voidaan edelleen pitää erittäin 
hyvänä menetelmänä tulevien hankkeiden vaikutusten selvittämiseksi. HELRA-
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työssä simuloinnin avulla on voitu arvioida niin pienempien kuin isompinekin toi-
menpiteiden toimivuutta. Ennen-jälkeen-tutkimus kuitenkin osoitti, että simuloin-
tiprosessia on mahdollista parantaa ja saada jatkossa entistä luotettavampia tu-
loksia. Vertailu simuloituihin ja mitattuihin tuloksiin on osoittanut, että vastaavissa 
tarkasteluissa on jatkossa syytä kiinnittää vielä enemmän huomioita lähtötietona 
käytettäviin viivejakaumiin. 

HELRA-parantamissuunnittelun simuloinneissa hyödynnettiin toteutuneita viivetie-
toja Etelä-Suomen alueelta. Tilastoista saadut viivetiedot muokattiin simulointioh-
jelmiston edellyttämän jakauman muotoon kuitenkin siten, että suurimmat viiveet 
jätettiin jakaumasta pois. Edellä kuvattu tapa luoda viivejakaumia on yleisesti käy-
tössä ja koettu aiemmissa simuloinneissa luotettavaksi menetelmäksi. Ratapi-
hasimuloinnin kannalta tähän liittyy kuitenkin kaksi riskiä, jotka näyttävät ainakin 
osittain realisoituneen hankkeessa: 

1. Maksimiviiveet leikattiin pois siten, ettei junia tarvitsisi perua ja ettei ju-
nien liikennöintijärjestystä vaihdettaisi mallissa. Tällöin esimerkiksi lähiju-
nien osalta malliin ei syötetty yli 300 sekunnin viiveitä, mikä vastaa ny-
kyistä vuoroväliä. Tarkastelujen yhteismitallisuuden kannalta menetelmä 
on perusteltu ja ilman tätä simuloituja vaihtoehtoja olisi ollut todella vai-
kea vertailla. Viiveiden leikkaamisella on kuitenkin ollut osaltaan vaiku-
tusta siihen, että simuloidut viivetulokset ja data-analytiikan avulla mitatut 
arvot eroavat jonkin verran toisistaan.  

 
2. Koska tarkastelualue oli hyvin rajattu, simuloinnissa ei näy viiveiden ket-

juuntumista ja mahdollista kertautumista linjaosuuksilla. Esimerkiksi Ran-
taradalla usein kertautuvat viiveet eivät näy simulointituloksissa lainkaan, 
koska Helsingistä myöhässä lähtevät junat häviävät mallissa Huopalahden 
jälkeen ”mustaan laatikoon”. Tällöin mahdolliset sekundääriset viiveet 
Rantaradan yksiraiteisella osuudella jäävät kokonaan syntymättä simu-
loinnin aikana. Tämä ilmiö voitaisiin jatkossa korjata joko mallintamalla 
karkealla tasolla koko linjaosuus Turkuun saakka tai vaihtoehtoisesti lisää-
mällä iteratiivisesti manuaalisesti viiveitä Turusta saapuville junille. Jälkim-
mäinen ratkaisu edellyttää useiden simulointikierrosten tekemistä ennen 
kuin lopulliset tulokset saadaan ajettua mallista. 

 
Kumpikaan edellä mainittu tekijä ei muuta arvioita eri suunnitteluvaihtoehtojen pa-
remmuudesta, eikä myöskään muuta muita keskeisiä johtopäätöksiä aiemmissa 
HELRA-töissä. Tässä työssä tehty vertailu kuitenkin osoitti, että pelkästään Helsin-
gin ratapihan ja muutamien lähiliikenneasemien sisältävän simulointimallin tuloksia 
on haastavaa ottaa huomioon euromääräisessä hyöty-kustannuslaskennassa. Tar-
kastelualueella syntyneet viiveet ja niiden muutokset häiriötilanteen jälkeen olivat 
junatyypistä riippuen 2-6 kertaa suurempia todellisuudessa kuin simuloinnit olivat 
antaneet aiemmin tulokseksi. 

5.5.5  Avoimen datan hyödyntäminen  

Tämä työ vahvisti, että avointen rajapintojen kautta on saatavilla kattavasti dataa 
mm. rautateiden toteutuneesta liikenteestä, häiriötilanteista ja ratatöistä.  Datan 
avulla on mahdollista aiempaa helpommin ja tarkemmin tarkastella tehtyjen kehi-
tystoimenpiteiden vaikutuksia rautatiejärjestelmän käyttöön ja toteutuneeseen lii-
kenteeseen. Jatkossa tämä antaa kokonaan uusia mahdollisuuksia varmistaa, että 
kehitysinvestointien suunnitellut vaikutukset ja hyödyt on saavutettu. Tuloksia 
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analysoimalla voidaan myös kehittää suunnittelu- ja toteutusprosessia siten, että 
investointien vaikutukset voidaan entistä paremmin arvioida jo suunnittelun ai-
kana. Näin kehitysinvestoinnit pystytään kohdistamaan oikein ja saavutetaan var-
memmin halutut vaikutukset.   

Työssä käytetyt menetelmät myös osittivat, että avoimesta rajapinnasta saatava 
dataa on suhteellisien helppoa yhdistää eri työkaluihin ja muihin datalähteisiin. 
Tämä on kannustavaa jatkoja ajatellen, ja tässä työssä käytetyt analyysit ovat to-
dennäköisesti vain rajallinen esitys tulevaisuuden mahdollisuuksista.  

5.6  Mahdolliset jatkotoimenpiteet HELRA-alueella  

Alle on koottu analyysin ja haastatteluiden perusteella tärkeimpiä ehdotuksia jat-
kotoimenpiteiksi HELRA-alueen toiminnan jatkokehitykseen. Toimenpiteet on ja-
ettu kahteen prioriteettiluokkaan toimenpiteiden arvioitujen alustavien vaikutusten 
ja toisaalta muutosten toteutuksen haasteellisuuden ja kustannusten kannalta.  

Prioriteetti 1a - Laituriopastinten toteutuksen tekninen ja liikenteellinen 
tarkastelu.  

Toimenpide sisältää laituriopastinten toiminnallisuuden toteutusmahdollisuuksien 
selvityksen sekä toteutussuunnitelman laadinnan. Tässä yhteydessä olisi hyvä 
tehdä myös selvitys siitä, onko Pasilan lisäksi muita potentiaalisia kohteita laitu-
riopastimille tunnistettavissa. Laituriopastimien koekäytön analyysin mukaan mer-
kittävä määrä yksiköitä hyödynsi laituriopastimia joka päivä, joten kokonaisvaiku-
tukset voisivat olla suuria. Ennen ERTMS-kehitysinvestointien toteuttamista, tämä 
olisi yksi mahdollinen tapa kehittää Etelä-Suomen rataverkon kapasiteettia ja häi-
riönsietokykyä nopeasti ja kustannustehokkaasti olemassa olevaa järjestelmää 
hyödyntämällä.  

Prioriteetti 1b - Turvalaitteiden ja sähköradan toiminnallisuuksien kehi-
tyksen toteutuksen tekninen ja liikenteellinen tarkastelu.  

Tähän toimenpiteeseen sisältyy kolme osakokonaisuutta: 

1. Sähköradan jänniteryhmien päivitys mahdollistamaan paremmin uusien vaih-
dekujien hyödyntäminen erilaisissa häiriötilanteissa ja ratatöiden aikana (eri-
tyisesti ryhmät 100, 20 ja 10). 

 
2. Asetinlaitteen toiminnallisuuden kehittäminen pienin muutoksin siten, että ra-

kennettuja HELRA kehityskohteita olisi mahdollista käyttää nykyistä sujuvam-
min ja tehokkaammin. tärkeimmät tunnistetut muutostarpeet ovat: 

o kulkuteiden ohiajovaroihin mahdollisesti tarvittavien muutosten selvi-
tys (nollaohiajovarojen lisääminen), 

o Ilmalan ja Helsingin asetinlaitteiden rajapinnan toiminnan kehitys sekä 
o turvalaitejärjestelmän kehitys tukemaan huoltoraiteiden liikennöintiä 

sujuvammin molempiin suuntiin  
 
3. Liikennemallin ja raiteistonkäytön kehitys siten, että jatkossa hyödynnetään 

laajemmin HELRA-toimenpiteitä myös linjaliikenteen osalta 
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Prioriteetti 2 -  Uusien vaihdeyhteyksien toteutettavuuden tekninen ja 
liikenteellinen tarkastelu. 

Työn aikana tehtyjen analyysien ja sidosryhmähaastattelujen perusteella  nousi 
esille  kaksi mahdollista kohdetta, joissa uudesta vaihdeyhteydestä voisi olla mer-
kittävää hyötyä: 

1) Pasilan pohjoispuolisen raiteenvaihtopaikan kehitys täydentäminen lisää-
mällä kaukoliikenneraiteiden väliltä puuttuva yhteys sekä 

  
2) Pasilan 7 laiturin käytön mahdollistaminen lisäämällä uusi vaihdeyhteys 

Pasilan pohjoispuolelle. 
 
Molemmat toimenpiteet tunnistettiin jo HELRA-parantamissuunnittelun aikana, 
mutta niiden toteuttaminen olisi edellyttänyt joko erittäin merkittäviä geomet-
riamuutoksia laajoilla alueilla tai kaarrevaihteiden käyttöönottoa. Koska tarpeet 
näille yhteyksille on edelleen tunnistettu, olisi ensimmäinen suositus laatia päivi-
tetty selvitys kaarrevaihteiden käyttömahdollisuuksista. HELRA-parantamissuun-
nittelun aikana käyttömahdollisuuksista käytiin keskustelua ja todettiin, että RATO-
poikkeus voisi mahdollisesti olla hyväksyttävissä, jos vaikutukset häiriötilanteiden 
hallintaan olisivat merkittäviä ja toisaalta haasteet kunnossapidossa eivät kasvaisi 
liian suuriksi. Vaikka kaarrevaihteita jatkossakin hyödynnettäisiin ainoastaan har-
voin ja tarkoin valituissa kohteissa, selvitys palvelisi myös HELRA-alueen ulkopuo-
lisia kohteita, joissa geometrian ja tilan puutteen takia suunniteltuja vaihteita ei 
ole voitu asentaa.  
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Toimenpiteen A vaihdekujien data-analyysit 

Vaihdekujat V282 ja V281  
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Toimenpiteen B vaihdekujien data-analyysit  

Vaihdekujat V215ab ja V199  
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Toimenpiteen C vaihdekujien data-analyysit  

Vaihdekujat V457 ja V458  
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Toimenpiteen D vaihdekujien data-analyysit  

Vaihdekujat V437 ja V438 
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Toimenpiteen E1 vaihdekujien data-analyysit  

Vaihdekujat V459 ja V460  
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Toimenpiteen E2 vaihdekujien data-analyysit  

Vaihdekujat V463cd ja V462ab  
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Vaihdekujat V461cd ja V460ab  
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Vaihdekujat V461ab ja V462cd  
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Toimenpiteen F vaihdekujien data-analyysit  

Vaihdekujat V463 ja V466 
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Vaihdekujat V465 ja V464  
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Toimenpiteen H vaihdekujien data-analyysit  

Vaihdekujat V477 ja V478  
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Toimenpiteen I vaihdekujien data-analyysit  

Vaihdekujat V602 ja V697  
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Toimenpiteen J vaihdekujien data-analyysit  

Vaihdekujat V415 ja V412  
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Vaihdekujat V411 ja V413  
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	6) kaarrevaihdeselvitys ja mahdollisesti selvityksen perusteella kahden uuden vaihdeyhteyden lisääminen.  


	 
	Työstä saatiin myös arvokasta oppia tulevien ratapihasimulointien viivejakaumien muodostamiseen. HELRA-työssä käytetyt viivejakaumat olivat data-analyysin pe-rusteella liian alhaiset, ja vaikka tähän olikin perustellut syyt simulointien toteutta-misen ja tulosten yhteismitallisuuden kannalta, on vastaavissa hankkeissa syytä tarkastella simuloinneissa käytettäviä viivejakaumia eri tavalla.  
	Tämän työn kokemusten perusteella on myös suositeltavaa jatkaa ja edelleen ke-hittää nyt esiteltyjä menetelmiä tulevissa projekteissa. Vastaavanlaista tutkimus-menetelmää voi tämän työn perusteella hyvin suositella käytettäviksi niin ennen-jälkeen-tutkimuksissa kuin myös erilaisten suunnitteluhankkeiden lähtötietojen määrittämisessä. 
	Jukka-Pekka Pitkänen, Tuomas Lonka, Juho Björkman, Sami Iikkanen, Roni Ilmola, Janne-Joonas Mantsinen, Juhomatti Saari, Aapo Halminen: HELRA – Digital före–efter-studie. Trafikledsverket. Helsingfors 2021. Trafikledsverkets publi- kationer 58/2021. 92 sidor och 10 bilagor. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-905-9. 
	Sammanfattning 
	Förbättringsåtgärderna för Helsingfors bangård (HELRA-projektet) har genomförts mellan åren 2015 och 2020. De planerade förbättringsåtgärderna har inkluderat flera nya växelförbindelser, förkortade semaforintervaller för linjesträckan och tillägg av perrongsemaforer i Böle.  Utifrån de simuleringar som gjorts under planeringen ökar de presenterade lösningarna bangårdens förmedlingskapacitet och störningståligheten i trafiken och de för med sig nya möjligheter att anordna underhålls- och banarbeten.  
	 
	De flesta av de föreslagna förbättringsåtgärderna har genomförts i enlighet med förbättringsplanen, och de nya växelgatorna och semaforintervallerna har varit i användning i 1,5–6 år, beroende på objektet. På samma gång har mängden öppen data som fås om bantrafiken och möjligheterna att göra nya former av analyser av utfallsdata ökat avsevärt. Denna studie har med dataanalys och trafik-modelleringsverktyg utrett hur de nyttor som identifierats i förbättringsplaneringen och den projektbedömning som gjorts i 
	 
	Utifrån den analys som gjorts i det inledande skedet av arbetet bedömdes det att kvaliteten på de tillgängliga datakällorna, deras precisionsnivå och mängden var tillräcklig för att genomföra studien. På samma gång säkerställdes det också att de föreslagna förbättringsåtgärderna inte avviker för mycket från de planerade lösningarna, för att studien ska kunna genomföras. I takt med att studien fram-skred bekräftades det att tillgänglig data vad gäller kvalitet och mängd är utmärkt, vilket uppmuntrar till att
	 
	I jämförelsen av de simulerade resultaten med dataanalysens resultat rörande den nuvarande trafiken har fokus i granskningen legat i synnerhet på följande om-ständligheter: skillnader i tågmängderna, ändringar i restiderna, försenings- och punktlighetsutvecklingen, användningsändamålen för nya förbindelser, ban-kapacitetsvolymen och en effektiv användning av den och ändringar i verksam-hetsmöjligheterna i fråga om banarbeten och underhåll. 
	 
	Utifrån dataanalyserna och intervjuerna har HELRA-utvecklingsåtgärderna varit till avsevärd nytta i synnerhet i hanteringen av störningssituationer och i anknytning till banunderhållet och banarbeten. De nya växelförbindelserna möjliggör effektivare samordnande av arbete med trafik. 
	 
	I normal tidtabellsbunden trafik har de alternativa rutter som de nya växel-förbindelserna gett möjlighet till inte utnyttjats på ett så systematiskt och omfattande sätt som det förmodades i planeringsskedet. Den huvudsakliga orsaken till detta är att många nyttor som identifierats i förbättringsplaneringen baserade sig på vänsterhänt trafik på underhållsspåren och systematisk användning av växelgator också i den tidtabellsbundna trafiken. En förutsättning 
	för att bilda smidiga förbindelser till de nya spåren förutsätter ändringar i ställ-verket, vilka det lönar sig att göra inom den närmaste framtiden, så att bangårdens potentiella kapacitet kan utnyttjas till fullo. 
	 
	Under arbetet identifierades potentiella små utvecklingsobjekt, med vilka ban-gårdens kapacitet och störningstålighet kunde förbättras ytterligare innan större investeringar gör. De mest betydelsefulla av dessa är att återinföra perrong-semaforer i Böle och ovan nämna ändringar i ställverken. 
	 
	En jämförelse av projektets faktiska konsekvenser med de samhällsekonomiska konsekvenser som beräknats i projektbedömningen visar att konsekvenserna inom alla delområden i stor utsträckning är de förväntade. Resultaten är inte direkt jämförbara med varandra, eftersom coronatiden avsevärt minskat tågmängderna i synnerhet på Huvudbanan jämfört med den prognostiserade mängden. Utifrån resultaten ser det dock ut som om bangårdens kapacitet har växt på förväntat sätt och trafikens punktlighet har förbättrats i o
	 
	Utifrån resultaten av arbetet lönar det sig att vidareutveckla HELRA-området med följande åtgärder: 
	   
	1) återinförande av perrongsemaforer i Böle, 
	1) återinförande av perrongsemaforer i Böle, 
	1) återinförande av perrongsemaforer i Böle, 

	2) små ändringar som gör trafiken smidigare i ställverken i Helsingfors och Ilmala, 
	2) små ändringar som gör trafiken smidigare i ställverken i Helsingfors och Ilmala, 

	3) ändringar i kopplingsgrupperna, 
	3) ändringar i kopplingsgrupperna, 

	4) implementering av nya trafikmodeller och uppdatering av trafikstörnings-instruktionerna, 
	4) implementering av nya trafikmodeller och uppdatering av trafikstörnings-instruktionerna, 

	5) utjämning av spåranvändningen i Böle och Helsingfors, och 
	5) utjämning av spåranvändningen i Böle och Helsingfors, och 

	6) en kurvväxelutredning och eventuellt tillägg av två nya växelförbindelser utifrån utredningen. 
	6) en kurvväxelutredning och eventuellt tillägg av två nya växelförbindelser utifrån utredningen. 


	 
	Arbetet gav också värdefulla lärdomar för bildandet av förseningsfördelningar i framtida bangårdssimuleringar. De förseningsfördelningar som användes i HELRA-arbetet var utifrån dataanalysen för låga, och trots att det fanns motiverade orsaker till detta med tanke på simuleringarna och kommensurabla resultat, finns det i motsvarande projekt skäl att granska de förseningsfördelningar som används i simuleringarna på olika sätt. 
	 
	Utifrån erfarenheterna av detta arbete rekommenderas det också att man fortsätter att vidareutveckla de nu presenterade metoderna i framtida projekt. Utifrån detta arbete kan en motsvarande studiemetod starkt rekommenderas att användas i fastställandet av källdata för såväl i före-efter–studier som olika planeringsprojekt.  
	Jukka-Pekka Pitkänen, Tuomas Lonka, Juho Björkman, Sami Iikkanen, Roni Ilmola, Janne-Joonas Mantsinen, Juhomatti Saari, Aapo Halminen: HELRA – Digital before and after study. Finnish Transport Infrastructure Agency. Helsinki 2021. Publications of the FTIA 58/2021. 92 pages and 10 appendices. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-905-9. 
	Abstract 
	Measures to improve the Helsinki railway yard (HELRA project) have been implemented between 2015 and 2020. The planned improvement measures have included new points connections, shortened signal intervals for the line section, and the addition of platform signals in Pasila.  The solutions presented on the basis of the simulations performed during the planning phase increase the capacity of the railway yard and the resistance to traffic disturbances, as well as bring new possibilities for organising maintena
	 
	Most of the proposed improvement measures have been implemented in accordance with the improvement plan, and the new junction lines and signal intervals have been in use for 1.5–6 years, depending on the site. At the same time, the amount of open data obtained from rail traffic and the possibilities for generating new types of analyses based on actual data have increased significantly. This study has used data analytics and traffic modelling tools to find out how the benefits identified in the improvement p
	 
	Based on the analysis performed at the beginning of the study, the quality, level of accuracy and quantity of the available data sources were assessed as sufficient to carry out the study. In the same context, it was also ensured that the proposed improvement measures did not excessively deviate from the planned solutions to allow the study to be carried out. As the study progressed, it was confirmed that the available data is of excellent quality and quantity, which will encourage the use of similar resear
	 
	After comparing the simulated results with the results of the data analysis for current traffic, the review has focused in particular on differences in the number of trains, changes in journey times, development of delays and punctuality, the purposes of use of new connections, capacity and its efficient utilisation, and changes in operational possibilities with regard to trackwork and maintenance.  
	 
	Based on the data analyses and interviews conducted, the HELRA improvement measures have been of significant benefit, especially in the management of disturbances and in connection with track maintenance and trackwork. The new points allow for a more efficient co-ordination of trackwork and traffic operation.  
	 
	In normal scheduled traffic, the alternative routes made possible by the new points connections have not been utilised as systematically and extensively as assumed during the planning phase.  The main reason for this is that many of the benefits identified in the improvement planning were based on left-hand traffic on maintenance tracks and the systematic use of junction lines also in scheduled traffic. The smooth construction of tracks for new routes also requires changes to 
	the interlocking, which should be implemented in the near future in order to fully utilise the potential capacity of the railway yard.  
	 
	During the study, potential small development targets were identified that could further increase the railway yard capacity and fault tolerance before major investments. The most significant of these are the restoration of Pasila platform signals and the above-mentioned changes to interlockings. 
	 
	When the actual impacts of the project are compared with the socio-economic impacts calculated in the project appraisal, the impacts in all areas are largely as expected. The results cannot be directly compared with each other, as the coronavirus pandemic has reduced the number of trains especially on the Main Line from the forecasted numbers. However, based on the results, it appears that the capacity of the railway yard has increased as expected and the punctuality of the traffic service has improved with
	 
	Based on the results of the study, the HELRA area should be further developed with the following measures: 
	   
	1) returning platform signals to Pasila,  
	1) returning platform signals to Pasila,  
	1) returning platform signals to Pasila,  

	2) small changes to interlockings in Helsinki and Ilmala to streamline traffic, 
	2) small changes to interlockings in Helsinki and Ilmala to streamline traffic, 

	3) changes to coupling groups, 
	3) changes to coupling groups, 

	4) implementation of new traffic models and updating of traffic disruption instructions,  
	4) implementation of new traffic models and updating of traffic disruption instructions,  

	5) equalisation of track use in Pasila and Helsinki, and 
	5) equalisation of track use in Pasila and Helsinki, and 

	6) curve points study and possibly the addition of two new points connections on the basis of the study.  
	6) curve points study and possibly the addition of two new points connections on the basis of the study.  


	 
	The study also provided valuable data for the formation of delay distributions for future railway yard simulations. Based on the data analysis, the delay distributions used in the HELRA work were too low, and though there were justified reasons for this in terms of the implementation of the simulations and the commensurability of the results, the delay distributions used in simulations should be reviewed differently in similar projects.  
	 
	Based on the experience gained from this study, it is also recommended that use of the methods presented in this study be continued and further developed in future projects. Based on this study, a similar research method can be highly recommended for use in both before and after studies as well as in determining the baseline data for various planning projects. 
	Esipuhe 
	Helsingin ratapihan toimivuuden parantaminen (HELRA)-hanketta on suunniteltu ja toteutettu vaiheittain vuodesta 2012 alkaen. Viimeiset HELRA kehitystoimen- piteet valmistuivat loppuvuodesta 2020, kun Pasilan alueen raiteiden muutokset käyttöönotettiin.  
	 
	Tässä Väyläviraston keväällä 2021 käynnistämässä HELRA-Digitaalinen ennen-jäl-keen-tutkimuksessa on selvitetty sitä, miten hyvin HELRA-kehityskohteiden suun-nittelun yhteydessä oletetut hyödyt ovat toteutuneet ja miten eri parannustoimen-piteitä on päivittäisessä liikenteessä todellisuudessa hyödynnetty. Tutkimuksessa on vertailtu suunnitteluaikana tehtyjen liikenteellisten analyysien tuloksia tosielä-mässä koettuihin ja mitattavissa olevin vaikutuksiin. Työssä on hyödynnetty laa-jasti erilaisia uusia työka
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	Työn tilaajana on toiminut Väyläviraston Antti Lautela.  
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	1 Johdanto 
	Osana Helsingin ratapihan toimivuuden parantaminen (HELRA) -hanketta vuonna 2015 Liikennevirasto teetti toiminnallisuuden parantamissuunnitelman, jonka lop-putuloksena Helsinki–Pasila-välille esitettiin toteutettavaksi useita kustannustehok-kaita ratkaisuja Helsingin ratapihan kapasiteetin ja häiriösietoisuuden parantami-seksi. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet sisälsivät uusia vaihdeyhteyksiä ja  lyhennettyjä opastinvälejä liikennepaikkojen välille sekä laituriopastimien lisää-mistä Pasilaan. Parantamis
	 
	HELRA-parantamistoimenpiteet on toteutettu vuosien 2015 ja 2020 välisenä aika-na, ja liikenneohjaajilla on nyt käytännön kokemusta uusien yhteyksien hyödyntä-misestä. Tässä tutkimuksessa on selvitetty, ovatko suunnitteluvaiheessa lasketut hyödyt toteutuneet ja miten eri parannustoimenpiteitä on päivittäisessä liiken-teessä todellisuudessa hyödynnetty. Tutkimuksessa on vertailtu suunnitteluaikana tehtyjen liikenteellisten analyysien tuloksia tosielämässä koettuihin ja mitattavissa olevin vaikutuksiin.  
	 
	Parantamissuunnitelman laatimisen jälkeen Suomen rautatieliikenteen datalähteet ovat lisääntyneet ja niiden analysoinnin mahdollisuudet ovat kehittyneet merkittä-västi. Työssä on hyödynnetty avoimesta rajapinnasta saatavaa liikennedataa sekä liikenteenohjauksen sekä liikennesuunnittelun haastatteluja. Data-analytiikan avulla on selvitetty, miten uusia vaihdeyhteyksiä hyödynnetään käytännössä, oli-siko yhteyksiä ollut mahdollista hyödyntää enemmänkin, mitkä ovat olleet mitatta-vat hyödyt ja vastaavatko ne su
	 
	Tulosten perusteella voidaan arvioida, miten hyvin suunnitteluaikaiset perusteet ja oletukset pitävät paikkansa käytännössä. Toisaalta toteutuneen käytön perusteella voidaan myös tehdä analyysiä siitä, pystyisikö ratapihaa ja HELRA-muutosten uusia mahdollisuuksia hyödyntämään vielä nykyistä tehokkaammin. Yhtenä tuloksena on myös mahdollisten uusien kehityskohteiden tunnistaminen HELRA-alueelle.  
	 
	Työn tuloksia voidaan hyödyntää tulevissa suunnitteluhankkeissa sekä liikenne- ohjaajien koulutuksessa. Samantyyppiset parannushankkeet hyötyvät työn johto-päätöksistä eri toimenpiteiden hyödynnettävyydestä käytännössä ja kannattaako vastaavia suunnitteluratkaisuja toteuttaa muualla. 
	 
	 
	2 Työvaiheet ja -menetelmät  
	Tämä ennen-jälkeen-tutkimus koostui kolmesta päävaiheesta ja viidestä yksityis-kohtaisesta osatehtävästä (kuva 1). Jokaisen päätyövaiheen jälkeen tulokset ra-portoitiin ohjausryhmälle ja tehtiin tarvittaessa tarkennuksia seuraavan vaiheen sisältöön. Päätyövaiheet ja osatehtävät olivat: 
	 
	1. Työn lähtökohtien määrittäminen 
	2. Toteutuneen liikenteen analyysi 
	- Toiminnalliset lähtökohdat 
	- Toiminnalliset lähtökohdat 
	- Toiminnalliset lähtökohdat 

	- Analyysi operatiivisesta toiminnasta 
	- Analyysi operatiivisesta toiminnasta 


	 
	3. Vaikutusten arviointi ja raportointi 
	- Vaikutuksen ja niiden arviointi 
	- Vaikutuksen ja niiden arviointi 
	- Vaikutuksen ja niiden arviointi 

	- Lopputulokset 
	- Lopputulokset 


	 
	Raportin sisältö ei täysin noudata päätyövaiheiden ja osatehtävien mukaista otsi-kointia, mutta noudattaa pääosin samaa rakennetta. 
	 
	 
	Figure
	Kuva 1. Työn päätyövaiheet ja osatehtävät, päätyövaiheiden sisältö on merkitty eri taustaväreillä. 
	Työmenetelminä tutkimuksessa käytettiin asiantuntijatyön lisäksi data-analyysejä usealla eri menetelmällä ja sidosryhmähaastatteluja. Erityistä työn toteutuksessa oli useiden eri analysointimenetelmien ja järjestelmien hyödyntäminen kahden konsulttiyrityksen yhteistyönä siten, että tulokset tukivat ja täydensivät toisiaan.  Tulosten analysoinnissa ja vaikutusten arvioinnissa on keskitytty erityisesti seuraa-viin tekijöiden ja tunnuslukujen vertailuun: 
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	Sidosryhmähaastatteluissa haastateltiin HELRA-alueen liikenteenohjausta sekä lii-kennesuunnittelua. Työn ohjausryhmässä oli Väyläviraston lisäksi myös Fintraffic Raide Oy:n asiantuntijoita. 
	 
	2.1  Lähtökohdat  
	Ensimmäisessä työvaiheessa tarkasteltiin saatavilla olevaa dataa ja verrattiin to-teutettuja parannustoimenpiteitä suunniteltuihin muutoksiin. Liikennedataan liit-tyen selvitettiin, onko lähtötiedot toteutuneesta liikenteestä saatavilla sillä tarkkuu-della, riittävässä laajuudessa ja siinä muodossa, että työn edellyttämä data-analy-tiikka ja eri tietolähteiden yhdistäminen on mahdollista toteuttaa.  Tämän työvai-heen keskeiset kysymykset olivat: 
	 Mikä on avoimen datan laatu, riittävyys ja tarkkuustaso? Päästäänkö näiden avulla tarkastelemaan junien toteutunutta liikennöintiä kulkutiekohtaisesti? 
	 Mikä on avoimen datan laatu, riittävyys ja tarkkuustaso? Päästäänkö näiden avulla tarkastelemaan junien toteutunutta liikennöintiä kulkutiekohtaisesti? 
	 Mikä on avoimen datan laatu, riittävyys ja tarkkuustaso? Päästäänkö näiden avulla tarkastelemaan junien toteutunutta liikennöintiä kulkutiekohtaisesti? 

	 Voidaanko suunnitteluvaiheessa tehtyjen simulointien ja visualisointien  tulokset yhdistää ongelmitta tarvittavia analyyseja ja työn loppuunsaatta-mista varten?  
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	 Miltä osin HELRA-alueen toteutus poikkeaa suunnitellusta?  

	 Voidaanko suunnitteluaikaisia analyysejä verrata nyt toteutuneeseen tilan-teeseen? 
	 Voidaanko suunnitteluaikaisia analyysejä verrata nyt toteutuneeseen tilan-teeseen? 


	 
	Lopputuloksena syntyi yhteenveto tietolähteiden ominaisuuksista ja raportti suun-nittelun sekä toteutuksen eroista. Havaintojen perusteella tulevien työvaiheiden sisältöä ja toteutustapaa tarkennettiin ohjausryhmän kokouksissa. Ensimmäisen työvaiheen tuloksia on avattu tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. 
	 
	2.2  HELRA-hankkeessa suunniteltujen muutosten toteutuminen  
	Helsingin ratapihan toimivuuden parantaminen (HELRA) -hanketta on suunniteltu ja toteutettu vaiheittain vuodesta 2012 alkaen. Vuonna 2013 valmistui Liikenne- viraston tilaamana ”HELRA-lähtökohdat” -suunnittelutyö. Työn tavoitteena oli toi-minnallisuuden, liikenteen ja toteutettavuuden kannalta optimaalisen raiteistomal-lin löytäminen Helsingin ratapihalle. Erityistä työssä oli laajasti toteutetut liiken-nesimuloinnit kaikille kehitysvaihtoehdoille. Merkittävänä osana työtä ja sen tavoit-teita oli myös Helsi
	HELRA-lähtökohdat työn tulosten perusteella Liikennevirasto käynnisti 2014 HELRA-parantamissuunnittelun. Tämän työn päätavoitteena oli parhaaksi arvioi-dun raiteistovaihtoehdon (HELRA-lähtökohdat VE4+) tarkentaminen parantamis-suunnittelutasolle, liikennesimulointien päivittäminen, Pasila–Helsinki välin maksi-mikapasiteettien selvittäminen, JKV-selvityksen laatiminen, YTM-asetuksen mukai-sen riskienhallintatyön toteuttaminen ja hankearvioinnin laatiminen. Työssä huo-mioitiin myös Pisararadan yhteensovitus H
	Vuosien 2015-2020 aikana on vaiheittain tehty tarkempia rakentamissuunnitelmia ja toteutettu kehityskohteita HELRA-parantamissuunnitelmien pohjalta. Merkittä-vänä seikkana toteutuksessa on ollut yhteensovitus Pasilan kehityshankkeiden kanssa (mm. Tripla ja Pasilan läntinen lisäraide). HELRA-rakentamissuunnittelussa on ollut mukana paljon eri suunnittelijoita erilaisissa rooleissa. Rakennuttajana HELRA toteutuksessa on ollut Sweco PM. Kuvassa 2 on esitetty HELRA-hankkeen eri vaiheiden yksinkertaistettu toteu
	 
	 
	Figure
	Kuva 2. HELRA-projektin päävaiheet. 
	HELRA-parantamissuunnittelussa esitettiin yhteensä 12 erilaista kehityskohdetta, joista 10 oli vaihdeyhteysmuutoksia ja kaksi turvalaiteteknisiä parannuksia. Vaih-deyhteyksistä toteutettiin alkuperäisten suunnitelmien mukaan seitsemän koh-detta, ja kaksi kohdetta toteutettiin hieman alkuperäisistä suunnitelmista poikkea-ville sijainneille. Turvalaiteteknisistä parannuksista toteutettiin lyhyemmät suoja-välit kaupunkijunaliikenteen käyttämille raiteille välillä Helsinki–Pasila, mutta Pasi-lan laituriopastime
	Kuvassa 3 on esitetty HELRA-parantamissuunnitelman kehityskohteet ja kuvassa 4 on esitettynä toteutuneet muutokset sekä toteutuksen aikataulu. 
	 
	Figure
	Kuva 3. HELRA-parantamissuunnitelmassa esitetyt parannustoimenpiteet. 
	 
	 
	Figure
	Kuva 4. HELRA-työssä toteutetut muutokset. 
	 
	2.2.1  Uudet vaihdekujat (toimenpiteet A-J) 
	Toimenpide A 
	Toimenpide A muodostuu vaihteista V281 ja V282 (kuva 5). Se tarjoaa Helsinkiin Itäisintä raidetta saapuville kaupunkijunille vaihtoehtoisen reitin laituriraiteille 1–4 raiteen 221 kautta. Toimenpiteen A vaihteet otettiin käyttöön lokakuussa 2016. 
	 
	  
	Figure
	Kuva 5. Toimenpide A. 
	Parantamissuunnittelun aikana käydyissä sidosryhmäkeskusteluissa korostui yh-teyden tärkeys lähiliikenteen häiriönhallinnassa ja ”4 minuutin säännön” rikkomi-sessa lähtevien ja saapuvien junien välillä.  Yhteyden hyötyjä ei kuitenkaan tutkittu simuloimalla parantamissuunnittelun aikana. Asiantuntijalausuntojen perusteella yhteydestä arveltiin saatavan ”jonkin verran hyötyjä” ja sen arvioitiin olevan hel-posti sovitettavissa muuhun ratainfrastruktuuriin. 
	Toimenpide B 
	Toimenpide B koostuu vaihteista V199 ja V215ab/cd (kuva 6). Se tarjoaa vaihto-ehtoisen reitin Pääradan kaukoliikenneraiteita Helsinkiin saapuville junille raiteen 225 kautta. Toimenpiteen B vaihteet otettiin käyttöön lokakuussa 2016. 
	 
	  
	Figure
	Kuva 6. Toimenpide B. 
	Parantamissuunnittelun aikana arvioitiin, että häiriösietoisuuden lisäksi yhteys lisää mahdollisuuksia junien yhtäaikaisiin saapumisiin ja lähtöihin Helsingissä. Tehdyissä simuloinneissa yhteyttä hyödynnettiin häiriötilanteessa, jossa raide 224 oli poissa käytöstä. Tämä oli häiriötilan-ne, joka toistui parantamissuunnittelun aikana sään-nöllisesti. Lisäksi simulointiskenaarioissa, joissa oli eniten liikennettä, uutta yh-teyttä hyödynsivät suunnitelmallisesti raiteille 9 ja 10 saapuvat junat. Parantamis-suun
	Toimenpide C 
	Toimenpide C sisältää vaihteet V457 ja V458 (kuva 7). Vaihteet tarjoavat yhteyden Rantaradan kaupunkiraiteiden välillä Helsingin ja Pasilan puolivälin paikkeilla. Toi-menpiteen C vaihteet otettiin käyttöön syyskuussa 2017. 
	 
	Figure
	Kuva 7. Toimenpide C. 
	Parantamissuunnittelussa tutkittiin simuloimalla poikkeusliikennöintimallia, jossa kaupunkirataa liikennöitäisiin yksiraiteisena vaihdekujalta Helsingin suuntaan. Tämä ratkaisu todettiin kuitenkin erittäin häiriöherkäksi päiväliikenteen 5 minuutin vuorovälillä. Hiljaisen liikenteen aikana yksiraiteisuus kuitenkin toimii, joten vaih-deyhteys tunnistettiin hyödylliseksi kunnossapidon tarpeiden kannalta. Paranta-missuunnittelun yhteydessä vaihdeyhteydestä arvioitiin saatavan ”jonkin verran tai ei lainkaan hyöt
	Toimenpide D 
	Toimenpide D koostuu vaihteista V437 ja V438 (kuva 8), jotka muodostavat yh-teyden läntisen ja itäisen huoltoraiteen välillä. Yhteys on jatkoa Rantaradan länti-simmältä raiteelta läntiselle huoltoraiteelle johtavalle vaihdekujalle. Toimenpiteen D vaihteet otettiin käyttöön syyskuussa 2017. 
	 
	Figure
	Kuva 8. Toimenpide D. 
	Parantamissuunnittelussa yhteydestä arveltiin saatavan ”jonkin verran hyötyjä”, ja uuden yhteyden ajateltiin olevan helpommin hyödynnettävissä kuin etelämpänä oleva vaihteista V216 ja V217 muodostuva vaihdeyhteys.  
	Toimenpide E 
	Toimenpiteessä E toteutettu Pääradan puolen pitkä vaihdekuja koostuu vaihteista V459, V460ab/cd, V461ab/cd, V462ab/cd ja V463ab/cd (kuva 9). Vaihdekuja muo-dostaa yhteyden Pääradan itäiseltä keskiraiteelta läntiselle huoltoraiteelle. Vaihde-pari V459 ja V460ab/cd otettiin käyttöön syyskuussa 2017 ja loput toimenpiteen E vaihteista elokuussa 2019. 
	   
	Figure
	Kuva 9. Toimenpide E. 
	Parantamissuunnittelussa yhteydestä arveltiin saatavan ”jonkin verran hyötyjä”, ja asiantuntijalausunnoissa korostui kunnossapidon ja ratatöiden lisäksi tarve pystyä siirtämään kalustoa koko ratapihan poikki Pääradan kaupunkiraiteilta Helsingin lai-turiraiteille 16-19.  
	Toimenpide F 
	Toimenpiteen F vaihteet tarjoavat puolenvaihtomahdollisuudet Pääradan kaupun-kiraiteiden välillä molempiin kulkusuuntiin (kuva 10). Vaihteet V463 ab/cd ja V466 ovat suoraa jatkoa toimenpiteen E vaihdekujalle, kun taas vaihteet V464 ja V465 sijaitsevat alkuperäisistä suunnitelmista poiketen noin 400 metriä edellisistä Hel-singin suuntaan. Toimenpiteen F vaihteet otettiin käyttöön heinäkuussa 2018. 
	 
	Figure
	Kuva 10. Toimenpide F. 
	Parantamissuunnittelun yhteydessä vaihdekujille tehtiin samanlainen simulointitar-kastelu kuin vaihdeyhteydelle C. Tulokset olivat samankaltaisia, eli vaihdekujasta arvioitiin olevan hyötyä lähinnä kunnossapidon tarpeisiin.  
	Toimenpide H 
	Toimenpide H toteutettiin alkuperäistä suppeampana ja toteutetut vaihteet sijoi-tettiin suunnitellusta poikkeavaan paikkaan. Yhteys muodostuu vaihteista V477 ja V478 (kuva 11), ja sen tarkoitus oli mahdollistaa läntisellä huoltoraiteella sijaitse-van Pasilan nykyisen laituriraiteen 7 käyttö Rantaradan junaliikenteessä. Toimen-piteen H vaihteet otettiin käyttöön elokuussa 2019. 
	 
	Figure
	Kuva 11. Toimenpide H. 
	Yhteyden hyödynnettävyyttä rajoittaa merkittävästi, että reitti raiteelta 7 Rantara-dalle kulkee Ilmalan kauko-ohjausalueen kautta. Asiantuntijalausunnoissa arvioitiin yhteydestä saatavan ”jonkin verran hyötyjä”, mutta siitä saadaan enemmän hyö-tyjä, jos Ilmalan ja Helsingin asetinlaitteet uusitaan tai ne integroidaan paremmin toisiinsa.  
	Toimenpide I 
	Toimenpide I koostuu vaihteista V697 ja V602 (kuva 12), jotka yhdistävät huolto-raiteet toisiinsa Pasilan pohjoispuolella. Yhteys mahdollistaa yhteyden molemmilta huoltoraiteilta molemmille Ilmalaan johtaville raiteille, mikä tekee huoltoraiteiden käytön joustavammaksi. Toimenpiteen I vaihteet otettiin käyttöön syyskuussa 2017. 
	 
	Figure
	Kuva 12. Toimenpide I. 
	Parantamissuunnittelussa yhteydestä arveltiin saatavan ”jonkin verran tai selkeästi hyötyä” monipuolisempien Ilmalaan johtavien kulkuteiden ansiosta. Reunaehtona hyötyjen täysimääräiselle toteutumiselle tunnistettiin kuitenkin huoltoraiteiden va-semmanpuoleinen liikennöinti. 
	Toimenpide J 
	Pasilan pohjoispuolella sijaitseva toimenpide J koostuu Pääradan kaupunki- ja kau-kojunaraiteet yhdistävistä vaihdepareista (V411 & V413 ja V412 & V415) sekä kau-kojunaraiteet keskenään yhdistävistä vaihteista V416 ja V417 (kuva 13). Vaihtei-den tarkoituksena on ollut mahdollistaa Helsingin suuntaan kulkevien kaupunkiju-nien siirtyminen kaukojunaraiteille ennen Pasilaa. Vaihdeyhteydet toteutus käyn-nistetiin välittömästi HELRA-parantamissuunnittelun päätyttyä vuonna 2015, en-nen varsinaista HELRA-hankkeen k
	 
	Figure
	Kuva 13. Toimenpide J. 
	Parantamissuunnittelun yhteydessä tehdyissä simuloinneissa toimenpiteen J vaih-teita hyödynnettiin suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti tarkastelussa, jossa Pasilan laituriraide 2 oli suljettuna. Parantamissuunnittelussa vaihdeyhteydestä ar-veltiin saatavan ”merkittävää hyötyä”. Tällöin myös tunnistettiin, että yhteydestä on todennäköisesti hyötyä HELRA-projektin muiden parantamistöiden aikana, ja se mahdollistaa myös tehokkaamman junien kääntämisen Pasilassa. 
	2.2.2  Raiteiden liikennöintisuunnat  
	HELRA- parantamissuunnittelussa parhaaksi arvioidun vaihtoehdon (VE4+) eri rai-deparien liikennöintisuunnat olivat määrittely seuraavasti (kuva 14): 
	 Pääradan ja Rantaradan kaukoraiteita liikennöidään oikeanpuoleisesti 
	 Pääradan ja Rantaradan kaukoraiteita liikennöidään oikeanpuoleisesti 
	 Pääradan ja Rantaradan kaukoraiteita liikennöidään oikeanpuoleisesti 

	 Pääradan ja Rantaradan kaupunkiraiteita liikennöidään vasemmanpuolei-sesti 
	 Pääradan ja Rantaradan kaupunkiraiteita liikennöidään vasemmanpuolei-sesti 

	 Ilmalan huoltoraiteita liikennöidään ensisijaisesti vasemmanpuolisesti, mutta riippuen tilanteesta molempia huoltoraiteita hyödynnetään molem-piin suuntiin. 
	 Ilmalan huoltoraiteita liikennöidään ensisijaisesti vasemmanpuolisesti, mutta riippuen tilanteesta molempia huoltoraiteita hyödynnetään molem-piin suuntiin. 


	 
	Esitetyt liikennöintisuunnat liittyivät osin tarpeeseen valita, kumpi liikennöinti-suunta on parempi Kehäradan ja sitä liikennöivien lähijunien osalta, mutta myös simuloinneilla vahvistettuun analyysiin, että tällä järjestelyllä saataisiin lisää kapa-siteettia linjaliikenteelle ja parannettua häiriösietoisuutta HELRA-alueella. Nämä hyödyt saavutetaan vierekkäisten raiteiden kautta, koska reunimmaisia raiteita 
	(itäisin ja eteläisin raide) lukuun ottamatta jokaisella raiteella on vieressä toinen raide, jossa liikennöidään normaalitilanteessa samaan suuntaan. Järjestely mah-dollistaa vieressä olevalle raiteelle siirtymisen ilman, että raiteelta toiselle siirtyvä juna häiritsee vastakkaisen suunnan liikennettä. 
	 
	Figure
	Kuva 14. Suunnitteluvaiheen ja simulointimallin VE4+:n (ja VE 0+:n) liikennöinti- suunnat. 
	2.2.3  Turvalaitetekniset muutokset  
	  
	HELRA-työssä suunniteltiin Helsingin ja Pasilan välisille kaupunkiraiteille normaalia lyhyemmät opastinvälit lisäämään linjakapasiteettia sekä liikenteen sujuvuutta. To-teutetulla ratkaisulla muodostettiin kaksi uutta opastinporrasta kaupunkiliikenteen raiteille suuntaansa. Opastin-välien minimietäisyydeksi muutettavilla kohdissa hy-väksyttiin riskienhallinnan kautta 400 metriä. Työn aikana haasteeksi tunnistettua Pasilan laiturikapasiteetin riittävyyttä suunniteltiin parannettavan uusilla ennakko-tietoa to
	Suunniteltujen ja toteutettujen opastinten sijainneissa ei ole merkittäviä eroja.  Pasilan laituriopastimia ei ole kuitenkaan toteutettu HELRA-suunnitelman mukai-sesti. Laituriopastimia pilotoitiin Pasilassa vuosien 2014–2015 aikana, mutta opas-timet jouduttiin purkamaan vuonna 2016 Pasilan pohjoispuolen raiteenvaihtopai-kan (HELRA J) rakentamisen takia. Uudet vaihdeyhteydet ja niiden mahdollistavat uudet kulkutiet aiheuttivat turvalaiteteknisiä haasteita Helsingin asetinlaitteen ja pilottikäytössä olleiden
	2.2.4  Nopeusrajoitukset  
	HELRA-suunnittelun yhteydessä määritettiin eri raiteiden suurin sallittu nopeus YTM-riskienhallintaprosessin avulla. Riskienhallintamenettelyjen kautta esitettiin nopeusrajoitusten osalta, että Helsinki-Pasila-välillä suurin sallittu nopeus on 60 km/h (aiemman 80 km/h sijaan). Nopeusrajoitusmuutos perustui lyhyempiin 
	opastinväleihin, tehtyihin jarrutuskokeisiin, matemaattisiin laskelmiin ja riskienhal-lintatyöhön. Samalla huoltoraiteiden nopeusrajoitukseksi määriteltiin 60 km/h. Huoltoraiteiden nopeusrajoitus oli Pasilan kohdalla 30 km/h, joka vastasi aiempaa suunnitteluvaihetta. Nopeusrajoitusalue alkaa noin 370 metriä ennen Pasilan ete-läpuolisia lähtöopastimia.  Samoja nopeusrajoituksia käytettiin myös parantamis-suunnittelun lopullisissa simulointimalleissa (kuva 15). 
	 
	Figure
	Kuva 15. HELRA-parantamissuunnittelussa määritetyt ja simuloinneissa käytetyt nopeusrajoitukset.  
	HELRA-muutosten rakentamisen aikana nopeusrajoitusten riskienarviointi päivitet-tiin ja päädyttiin muuttamaan suunnittelun aikaista arviota siten, että 80 km/h no-peusrajoitus voidaan säilyttää. Kulunvalvonnalla on mahdollista rajoittaa tiettyjen junatyyppien nopeutta ja siten riskitaso pysyy hyväksyttävällä tasolla.  
	Toteutuksen jälkeen toimenpiteen E vaihdekujien kanssa risteäville raiteille on kui-tenkin jouduttu määrittämään ratateknisistä syistä väliaikainen 60 km/h nopeus- rajoitus. Alempi rajoitus on käytössä pääradan kaukoliikenneraiteilla sekä itäisellä keskiraiteella. 
	2.2.5  Yhteenveto suunniteltujen ja toteutuneiden toimenpitei-den eroista  
	Parantamissuunnitellussa esitetyt ja toteutuneet ratkaisut eroavat toisistaan seu-raavasti: 
	1. Vaikka yksi vaihdekuja on jätetty toteuttamatta (toimenpide G) ja kah-dessa tapauksessa (toimenpiteet F ja H) vaihteet sijaitsevat hieman eri paikassa kuin suunnitelmissa, ovat ratapihan pääyhteydet säilyneet pit-kälti samanlaisina, mitä on käytetty vuoden 2014 simuloinneissa. Näin ol-len vaihdeyhteyksien hyödyntämisen osalta simuloinnista saatuja tuloksia ja todellisia havaintoja voidaan vertailla toisiinsa luotettavasti. 
	1. Vaikka yksi vaihdekuja on jätetty toteuttamatta (toimenpide G) ja kah-dessa tapauksessa (toimenpiteet F ja H) vaihteet sijaitsevat hieman eri paikassa kuin suunnitelmissa, ovat ratapihan pääyhteydet säilyneet pit-kälti samanlaisina, mitä on käytetty vuoden 2014 simuloinneissa. Näin ol-len vaihdeyhteyksien hyödyntämisen osalta simuloinnista saatuja tuloksia ja todellisia havaintoja voidaan vertailla toisiinsa luotettavasti. 
	1. Vaikka yksi vaihdekuja on jätetty toteuttamatta (toimenpide G) ja kah-dessa tapauksessa (toimenpiteet F ja H) vaihteet sijaitsevat hieman eri paikassa kuin suunnitelmissa, ovat ratapihan pääyhteydet säilyneet pit-kälti samanlaisina, mitä on käytetty vuoden 2014 simuloinneissa. Näin ol-len vaihdeyhteyksien hyödyntämisen osalta simuloinnista saatuja tuloksia ja todellisia havaintoja voidaan vertailla toisiinsa luotettavasti. 


	 
	2. Opastinvälit on lyhennetty parantamissuunnitelman mukaisesti, minkä vuoksi tiivistämisen avulla saavutettuja mahdollisia hyötyjä pystytään  arvioimaan tässä työssä.  
	2. Opastinvälit on lyhennetty parantamissuunnitelman mukaisesti, minkä vuoksi tiivistämisen avulla saavutettuja mahdollisia hyötyjä pystytään  arvioimaan tässä työssä.  
	2. Opastinvälit on lyhennetty parantamissuunnitelman mukaisesti, minkä vuoksi tiivistämisen avulla saavutettuja mahdollisia hyötyjä pystytään  arvioimaan tässä työssä.  


	 
	3. Koekäytössä olleet laituriopasteet poistettiin Pasilasta. Nämä olivat mu-kana parantamissuunnittelun simulointimallissa. Tämä ero vaikeuttaa  ratakapasiteetin laskentatulosten vertailua, ja välityskyvyn osalta vertailua simuloitujen ja toteutuneiden hyötyjen välillä ei voi tehdä.  Muilta osin eroavaisuudella ei kuitenkaan oleteta olevan merkittävää vaikutusta tutki-mukseen ja vertailun luotettavuuteen.  
	3. Koekäytössä olleet laituriopasteet poistettiin Pasilasta. Nämä olivat mu-kana parantamissuunnittelun simulointimallissa. Tämä ero vaikeuttaa  ratakapasiteetin laskentatulosten vertailua, ja välityskyvyn osalta vertailua simuloitujen ja toteutuneiden hyötyjen välillä ei voi tehdä.  Muilta osin eroavaisuudella ei kuitenkaan oleteta olevan merkittävää vaikutusta tutki-mukseen ja vertailun luotettavuuteen.  
	3. Koekäytössä olleet laituriopasteet poistettiin Pasilasta. Nämä olivat mu-kana parantamissuunnittelun simulointimallissa. Tämä ero vaikeuttaa  ratakapasiteetin laskentatulosten vertailua, ja välityskyvyn osalta vertailua simuloitujen ja toteutuneiden hyötyjen välillä ei voi tehdä.  Muilta osin eroavaisuudella ei kuitenkaan oleteta olevan merkittävää vaikutusta tutki-mukseen ja vertailun luotettavuuteen.  


	 
	4. Nopeusrajoituksiin on tullut pieniä muutoksia parantamissuunnittelun jäl-keen.  Pääradan puolella muutokset eivät vaikuta kovinkaan paljoa  arviointiin, mutta Rantaradan puolella tämä voi vaikeuttaa kapasiteetin määrän arviointia. Tälläkään ei ole vaikutusta uusien kulkuteiden hyödyn-tämiseen ja niistä mahdollisesti saatavien hyötyjen arviontiin. 
	4. Nopeusrajoituksiin on tullut pieniä muutoksia parantamissuunnittelun jäl-keen.  Pääradan puolella muutokset eivät vaikuta kovinkaan paljoa  arviointiin, mutta Rantaradan puolella tämä voi vaikeuttaa kapasiteetin määrän arviointia. Tälläkään ei ole vaikutusta uusien kulkuteiden hyödyn-tämiseen ja niistä mahdollisesti saatavien hyötyjen arviontiin. 
	4. Nopeusrajoituksiin on tullut pieniä muutoksia parantamissuunnittelun jäl-keen.  Pääradan puolella muutokset eivät vaikuta kovinkaan paljoa  arviointiin, mutta Rantaradan puolella tämä voi vaikeuttaa kapasiteetin määrän arviointia. Tälläkään ei ole vaikutusta uusien kulkuteiden hyödyn-tämiseen ja niistä mahdollisesti saatavien hyötyjen arviontiin. 


	 
	2.3  Käytetyt tietolähteet  
	Työn analyyseissä on hyödynnetty junien kulun toteumatietoa, jota on saatavilla liikenteen-hallintayhtiö Fintrafficin Digitraffic-palvelun kautta. Digitrafficin rajapin-nasta on luettu esimerkiksi raideosuuksien varautumisista ja vapautumisista ker-tovia kulkutietoviestejä sekä tietoa yksittäisten junien kulusta. Toteumatiedon pe-rusteella on analysoitu uusien vaihdeyhteyksien käyttömääriä sekä sitä, minkä tyyppiset junat ovat yhteyksiä käyttäneet ja missä tilanteissa. 
	Toteumatiedon analyysiä tehtiin myös Treno-ohjelmistolla, joka on kehitetty juna-liikenteen toteumatiedon analysointiin. Trenon avulla voidaan tarkastella esimer-kiksi saapumis- ja lähtöviiveiden jakaumia ennen tiettyjen parannustoimenpiteiden valmistumista ja valmistumisen jälkeen. Vastaavasti Trenolla voidaan tarkastella ajoaikojen kehitystä Helsinki-Pasila-välillä. Treno tarjoaa mahdollisuuden myös suojavälien lyhentämisen vaikutusten tutkimiseen toteutuneisiin vuoroväleihin pe-rustuen. Trenossa käytettä
	Avoimen rajapinnan lisäksi työssä hyödynnettiin Fintrafficin rautatieliikenteen hal-linnan LIIKE-, POHA- ja Jeti-järjestelmiä sekä yksityisesti ylläpidettävää juliadata.fi-sivustoa. 
	Työn alkuvaiheessa pilottitarkasteluiden avulla kokeiltiin ja arvioitiin käytössä ole-vien tietolähteiden riittävyyttä, laatua ja yhteensopivuutta työryhmän käytössä ole-vien työkalujen kanssa. Ensimmäiset kokeilut vaikuttivat lupaavilta ja avointa dataa oli mahdollista käyttää eri ohjelmistojen kanssa jouhevasti. Kokeilujen perusteella työssä päätettiin edetä ja tehdä alun perin suunnitellut data-analyysit kaikille HELRA-vaihdekujille ja muille toimenpiteille.  
	2.4  Simulointimallien ja -tulosten hyödyntäminen  
	2.4.1  HELRA-parantamissuunnittelussa käytetty simulointi-malli 
	HELRA-parantamissuunnittelussa (2015) vertailtiin simulointien avulla vaihtoehtoi-sen infra-struktuuriratkaisujen ja vuoden 2014 tilanteeseen perustuvan infrastruk-tuurin VE0+ toimivuutta. Simulointien perusteella vaihtoehto VE4+ (kuva 16) ar-vioitiin parhaaksi kapasiteetin ja häiriösietoisuuden kannalta, ja HELRA-projektin suunnittelua jatkettiin seuraavissa vaiheissa tämän vaihtoehdon pohjalta. 
	 
	Figure
	Kuva 16. HELRA-parantamissuunnittelussa käytetty simulointimalli (vaihtoehto VE4+).  
	Toimenpiteiden A-J lisäksi simuloitu vaihtoehto VE4+ sisälsi kaupunkiliikennerai-teiden opastinväli lyhentämisen kahden uuden opastinportaan myötä. Simulointi-mallin avulla tarkasteltiin myös vuonna 2014 koekäytössä olleiden Pasilan pohjois-puoliset laituriopastimet vaikutuksia. Laituriopastimien tarkoitus oli mahdollistaa kulkutien vapautumisen odottaminen lähempänä Pasilan laituriraiteita.   
	Mallissa käytetyt linjaraiteiden liikennöintisuunnat olivat luvussa 2.2.2 kuvatun mu-kaiset, ja niiden nopeusrajoitukset Helsingin ja Pasilan välillä 60 km/h aiemmin käytössä olleen 80 km/h sijaan.  Junien normaalitilanteessa käyttämät reitit simu-loinneissa on esitetty kuvassa 17. 
	 
	 
	Figure
	Kuva 17. Linjaliikenteen junien normaalitilanteessa käyttämät reitit.  
	2.4.2  Erot nykytilanteen ja simuloidun infravaihtoehdon välillä 
	Suurin osa uusista vaihteista on toteutettu parantamissuunnittelun mukaisesti, ja ne sijaitsevat pitkälti samoilla paikoilla myös tarkemman suunnittelun ja toteutuk-sen jälkeen. Toteutetut ratkaisut eroavat vaihdeyhteyden F osalta: vaihdeparin V464 ja V465 sijainti on noin 400 metriä suunniteltua etelämpänä. Lisäksi toimen-piteen H mukaiset vaihteet toteutettiin alun perin suunniteltua etelämmäksi ja sa-malla kauemmaksi Pasilan laitureita. Toimenpiteen G mukaisia vaihteita ei toteu-tettu lainkaan. 
	Uudet opastinportaat toteutettiin pääasiassa HELRA-parantamissuunnitelmien mu-kaisesti. Pääradan kaupunkiliikenneraiteiden opastinporras (opastimet P410 ja P411) toteutettiin 50-100 metriä lähemmäksi Helsinkiä johtuen vaihdeparin V464-V564 siirrosta. Lisäksi Pasilan pohjoispuolella sijaitsevia laituriopastimia ei Ranta-radan puolelle toteutettu ollenkaan. Pääradan kaupunkiliikenneraiteiden laituri-opastimet sitä vastoin poistettiin pilottivaiheen jälkeen. 
	Vaikka parantamissuunnittelun aikana esitettiin alempaa 60km/h nopeusrajoitusta, Helsingin ratapihan nopeusrajoituksena säilytettiin lähtökohtaisesti 80 km/h rajoi-tus. Nykyisin ratapihalla on kuitenkin voimassa uusien vaihdeyhteyksien E/F2 kun-nosta johtuva väliaikainen rajoitus, joka saattaa jäädä pysyväksi. Alempi rajoitus on määrätty Pääradan kaukoliikenneraiteille sekä itäiselle keskiraiteelle. Lisäksi Helsingin laitureiden edustalla on linjaraiteiden rajoituksissa ajosuuntakohtaisia eroja, joita simul
	 
	 
	Figure
	Kuva 18. Erot nykytilanteen nopeusrajoitusten ja simulointimallin nopeus- rajoitusten välillä.  
	2.4.3  HELRA-työssä tehdyt simuloinnit 
	HELRA-projektin parantamissuunnitteluvaiheessa tehtiin simulointeja kolmen eri ennusteen mukaisilla aikatauluskenaarioilla. Simulointeja tehtiin häiriöttömän tilan-teen lisäksi useissa eri häiriötilanteissa, jotka perustuivat todellisiin tilanteisiin. Li-säksi simulointeja hyödynnettiin ajoaika- ja minimijunavälitarkasteluissa. Häiriöti-lanteiden simuloinnit jaettiin alkuviivesimulointeihin ja infrastruktuurista johtuviin häiriösimulointeihin.  
	Häiriöttömän tilanteen simuloinneissa ja alkuviivehäiriösimuloinneissa junat käytti-vät normaalitilanteen mukaisia reittejä. Normaalitilanteen reitit eivät kulkeneet uu-sien vaihdeyhteyksien kautta. Alkuviivesimuloinneissa junille määritettiin jakauman mukainen alkuviive, jonka junat saivat lähtöasemalla, joka oli Helsinki, Oulunkylä tai Huopalahti. Infrastruktuurin häiriötilanteita tehtiin seuraavissa tilanteissa: 
	- Pasilan raide 2 poissa käytöstä 
	- Pasilan raide 2 poissa käytöstä 
	- Pasilan raide 2 poissa käytöstä 

	- Pasilan raide 10 poissa käytöstä 
	- Pasilan raide 10 poissa käytöstä 

	- Raide 224 poissa käytöstä. 
	- Raide 224 poissa käytöstä. 


	 
	Pasilan raiteen 2 ollessa poissa käytöstä simuloinnit osoittivat, että toimivin liiken-nöintimalli on siirtää kaupunkiliikennejunat käyttämään Pasilan laituriraidetta 3, jolloin kaikki pohjoiseen päin menevät kaukoliikenneraiteiden junat pysähtyvät lai-turiraiteella 4. Tämä edellyttää kaikkien pohjoiseen päin kulkevien linjaliikenteen junien liikennöintiä samalla raiteella vaihteelta V200 asti. Kaupunkiliikennejunat voivat siirtyä takaisin omalle raiteelleen Pasilan pohjoispuolelle tehdyissä vaihteissa (toi
	Raiteen 224 ollessa poissa käytöstä Helsinkiin saapuvat kaukoliikenneraiteiden ju-nat ohjattiin kulkemaan uuden raiteen V199-V215 (toimenpide B) kautta raiteelle 225. Junien käyttämä häiriötilannereitti on esitetty kuvassa 19. 
	 
	Figure
	Kuva 19. Junien käyttämä reitti raiteen 224 ollessa poissa käytöstä.  
	Uuden vaihteen kautta kuljettaessa simuloinnissa ei syntynyt kaukoliikenneraitei-den junille viivytyksiä lainkaan, sillä reitti ei poikkea toiminnallisuudeltaan merkit-tävästi raiteen 224 kautta kulkevasta reitistä. Ennen toimenpiteen B toteuttamista ainoa reitti raiteelle 225 Helsinkiin päin saavuttaessa kulki huoltoraiteiden kautta. 
	Toimenpiteiden C ja F vaihdeyhteyksien hyötyjä arvioitiin tarkastelulla, jossa liiken-nöitiin osan matkasta risteävään liikennöintisuuntaan (kuva 20). Ehdotetun ratkai-sun avulla päästiin eroon joistakin konfliktitilanteista; esimerkiksi laituriraiteelta 1 lähtevän ja laituriraiteelle 3 saapuvan junan kulkutiet eivät risteä Helsingin edus-talla. 
	 
	Figure
	Kuva 20. Osa kaupunkijunista kulki simuloinnissa osan matkasta risteävään liikennesuuntaan konfliktitilanteiden vähentämiseksi.  
	Simuloinnit osoittivat kuitenkin, että ehdotettujen vaihtoehtoisten reittien hyödyn-täminen edellyttäisi jatkuvaa manuaalista liikenteenohjausta. Ilman käsinohjausta viiveet olivat normaalitilanteen reiteillä tehtyjä simulointeja merkittävästi suurem-mat. 
	2.5  Visualisointimallien hyödyntäminen  
	HELRA-parantamissuunnittelussa (2015) ProVISU-järjestelmällä mallinnettiin koko suunnittelualue, turvalaite-elementit ja kulkutiet. Visualisointia hyödynnettiin mm. uusien kulkureittien ja toimintamahdollisuuksien havainnollistamiseen. Kuvassa 21 on esimerkki yhden kulkutien visualisoimisesta. 
	 
	Figure
	Kuva 21. Suunnittelun aikainen kulkutien visualisointi.  
	ProVisu-järjestelmän mallia hyödynnettiin ennen-jälkeen-tutkimuksessa yksittäis-ten kulkuteiden ja toimintojen määrittämisen lisäksi myös alueen liikenteen ha-vainnollistamisessa. Kuvassa 22 on esimerkki lämpökartasta, jossa on havainnol-listettu alueen liikennemääriä raideosuuskohtaisten varausten lukumäärän avulla (2018–2021). 
	 
	Figure
	Kuva 22. Raideosuuskohtaiset varautumiset aikataulutetussa junaliikenteessä 2018–2021.  
	 
	3 Liikenteen toteutumatietojen ja eri parannustoimenpiteiden analysointi  
	Työn toisessa päätyövaiheessa tavoitteena oli selvittää ratapihan nykyiset toimin-nalliset lähtökohdat, analysoida liikennedatasta HELRA-muutosten käyttöä, selvit-tää lyhyempien opastinvälien hyötyjä sekä toteuttaa liikenteenohjauksen ja liiken-nesuunnittelun haastattelut. Haastattelujen keskeisiä nostoja on referoitu eri kap-paleissa aina siltä osin, kun ne on arvioitu tämän työn kannalta merkittäviksi. 
	3.1  Linjaliikenteen käyttämät reitit 
	Kaikille junille on normaalitilanteessa määritetty oletusreitit, mutta poikkeustilan-teissa junat hyödyntävät ajoittain vaihtoehtoisia reittejä. Liikenteenohjauksen on helpompi siirtää junat sellaisille poikkeaville kulkuteille, joissa on eri lähtö- tai pää-teopastin kuin normaalisti käytettävällä reitillä.  
	Tavallisesti kaupunkiliikenneraiteiden junat pysähtyvät Helsingin laituriraiteilla 1–4 ja 16–19. Pääradan kaukoliikenneraiteiden junat käyttävät normaalitilanteessa lai-turiraiteita 5–11 ja Rantaradan kaukoliikenneraiteiden junat ajetaan normaalisti raiteille 11–15.   
	Helsingin edustalla sijaitsevat vaihdekujat mahdollistavat junille useita eri reittejä esimerkiksi vaihdevikojen varalta. Pääradan kaupunkiliikenteen raiteita käyttävät junat voivat tarvittaessa käyttää raidetta 221 ja Pääradan saapuvat kaukoliikenne-raiteiden junat voivat vastaavasti käyttää raidetta 225 varayhteytenä. Varareitille voidaan siirtyä vaihdevikatilanteiden lisäksi esimerkiksi, jos junan lähtö Helsingistä on myöhässä, ja toinen saapuva juna halutaan ajaa lähemmäksi Helsinki odotta-maan kulkutie
	Raiteita 115, 116 ja 120 ei käytetä linjaliikenteessä, sillä raiteet on varattu kaluston säilytykseen (kuva 23). Raiteiden 115 ja 116 osalta käyttö linjaliikenteessä olisi mahdollista osana sijaiskulkuteitä, mutta raiteelta 120 mahdollisuus puuttuu koko-naan raiteensulun vuoksi. 
	 
	Figure
	Kuva 23. Raiteet 115, 116 ja 120 (merkitty punaisella) ovat tavallisesti kaluston säilytyskäytössä.  
	Pasilassa kaukoliikenneraiteiden junilla on käytössä kaksi laituria kumpaankin ajosuuntaan, laituriraiteet 3–4 pohjoiseen päin mentäessä ja laituriraiteet 5–6 ete-lään päin mentäessä. Suurin osa junista pysähtyy raiteilla 3 ja 5, mutta mm. mat-kustajainformaation selkeyden vuoksi liikennöitsijällä on toiveita ohjata tietyt lin-joja raiteille 4 ja 6. Näitä raiteita hyödynnetään myös silloin, kun kahden peräkkäi-sen junan aikaväli on lyhyt. Liikenteenohjauksen kannalta onkin toivottavaa, että junat voivat käy
	Pasilaan tehdyt uudet raidejärjestelyt mahdollistavat myös linjaliikenteen ohjaami-sen huoltoraiteille entistä helpommin (kuvat 24 ja 25).  
	 
	Figure
	Kuva 24. Pääradan saapuvien kaukoraiteiden junien normaalireitti sekä vaihto- ehtoiset, konfliktittomat reitit, mikäli huoltoraiteella olisi vasemmanpuoleinen liikennöintisuunta.  
	 
	 
	Figure
	Kuva 25. Rantaradan lähtevien kaukoraiteiden junien normaalireitti sekä vaihto-ehtoiset, konfliktittomat reitit, mikäli huoltoraiteella olisi vasemmanpuoleinen liikennöintisuunta.  
	Rantaradan kaukoliikenneraiteiden junilla sekä Rantaradan ja Pääradan kaupunki-liikenneraiteiden junilla ei normaalitilanteessa ole käytössä vaihtoehtoisia laiturirai-teita Pasilassa. Rantaradan kaukoliikenneraiteiden junat voisivat teoriassa käyttää laituriraidetta 7, mutta se on teknisesti hankala käytettäväksi Helsingin ja Ilmalan kauko-ohjausalueen puuttuvan rajapinnan takia. Helsingin liikenteenohjauksen mukaan reitti on myös alemman nopeusrajoituksen takia liian hidas linjaliiken-teelle.  
	Kaupunkiliikenneraiteiden vasemmanpuoleinen liikennöintisuunta mahdollistaa joustavasti kauko- ja kaupunkiliikenneraiteiden junien liikennöinnin samoilla rai-teilla häiriö- ja poikkeustilanteissa. Esimerkiksi Pasilan laituriraiteen 2 ollessa sul-jettuna pohjoiseen päin menevät kaupunkijunat voivat pysähtyä laituriraiteella 3. Tällöin pohjoiseen päin menevillä kaukoliikenneraiteiden junilla on edelleen laituri-raide 4 käytettävissä (kuva 26). Vaihtoehtoisesti molempien suuntien kaupunkiju-nat voisivat käyttä
	 
	Figure
	Kuva 26. Simulointien perusteella toimivin liikennöintimalli ruuhka-aikana Pasilan laituriraiteen 2 ollessa poissa käytöstä.  
	3.2  Vaihdekujien käytön analysointi  
	HELRA-hankkeessa toteutettujen vaihdekujien käytön analyysi perustuu vaihteiden raideosuuksien varautumistietoihin, jotka haettiin työtä varten Digitrafficin avoi-men rajapinnan kautta. Vaihteen varautumistieto ei suoraan vielä kerro vaihteen asennosta, mutta analysoimalla peräkkäisiä varautumisia voidaan vaihdekujien käyttöä tutkia yksityiskohtaisesti. ESKO-alueella kulkutietoviestit sisältävät suoraan tiedon edellisestä junan varaamasta raideosuudesta. 
	Seuraavassa analysoidaan HELRA-hankkeen toimenpiteissä A–J toteutettujen vaih-dekujien käyttöä. Vaihdeyhteyksien päivittäisiä varautumismääriä kuvaavista kaa-vioista kiinnostavimmat on raportoitu seuraavissa kappaleissa. Kaikki työssä ana-lysoidut kaaviot on esitetty raportin liitteenä (liitteet 1-10). 
	 
	Figure
	Huomio! Tässä raportissa kaikesta aikataulun mukaisesta liikenteestä käytetään tekstissä ja taulukoissa sanaa ”juna”, vaikka Helsingin ja  Ilmalan väliset siirtoajot ovatkin junaturvallisuussäännön näkökul-masta vaihtotyötä. 
	 
	3.2.1  Toimenpide A 
	Toimenpiteen A vaihdeyhteyttä käytetään lähijunaliikenteen ohjauksessa satunnai-sesti. Varauksia ei ole läheskään joka päivä, ja päivittäinen varautumisten luku-määrä on hyvin harvoin yli 10 (taulukko 1). Liikenteenohjauksen haastattelussa korostui kuitenkin uuden vaihdekujan hyöty osana raiteen 221 kautta kulkevaa Helsinkiin saapuvien Pääradan kaupunkijunien varareittiä. Varareittiä käytetään ti-lanteissa, joissa Pääradan kaupunkijunaliikenteessä on häiriöitä. Lisäksi yhteyden avulla voidaan tarvittaessa k
	Taulukko 1.  Varautumisten lukumäärät toimenpiteen A vaihdekujissa (12/2016–04/2021). 
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	154 kpl, joista junia 98 




	 
	Saapuvien lähijunien suunnitelmalliseen reititykseen yhteyttä ei ole käytetty, mikä oli suunnitteluvaiheessa toimenpiteen yksi pääkäyttötarkoitus. Haastattelussa Hel-singin liikenteenohjaus piti parempana mallia, jossa raiteelle 221 ei suunnitelmal-lisesti ohjattaisi koskaan junia. Näin toimittuna ohjaajat tietävät raiteen aina olevan vapaa, ja yllättävissä tilanteissa sinne voidaan helpommin ja nopeammalla reakti-olla ohjata junia.  
	Toimenpiteen A vaihdeyhteyden käyttömäärät Helsingin suuntaan on esitetty ku-vassa 27. Käyttö Helsingistä lähtevillä junilla on ollut erittäin harvinaista. 
	 
	Figure
	Kuva 27. Toimenpiteen A vaihdeyhteyden (V282  V281) käyttö Helsingin suuntaan. 
	3.2.2  Toimenpide B 
	Toimenpiteeseen B kuuluvia vaihteita, jotka mahdollistavat kulun raiteelle 225, käyttävät pääosin vaihtoehtoisena reittinä Helsinkiin saapuvat Pääradan kaukorai-teiden kauko- ja lähijunat raiteen 224 kulkemisen sijaan (taulukko 2). Tapaus vas-taa HELRA-parantamissuunnittelussa simuloitua häiriötä, joka oli myös noussut esille useasti sidosryhmähaastatteluissa. Vaihdeyhteyden runsas käyttö yksittäisinä päivinä liittyy laajempiin infrahäiriöihin. Helsingistä pohjoiseen lähtevät junat ovat käyttäneet yhteyttä 
	Taulukko 2.  Varautumisten lukumäärät toimenpiteen B vaihdekujissa (12/2016–04/2021). 
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	1547 kpl, joista junia 1463 
	1547 kpl, joista junia 1463 
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	564 kpl, joista junia 501 
	564 kpl, joista junia 501 




	 
	Liikenteenohjauksen haastattelussa toimenpiteeseen B kuuluvien vaihteiden hyö-dyksi mainittiin etenkin mahdollisuus infrahäiriöiden, kuten eristysvikojen kiertämi-seen. Vaihdeyhteyttä ei ole tähän mennessä käytetty suunnitelmallisesti. Eräs syy tähän on, että tietyille junille määritetyt oletusraiteet yksinkertaistavat liikenteen-ohjauksen työtä ja nopeuttavat äkillisiin häiriötilanteisiin reagointia. Lähtökohtai-sesti kaikki Pääradan kaukoliikenneraiteita saapuvat kauko- ja lähijunat käyttävät raidetta 224
	 
	Figure
	Kuva 28. Toimenpiteen B vaihdeyhteyden (V199  V215ab) käyttö Helsingin suuntaan. 
	Kuva 29. Toimenpiteen B vaihdeyhteyden (V215ab  V199) käyttö Pasilan suun-taan. 
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	3.2.3  Toimenpide C 
	Helsingin suuntaan toimenpiteen C vaihdeyhteyttä on käytetty harvoin ja määräl-lisesti vähän (taulukko 3). Pasilan suuntaan käyttöä on ollut enemmän käytön pai-nottuessa voimakkaasti vuodenvaihteen 2019–2020 tietämille. Haastattelujen mu-kaan vaihdeyhteys helpottaa toisen Rantaradan puolen kaupunkiraiteen sulkemista liikenteeltä suunnitellusti kunnossapidon tai ratatöiden tarpeisiin. Yhteyttä käyttä-neet henkilöjunat ovat olleet Rantaradan kaupunkiraiteiden junia. Operatiivisissa tilanteissa yhteyttä on hyö
	Taulukko 3. Varautumisten lukumäärät toimenpiteen C vaihdekujissa (10/2017–04/2021). 
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	2352 kpl, joista junia 2333 
	2352 kpl, joista junia 2333 




	 
	 
	Figure
	Kuva 30. Toimenpiteen C vaihdeyhteyden (V457  V458) käyttö Pasilan suuntaan. 
	3.2.4  Toimenpide D 
	 
	Toimenpiteen D vaihdeyhteyttä on käytetty huoltoliikenteessä säännöllisesti, ja lä-hijunaliikenteen ohjauksessa satunnaisesti (taulukko 4).  
	Taulukko 4.  Varautumisten lukumäärät toimenpiteen D vaihdekujissa (10/2017–04/2021). 
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	1971 kpl, joista junia 1695 
	1971 kpl, joista junia 1695 




	 
	Yhteyttä käyttäneistä 393 lähijunasta moni on liikennöinyt linjaa L, mikä viittaa siihen, että yhteyttä hyödynnetään yöajan kunnossapito- ja ratatöihin liittyvissä liikennejärjestelyissä. Pasilan suuntaan yhteyttä on käytetty määrällisesti vähem-män, mutta suuria yksittäisten päivien käyttöpiikkejä on enemmän, kuin Helsingin suuntaan. Haastatteluissa nousi esiin yhteyden merkitys työkoneiden siirtymisessä Pellon raiteistolta työkohteisiin ja takaisin. Yhteys on myös lisännyt mahdollisuuk-sia siirtää saapuvi
	 
	Kuva 31. Toimenpiteen D vaihdeyhteyden (V438  V437) käyttö Helsingin suun-taan. 
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	Figure
	Kuva 32. Toimenpiteen D vaihdeyhteyden (V437  V438) käyttö Pasilan suuntaan. 
	3.2.5  Toimenpide E 
	Huoltoraiteiden välistä toimenpiteeseen E sisältyvää vaihdeyhteyttä on käytetty huoltoliikenteessä päivittäin Pasilan suuntaan (taulukko 5).  
	Taulukko 5. Varautumisten lukumäärät toimenpiteen E huoltoraiteiden välisissä vaihdekujissa (10/2017–04/2021) 
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	TR
	Span
	Pasilaan V459  V460 
	Pasilaan V459  V460 

	6424 kpl, joista junia 5836 
	6424 kpl, joista junia 5836 




	 
	Helsingin suuntaan yhteyden käyttö on ollut vähäistä lukuun ottamatta lyhyttä ajanjaksoa heinäkuussa 2019, jolloin käyttö kyseiseen suuntaan oli varsin run-sasta. Huomioitavaa on, että samana ajankohtana HELRA-alueella oli paljon rata-töihin liittyviä raiteiden sulkemisia. Yhteyden käyttömäärät Helsingin suuntaan on esitetty kuvassa 33 ja Pasilan suuntaan kuvassa 34. 
	 
	Kuva 33. Toimenpiteen E vaihdeyhteyden V460   V459 käyttö Helsingin suun-taan. 
	Figure
	 
	Figure
	Kuva 34. Toimenpiteen E vaihdeyhteyden V459  V460 käyttö Pasilan suuntaan. 
	Muiden toimenpiteeseen E kuuluvien vaihdeyhteyksien käyttö on yleisesti satun-naista ja määrällisesti vähäistä (taulukko 6). Käyttöpiikkejä on kuitenkin erilaisissa häiriötilanteissa ja raiteiden sulkemisten yhteydessä.  
	Taulukko 6. Varautumisten lukumäärät toimenpiteen E linjaraiteiden välisissä vaihdekujissa (9/2019–04/2021) 
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	440 kpl, joista junia 421 
	440 kpl, joista junia 421 


	TR
	Span
	Helsinkiin V462cd   V461ab 
	Helsinkiin V462cd   V461ab 

	1550 kpl, joista junia 1507 
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	910 kpl, joista junia 847 
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	Helsingin liikenteenohjauksen mukaan yhteyksillä saadaan hyötyä häiriötilanteiden aikana, jolloin junia voidaan siirtää uusille vaihtoehtoisille reiteille sekä silloin, kun on tarve siirtää kalustoa ratapihan yli Pääradan puolelta Rantaradan puolelle tai päinvastoin. Yhteydet ovat myös olleet hyödyllisiä työkoneiden siirtymisiin Pasilan lisäraiteen ja kauppakeskus Triplan rakennustöiden aikana. Sähköradan kytkentä-ryhmien muutokset voisivat tuoda lisää mahdollisuuksia vaihdekujan E käyttöön. 
	Yhteyden käyttö vastaa suunnitteluvaiheen ajatuksia. Pääradan kaupunki- ja kau-koliikenneraiteiden välistä yhteyttä käyttäneistä junista suurin osa on lähijunia, joista monet numeron perusteella myöhäisillan tai yön lähtöjä. Tämä viittaa yhtey-den hyödyntämiseen yöajan kunnossapito- ja ratatöiden aikana. Pääradan kauko-liikenneraiteiden ja huoltoraiteiden välistä yhteyttä ovat käyttäneet niin kauko- kuin lähijunatkin. Kuvassa 35 on esitetty yhteyden käyttö itäiseltä keskiraiteelta läntiselle keskiraiteelle 
	 
	Figure
	Kuva 35. Toimenpiteen E kuuluvan vaihdeyhteyden V463cd  V462ab käyttö Helsingin suuntaan. 
	Kuva 36. Toimenpiteen E kuuluvan vaihdeyhteyden V460ab  V461cd käyttö  Pasilan suuntaan. 
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	3.2.6  Toimenpide F 
	Eteläisempää toimenpiteeseen F kuuluvaa vaihdeyhteyttä V464  V465 on käy-tetty harvakseltaan, mutta yksittäisinä päivinä junia on kulkenut paljon Helsingin suuntaan.  Pasilan suuntaan käyttöä on ollut vähän. Pohjoisemman vaihdeyhtey-den V466  V463 käyttö Helsingin suuntaan kulkevalla liikenteellä on ollut lisään-tymään päin vuoden 2021 aikana, mutta Pasilan suuntaan käyttöä on ollut hyvin vähän (taulukko 7). 
	Taulukko 7.  Varautumisten lukumäärät toimenpiteen F vaihdekujissa (8/2018–4/2021). 
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	Haastattelujen mukaan vaihdeyhteydet helpottavat toisen Pääradan puolen kau-punkiraiteen sulkemista liikenteeltä suunnitellusti kunnossapidon tai ratatöiden tar-peisiin. Yhteyttä käyttäneet henkilöjunat ovatkin olleet lähes poikkeuksetta Päära-dan kaupunkiraiteiden junia. Operatiivisissa tilanteissa yhteyttä on hyödynnetty vähän, vaikka suunnitteluvaiheessa vaihdeyhteydestä arvioitiin saatavan hyötyä häiriötilanteissa. Vaihdekujan E jatkona olevien vaihteiden V466 ja V463 käyttöä rajoittaa nollaohiajovaroje
	Kuva 37. Toimenpiteen F vaihdeyhteyden V464 V465 käyttö Helsingin suuntaan. 
	Figure
	 
	 
	Figure
	Kuva 38. Toimenpiteen F vaihdeyhteyden V466  V463 käyttö Helsingin suuntaan. 
	3.2.7  Toimenpide H 
	Toimenpiteen H vaihdeyhteyden käyttö on ollut erittäin vähäistä (taulukko 8).  
	Taulukko 8. Varautumisten lukumäärät toimenpiteen H vaihdekujissa (09/2019–04/2021). 
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	49 kpl, joista junia 43 
	49 kpl, joista junia 43 




	 
	HELRA-parantamissuunnittelussa ajatuksena oli mahdollistaa Rantaradan kaukolii-kenneraiteiden junille mahdollisuus käyttää Pasilassa laituriraidetta 7 vaihtoehtona raiteelle 8. Raiteen 7 käyttöä rajoittaa se, että yhteys Rantaradalle Huopalahden suuntaan kulkee Ilmalan kauko-ohjausalueen kautta, mikä tekee yhteydestä tek-nisesti hankalan käytettäväksi operatiivisessa toiminnassa. Yhteyttä pidetään myös liian hitaana kaupalliselle liikenteelle. Toimenpiteen H vaihdeyhteyttä käyttäneet junat ovat olleet lähes
	 
	Figure
	Kuva 39. Toimenpiteen H vaihdeyhteyden (V477  V478) käyttö Helsingin suuntaan. 
	3.2.8  Toimenpide I 
	Toimenpiteessä I rakennetuilta vaihteilta V602 ja V697 ei saatu kulkutietoviestejä, joten vaihdeyhteyden käyttömäärä selvitettiin epäsuorasti tutkimalla viereisten rai-deosuuksien varautumisia. Uuden yhteyden käyttökertojen määrä määritettiin et-simällä avoimesta datasta tilanteita, joissa raideosuudet ILR_635 ja ILR_664 olivat varautuneet samalla junanumerolla kahdesti saman päivän aikana. Vaihdeyhtey-den käyttö on ollut melko vähäistä, mikä on ymmärrettävää johtuen huoltoraitei-den oikeanpuoleisesta liike
	Taulukko 9.  Varautumisten lukumäärät toimenpiteen I vaihdekujissa (12/2017–04/2021). 
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	999 kpl 
	999 kpl 




	 
	Toimenpide I suunniteltiin helpottamaan vasemmanpuoleista liikennettä huoltorai-teilla, mutta huoltoraiteiden liikenne on kuitenkin säilynyt oikeanpuoleisena. Yh-teyttä käyttää ainoastaan huoltoliikenne. Helsingin suuntaan käyttöä on ollut luku-määräisesti hieman enemmän ja käyttö on tasaisempaa. Yhteyden käyttö Ilmalan suuntaan koostuu muutamista suurista piikeistä. Esimerkiksi heinäkuussa 2019 käyttökertoja kertyi yli 200. Johtuen poikkeavasta menetelmästä varautumisten lukumäärä on seuraavassa esitetty k
	Kuva 40. Toimenpiteen I kuuluvien vaihteiden V602 & V697 käyttö Helsingin suun-taan. 
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	Kuva 41. Toimenpiteen I kuuluvien vaihteiden V697 & V602 käyttö Ilmalan suun-taan. 
	Figure
	3.2.9  Toimenpide J 
	Toimenpiteen J vaihteita V411 & V413 on käytetty erittäin paljon kauppakeskus Triplan ja Pasilan laituriraiteiden rakennustöiden yhteydessä (taulukko 10). Run-sasta päivittäistä käyttöä on ollut esimerkiksi heinäkuussa 2018, jolloin Pääradan kaupunkijunia käännettiin Pasilassa. Jos uudet vaihdekujat eivät olisi olleet käy-tössä, arviolta noin joka kolmas Pääradan kaupunkijuna olisi pitänyt perua kyseis-ten rakentamistöiden aikana. 
	Taulukko 10.  Varautumisten lukumäärät toimenpiteen J vaihdekujissa (11/2016–04/2021). 
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	13 730 kpl, joista junia 13 677 
	13 730 kpl, joista junia 13 677 
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	18 658 kpl, joista junia 18 589 
	18 658 kpl, joista junia 18 589 


	TR
	Span
	Helsinkiin V415  V412 
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	168 kpl, joista junia 151 
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	1 179 kpl, joista junia 1 149 




	 
	Triplan töiden valmistuttua suunnitelmallinen käyttö on vähentynyt, mutta yhteyk-siä hyödynnetään häiriötilanteiden hoidossa, kuten HELRA-parantamissuunnitte-lussa kaavailtiin. Kaupunkijunien lisäksi yhteyttä ovat käyttäneet myös Pääradan kaukoraiteiden lähi- ja kaukojunat, kun niitä on poikkeustilanteissa ajatettu kau-punkiraiteiden kautta. Suunnitelmallista käyttöä on päivittäin Keravan suunnasta yöaikaan tulevien kalustosiirtojen osalta. Toimenpiteeseen J kuuluvia vaihteita V412V415 on käytetty huomatta
	 
	 Kuva 42. Toimenpiteen J kuuluvien vaihteiden V411 & V413 käyttö Helsingin suun-taan. 
	Figure
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	Kuva 43. Toimenpiteen J kuuluvien vaihteiden V413 & V411 käyttö Oulunkylän suuntaan. 
	Toimenpiteen J valmistumisen jälkeen osa aiemmin Oulunkylässä tapahtuneista raiteenvaihdoista on siirtynyt uuteen raiteenvaihtopaikkaan.  Oulunkylässä sijait-sevien toimenpidettä J vastaavien vaihdekujien käyttö onkin nyt ollut määrältään vähäisempää lukuun ottamatta siirtymiä kaukoraiteilta kaupunkiraiteille kohti Hel-sinkiä, koska tämä mahdollisuus puuttuu J-vaihdekujalla kyseisessä suunnassa. Tästä huolimatta Oulunkylässäkin on merkittäviä käyttöpiikkejä esimerkiksi häiriö-tilanteissa. Kuvassa 44 on esit
	 Kuva 44. Oulunkylän vaihteiden V524  V526 käyttö Helsingin suuntaan. 
	Figure
	 
	3.2.10  Yhteenveto uusien vaihdekujien käytöstä  
	Taulukossa 11 on esitetty yhteenveto HELRA-parantamissuunnitelman perusteella toteutettujen vaihdekujien käytöstä. Taulukoon on varausdatan perusteella kirjattu vaihteiden yleisimmät käyttötarkoitukset, vastaako yhteyden vaihdekujien käyttö suunniteltua sekä mahdolliset lisähuomiot yhteyden käytöstä. 
	Taulukko 11.  HELRA-parantamissuunnitelman vaihdekujat.  
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	10/2016 
	10/2016 

	Häiriötilantei-den hoito 
	Häiriötilantei-den hoito 

	Osittain 
	Osittain 

	670 
	670 

	Linjaliikenteen osalta suunniteltua käyttöä ei ole ollut  
	Linjaliikenteen osalta suunniteltua käyttöä ei ole ollut  


	TR
	Span
	B 
	B 

	10/2016 
	10/2016 

	Häiriötilantei-den hoito 
	Häiriötilantei-den hoito 

	Kyllä 
	Kyllä 

	1 547 
	1 547 

	Linjaliikenteen osalta suunniteltua käyttöä ei ole ollut 
	Linjaliikenteen osalta suunniteltua käyttöä ei ole ollut 


	TR
	Span
	C 
	C 

	10/2017 
	10/2017 

	Rata- ja  kunnossa- pitotyöt 
	Rata- ja  kunnossa- pitotyöt 

	Osittain 
	Osittain 

	2 352 
	2 352 

	Ei juurikaan käyttöä häi-riötilanteissa 
	Ei juurikaan käyttöä häi-riötilanteissa 


	TR
	Span
	D 
	D 

	10/2017 
	10/2017 

	Huoltolii-kenne, rata- ja kunnossa-pitotyöt, häi-riötilanteiden hoito 
	Huoltolii-kenne, rata- ja kunnossa-pitotyöt, häi-riötilanteiden hoito 

	Kyllä 
	Kyllä 

	2 432 
	2 432 

	Käytetään myös ratatyö-koneiden siirtoon Pel-losta ratapihalle  
	Käytetään myös ratatyö-koneiden siirtoon Pel-losta ratapihalle  


	TR
	Span
	E 
	E 

	10/2017 & 9/2019  
	10/2017 & 9/2019  

	Rata- ja  kunnossa- pitotyöt, häi-riötilanteiden hoito 
	Rata- ja  kunnossa- pitotyöt, häi-riötilanteiden hoito 

	Kyllä 
	Kyllä 

	6 424 
	6 424 

	Käyttö suunnitelman mukaista, mutta teknis-ten järjestelmien (turva-laitteet ja sähkörata) to-teutus ei tue vaihdeku-jan optimaalista hyödyn-tämistä 
	Käyttö suunnitelman mukaista, mutta teknis-ten järjestelmien (turva-laitteet ja sähkörata) to-teutus ei tue vaihdeku-jan optimaalista hyödyn-tämistä 
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	Toi-men-pide 

	TD
	Span
	Käyt-töönotto 

	TD
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	Tyypilliset syyt vaih-deyhteyk-sien käyt-töön 

	TD
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	Vas-taako käyttö suunni-teltua? 

	TD
	Span
	Suurin yk-sittäisen vaihde- yhteyden varautu-mis-määrä* 

	TD
	Span
	Lisähuomioita 


	TR
	Span
	F 
	F 

	8/2018 
	8/2018 

	Rata- ja kun-nossapitotyöt 
	Rata- ja kun-nossapitotyöt 

	Osittain 
	Osittain 

	1 082 
	1 082 

	Ei juurikaan käyttöä häiriötilanteissa 
	Ei juurikaan käyttöä häiriötilanteissa 


	TR
	Span
	H 
	H 

	9/2019 
	9/2019 

	Ei juuri  käytetä 
	Ei juuri  käytetä 

	Ei 
	Ei 

	92 
	92 

	Erittäin vähäinen käyttö johtuu Pasilan laituriraiteen  7 käyt-töön liittyvistä haas-teista sekä puuttu-vasta mahdollisuu-desta  tehdä kysei-selle reitille junakul-kuteitä. 
	Erittäin vähäinen käyttö johtuu Pasilan laituriraiteen  7 käyt-töön liittyvistä haas-teista sekä puuttu-vasta mahdollisuu-desta  tehdä kysei-selle reitille junakul-kuteitä. 


	TR
	Span
	I 
	I 

	10/2017 
	10/2017 

	Huoltoliikenne 
	Huoltoliikenne 

	Osittain 
	Osittain 

	1225 
	1225 

	Huoltoliikenne pää-osin oikeakätistä, jo-ten käyttöä on ollut oletettua vähemmän (liittyy osittain myös kohtaan H) 
	Huoltoliikenne pää-osin oikeakätistä, jo-ten käyttöä on ollut oletettua vähemmän (liittyy osittain myös kohtaan H) 


	TR
	Span
	J 
	J 

	2015 
	2015 

	Rata- ja  kunnossapito-työt, häiriö- tilanteiden hoito 
	Rata- ja  kunnossapito-työt, häiriö- tilanteiden hoito 

	Kyllä 
	Kyllä 

	18 658 
	18 658 

	Käyttö ratatöiden yh-teydessä ollut  arvioitua laajempaa. ”Puuttuva” vaihdeyh-teys kaukoliikenne-raiteiden välillä an-taisi vielä enemmän mahdollisuuksia. 
	Käyttö ratatöiden yh-teydessä ollut  arvioitua laajempaa. ”Puuttuva” vaihdeyh-teys kaukoliikenne-raiteiden välillä an-taisi vielä enemmän mahdollisuuksia. 




	*) Varausten määrät on laskettu eri toimenpiteiden osalta eri pituisilta aikaväleiltä. Laskenta alkaa 1–2 kuukautta kunkin toimenpiteen valmistumisen jälkeen ja päättyy huhtikuuhun 2021. Tarkat tarkasteluajat kunkin toimenpiteen osalta näkyvät luvun 3.2 taulukoissa  1–10.  
	Yleisesti ottaen voidaan todeta, että toimenpiteitä on pääosin hyödynnetty paran-tamissuunnittelun yhteydessä tunnistetuissa käyttötapauksissa. Vaihdeyhteyksiä on käytetty ja niistä on kokemusperäisesti ollut eniten hyötyä häiriötilanteiden hoi-dossa, ratatöiden järjestämisessä ja kaluston siirroissa. Nykyisellä käytöllä mah-dollista lisäkapasiteettia, jota simulointien perusteella olisi tarjolla huoltoraiteiden laajemmalla hyödyntämisellä sekä toimenpiteiden A ja B vaihdekujien suunnitel-mallisella käytöll
	Ratatöiden, kunnossapidon ja häiriötilanteiden kannalta kaikki sidosryhmät pitävät jokaista parannustoimenpidettä tarpeellisena, eikä kokemuksen mukaan mikään ole osoittautunut täysin tarpeettomaksi. Dataa tarkastelemalla joidenkin vaihteiden käyttö on kuitenkin hyvin vähäistä; koetuissa ja mitatuissa käyttömäärissä ja -tar-koituksissa on siis jonkin verran erovaisuuksia. 
	3.3  Turvalaitteet ja järjestelmät  
	3.3.1  Laituriopastimet  
	Laituriopastimia ei toteutettu HELRA-suunnitelmien mukaan pysyvänä ratkaisuna. Laituriopastimia ainoastaan koekäytettiin Pasilan pohjoispuolella pääradan puolella Vuoden 2014-2015 aikana. Kuvassa 45 on havainnollistettu pilottikohteen teknistä ratkaisua. 
	 
	Figure
	Kuva 45. Laituriopastimen pilottikäytön esimerkkikuva. 
	Tarkastelujen perusteella pilottikäytössä laituriopastimien antamaa liikennehyötyä, eli mahdollisuutta lähestyä Pasilaa edellisen yksikön vielä ollessa laiturilla, hyödynsi aamuruuhkien aikana jopa 11 % Pasila-Helsinki suunnan kaupunkiliikenteestä.  
	Pilottiopastimet purettiin Pasilan pohjoispuolen raiteenvaihtopaikan (toimenpide J) rakentamisen aikana. Syynä opastinten poistamiseen oli uuden raiteenvaihtopai-kan toteutuksen aikana tunnistettu haaste kytkeä pilottiopastimissa (yhdistelmä-opastin) käytettyjä LED-yksiköitä sarjaan normaalien hehkulamppujen tavoin.  
	 
	Ratkaisuvaihtoehtoina ongelmaan olisi suositeltavaa kokeilla toisen LED-valmista-jien yksiköiden toimintaa SpurPlan-asetinlaitteen vaatimassa sarjakytkennässä, muuttaa käytettyjä muuntajatyyppejä tai muokata laituriopastin toimimaan nor-maaleilla hehkulampuilla.  
	3.3.2  Suojavälien lyhentämisen vaikutus minimijunaväliin  
	Avoimen datan avulla analysoitiin lyhintä tarkasteluaikana toteutunutta vuoroväliä Helsingin ja Pasilan välillä.  Treno-ohjelmistosta tulostettiin Pääradan puolen kau-punkiraiteita käyttäneiden junien toteumatiedot (saapumis- ja lähtöajat sekunnin tarkkuudella) Pasilassa ennen uusien opastinportaiden rakentamista ja niiden to-teuttamisen jälkeen. Tarkasteluajanjaksot olivat 26.3.-17.6.2018 ja 1.4.-16.6.2019. Toteumatiedoista laskettiin toteutuneet vuorovälit seuraavasti: 
	 Helsingin suuntaan ”junan 2 lähtö” – ”junan 1 lähtö” 
	 Helsingin suuntaan ”junan 2 lähtö” – ”junan 1 lähtö” 
	 Helsingin suuntaan ”junan 2 lähtö” – ”junan 1 lähtö” 

	 Helsingin suunnasta ”junan 2 saapuminen" – "junan 1 lähtö”. 
	 Helsingin suunnasta ”junan 2 saapuminen" – "junan 1 lähtö”. 


	 
	Lisäksi tässä yhteydessä varmistettiin avoimesta datasta päivämäärän ja ju-nanumeron avulla, että peräkkäiset junat ovat käyttäneet samaa raidetta. 
	Toteutuneita minimijunavälejä verrattiin simuloituun minimijunaväliin. Simuloin-neissa junat liikennöivät välillä Helsinki–Oulunkylä. Simulointimallissa Helsingin ja Pasilan välillä on nykytilanteen mukainen HELRA-hankkeessa lyhennetty opastin-väli. Simuloinneissa junat käyttivät Helsingin laituriraidetta 1 ja Pasilan laituri-raidetta 2. Simulointitulokset on esitetty nykyisten nopeusrajoitusten mukaan, eli Pääradan kaupunkiliikenneraiteiden junilla on 80 km/h rajoitus etelään päin ja 60 km/h rajoitus pohjo
	Taulukko 12.  Simuloidut ja havaitut minimijunavälit Pasilasta liikkeelle lähdettäessä. 
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	TH
	Span
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	TR
	Span
	Lähtö Pasilasta  
	Lähtö Pasilasta  
	Helsinkiin; lyhin  
	vuoroväli 

	143 s 
	143 s 

	157 s 
	157 s 

	159 s 
	159 s 

	110 s 
	110 s 


	TR
	Span
	Lyhin vuoroväli  
	Lyhin vuoroväli  
	Pasilasta pohjoi-seen lähdön ja Hel-singistä saapumi-sen välillä 

	85 s 
	85 s 

	108 s 
	108 s 

	95 s 
	95 s 

	Ei vaikutusta 
	Ei vaikutusta 




	 
	 
	Toteumatiedot osoittavat, että suojavälin lyhentäminen ei ole mahdollistanut lyhy-empiä vuorovälejä Helsingin suuntaan ajettaessa. Simulointitulokset ovat myös hy-vin samansuuruisia toteutuneiden minimijunavälien kanssa. Toisaalta ennen suo-javälien lyhentämistä on havaittu hieman simuloitua lyhempi vuoroväli, mikä joh-tuu todennäköisesti ainoastaan pysähdysaikojen satunnaisuudesta. Simuloinnissa vakiopysähdysajaksi oli oletettu 30 sekuntia, mutta todellisessa liikenteessä pysäh-dys voi olla tätä lyhyempi. 
	Simulointien perusteella Pasilan pohjoispään laituriopastimet lyhentävät minimiju-naväliä Helsingin suuntaan 49 sekunnilla. Lyhyempi minimijunaväli johtuu siitä, että seuraava juna pääsee odottamaan Pasilan laituriraiteen vapautumista lähem-mäksi laituria. Lähtevien junien minimivuorovälin Pasilasta Helsingin suuntaan määrittääkin Pasilan laituriraiteen kapasiteetti, eikä suojaväli Pasilan eteläpuolella. 
	Simulointien perusteella pohjoiseen päin mentäessä olisi teknisesti mahdollista lii-kennöidä vuoden 2019 tarkastelujaksolla toteutunutta lyhyemmällä vuorovälillä. Toisaalta tässäkin tapauksessa jo vuonna 2018 ennen suojavälien lyhentämistä on havaittu simuloitua lyhyempi vuoroväli. Ero johtuu todennäköisesti satunnaisteki-jöistä kuten siitä, onko jälkimmäinen juna joutunut pysähtymään Pasilaa edeltä-välle opastimelle, tai mahdollisista systemaattisista virheistä toteutuneiden lähtö- ja saapumisaikojen autom
	Yhteenvetona voidaan todeta, että lyhennetyt suojavälit eivät edes teoriassa ole voineet lyhentää minimivuoroväliä Pasilasta Helsingin suuntaan. Vastakkaiseen suuntaan tämä on mahdollista, mutta toteumatietojen perusteella hyödyt ovat ol-leet vähäisiä. Pasilan laituriopastimet muuttaisivat tilannetta Helsingin suuntaan kulkevan liikenteen osalta.  
	Liikenteenohjauksen haastattelun perusteella lyhyemmistä suojaväleistä on ollut kuitenkin käytännön hyötyä poikkeustilanteissa. Haastateltavien arvion mukaan jo-noutumistilanteissa junat kerääntyvät nykyisin entistä pienemmälle alueelle, minkä koetaan pienentävän häiriöaluetta ja nopeuttavan siirtymistä normaalitilanteeseen häiriötilanteen päätyttyä.  Raideosuuksien varautumistietojen analysointien perus-teella uusia lyhyitä opastinvälejä ei ole pystytty hyödyntämään häiriöttömien päi-vien junaliikenteessä.
	3.3.3  Suojavälien lyhentämisen hyödyt häiriötilanteissa 
	Uusien lyhyiden suojavälien käyttöä tarkasteltiin Treno-analyysien ja minimiju-navälin lisäksi sekä analysoimalla yksittäisten osuuksien varautumisia että junien pysähtymisiä lyhyemmillä suojaväleillä. Varautumisessa tarkasteltiin tilanteita, joissa vierekkäisillä uusilla osuuksilla on samaan aikaan ollut varaus eri junanume-rolla. Tällä tarkastelulla saadaan esiin tilanteet, joissa junat ovat peräkkäin ajaneet aiempaa lähempänä toisiaan ja siten lyhyempien suojavälien hyötyjä on pystytty hyödyntämään suora
	Raideosuuksien varautumistietojen perusteella uusia lyhyitä opastinvälejä on käy-tetty ruuhkautuneissa liikennetilanteissa tarkasteluajalla (08/2018-05/2021) keski-määrin noin kerran viikossa. Tarkastellusta datasta voidaan kuitenkin huomata, että usein lyhyiden opastinvälien hyödyntäminen kasaantuu tietyille yksittäisille 
	päiville. Liikenne on tällöin jonoutunut niin paljon, että yksiköitä on alkanut ka-saantumaan Pasilan eteläpuolelle jonoon odottamaan pääsyä laituriraiteille. Tämä tulos tukee myös haastatteluista saatua liikenteenohjauksen arviota, jonka mukaan uusista opastimista ja suojaväleistä on hyötyä silloin, kun liikenne alkaa syystä tai toisesta jonoutumaan paljon Helsingin ratapihalla. Useampi yksikkö mahtuu tässä tilanteessa Pasilan ja Helsingin välille aiempaa suppeammalle alueelle.  
	Normaalin aikataulutetun liikenteen pysähtymisiä Pasilan ja Helsingin välillä tar-kasteltiin laskemalla raideosuuden varausajan avulla keskimääräinen yksikön no-peus. Tarkastelussa arvioitiin yksikkö kokonaan pysähtyneeksi tarkasteltavalle osuudelle, jos osuuden ylittämisen laskennallinen keskinopeus jäi alle 10 km/h. 
	Sekä ennen että jälkeen HELRA-muutosten eniten pysähtyneitä (normaalissa aika-taulutetussa liikenteessä liikkuneita) yksiköitä oli Rantaradalla Pasila-Helsinki–vä-lillä osuudella 418. Ennen HELRAa pysähtyneeksi analysoituja yksiköitä oli 1% kai-kesta aikataulutetusta liikenteestä ja HELRA-muutosten jälkeen pysähtyneiden määrä tippui arvoon 0,8% (kuva 46). 
	 
	Figure
	Kuva 46. Pysähdysten vertailua ennen ja jälkeen HELRA-parannustoimenpiteitä.  
	Yleisesti voidaan todeta, että Pasila-Helsinki suunnan liikenteessä pysähtyneiden yksiköiden prosentuaalinen määrä pieneni HELRA-muutosten jälkeen, mutta Hel-sinki-Pasila suunnassa prosentuaalinen osuus tietyillä osuuksilla jopa nousi. Ku-vassa 47 on vihreillä nuolilla esitetty osuuksia, joilla pysähdysten suhteellinen osuus on vähentynyt ja punaisella nuolella osuus, jossa se on lisääntynyt. Sekä ennen HELRAa että sen jälkeen eniten pysähdyksiä on ollut raideosuudella 418 (kuvassa ylempi vihreä nuoli).  
	 
	 
	Kuva 47. Paikat, joissa linjalle pysähtymisten lukumäärät ovat vähentyneet (vihreät nuolet) ja kasvaneet selvästi (punainen nuoli).  
	Figure
	3.3.4  Raideosuuksien varautuminen  
	Koko HELRA-alueen liikennöintiä ja käytettyjä reittejä on tarkasteltu raideosuuk-sien varautumisten avulla. Kuvassa 48 on esitetty raideosuuksien varautumismää-rät lämpökarttana lokakuun 2020 ja huhtikuun 2021 välisenä aikana. Kuvassa tum-mempi väri tarkoittaa enemmän varautumisia ja liikennettä. 
	Kuva 48. Raideosuuksien varautumisten lämpökartta. 
	Figure
	Kuvasta saadaan vahvistus liikenteenohjaajien maininnalle, että raiteita 221 ja 225 pyritään pitämään vapaana häiriötilanteita varten. Vastaavasti raiteilla 120, 116 ja 115, joissa myös säilytetään kalustoa, on selvästi muita raiteita vähemmän varaus-kertoja. 
	 
	3.3.5  Kytkentäryhmät 
	Kytkentäryhmä on sähkörataan liittyvä pienin alue, joka voidaan jännitekatkon avulla saada hallitusti ja ilman sähköradan muutostöitä jännitteettömäksi esim. ra-tatöitä varten. Haastattelujen perusteella nykyiset kytkentäryhmät eivät parhaalla mahdollisella tavalla tue uusien HELRA-vaihdeyhteyksien käyttöä häiriötilanteissa. Erityisesti ryhmä 100 ja muut toimenpiteen E yli ulottuvat ryhmät vievät pois uu-sien yhteyksien muuten antamia mahdollisuuksia. Kuvassa 49 on esitettynä kuva-kaappaus HELRA-muutosaluee
	 
	 
	Figure
	Kuva 49. Sähköradan kytkentäryhmät ja ryhmä 100 korostettuna ryhmitys-kaaviossa 
	Kuvassa 50 on esitettynä kytkentäryhmä 100 yleiskaaviossa, josta pystytään pa-remmin hahmottamaan ratapihan vaihdekujat, turvalaiteet ja toiminnallisuus. Ku-vaan on ympyröitynä myös vaihdekujat (4 kpl), joiden läpi ryhmä pitkittäissuun-nassa ulottuu ja jännitekatkon aikana estää näiden vaihdekujien hyödyntämisen sähkökäyttöisellä kalustolla.  
	 
	 
	Figure
	Kuva 50. Sähköradan kytkentäryhmät ja ryhmä 100 korostettuna yleiskaaviossa. 
	Raiteiston toiminnallisuutta häiriötilanteiden ja ratatöiden aikana olisi mahdollista kehittää nykyistä paremmaksi, jos pitkät useiden vaihdekujien yli ulottuvat kytken-täryhmät jaetaan useammaksi lyhyemmäksi liikenteen kannalta paremmaksi ryh-mäksi.  
	3.3.6  Asetinlaitteet 
	Haastattelujen ja tehdyn liikenneanalyysin perusteella ratapihan toiminnallisuus ei nykyisin täysin vastaa HELRA-parantamissuunnittelun aikana tehtyjä suunnitelmia ja oletuksia. Eroja on niin mahdollisissa junakulkuteissä kuin asetinlaite- ja ohjaus-aluerajapintojen toiminnassa.  
	Huoltoraiteiden käyttäminen vasenkätisesti on tällä hetkellä liikenteenohjauksen kannalta haastavaa, sillä junakulkutiet Ilmalan rajapintaan on toteutettuna vain oikeankätisen liikenteen mukaisesti. Kuvassa 51 puutteita kulkuteissä on esitetty punaisella nuolella. Myös Pasilan laiturin 7 käyttäminen edes häiriötilanteissa on haastavaa, sillä raideyhteys laiturilta 7 kulkee eri liikenteenohjausalueen (Ilmala) kautta, eikä sitä ulkopuolista aluetta pystytä ohjaamaan ESKO-kauko-ohjausjärjes-telmästä.  
	 
	Figure
	Kuva 51. Ilmalan kauko-ohjauksen rajapinta ja sinne johtavat kulkutiet. 
	3.3.7  ENNE-järjestelmä 
	Haastattelujen perusteella Helsingin asetinlaite ja ESKO-kauko-ohjaus eivät nykyi-sin suoraan tue nopeita ennakkoon suunnittelemattomia ja määritettyjä junien rei-titysmuutoksia. ENNE-järjestelmän antamia neuvoja liikenteenohjaukseen ei siten todennäköisesti suoraan nykyisillä järjestelmillä pystytä optimaalisesti toteutta-maan. ENNE-järjestelmän hyötyjen täysimittainen hyödyntäminen Helsingin rata-pihalla näyttäisi tämän selvityksen tulosten perusteella vaativan joko päivitystä ny-kyisiin järjestelmiin tai
	3.4  Huoltoraiteiden liikennöinti   
	Tietoa huoltoraiteiden liikenteestä kerättiin aikaväliltä 1.10.2020–6.5.2021 ja ne perustuvat raideosuuksien 424 ja 425 varautumistietoihin. Raideosuudet sijaitsevat kilometrillä 2 sijaitsevien poikittaisten vaihdekujien pohjoispuolella, joten niiden varautumistiedot eivät kerro koko totuutta huoltoraiteiden käytöstä. Tietojen avulla voidaan kuitenkin selvittää huoltoraiteiden pääasialliset liikennöintisuunnat sekä saada tietoa niiden käytöstä Helsingin ja Pasilan välisessä linjaliikenteessä.  Lisäksi täyde
	Huoltoraiteita liikennöidään nykyään pääosin oikeakätisesti, vaikka myös vasem-manpuolista liikennettä esiintyy ajoittain. Oikeanpuolista liikennettä suositaan, sillä siten on mahdollista ohjata liikennettä automatiikan avulla junakulkutiellä suoraan Ilmalaan saakka. Junakulkutiemahdollisuus Pasilasta läntiseltä huoltoraiteelta Il-malaan puuttuu. Tästä huolimatta varautumistiedoista ilmenee, että huoltoliiken-nettä liikennöidään ajoittain myös normaalia liikennöintisuuntaa vastaan. Kuvassa 52 on esitetty li
	 
	 
	Kuva 52. Huoltoraiteiden liikenteen suuntautuminen raideosuuksien 424 ja 425 kohdalla 10/2020–04/2021. 
	Figure
	Helsingistä lähtevät yöjunat käyttävät suunnitellusti itäistä huoltoraidetta kulkeak-seen Pasilan laituriraiteen 6 kautta autojuna-asemalle. Tällöin niiden kulkutie ei risteä Helsingin päärautatieaseman vaihdekujien ja autojuna-aseman välillä Pää-rataa Helsinkiin saapuvan liikenteen kanssa. Itäistä huoltoraidetta käyttävät satun-naisesti myös Helsinkiin Pääradan kaukoliikenneraiteilta saapuva käyttävä liikenne erityyppisissä häiriö- ja poikkeustilanteissa, jolloin ajetaan huoltoliikenteen nor-maalia liikenn
	3.5  Kunnossapito- ja ratatyöliikenne  
	Ratatyöliikennettä tarkasteltiin suodattamalla avoimesta datasta vain ratatöiden aikana työkoneiden tai ratatöihin liittyvien muiden raiteilla liikkuvien yksiköiden va-raukset. Kuvassa 53 on lämpökartta ratatyöliikenteen aiheuttamista varauksista 10/2020–04/2021 aikana. Kuvassa tummalla värillä on esitettynä raideosuudet, joissa on eniten varauksia ja vaaleammalla osuudet, joissa vähemmän varauksia. Erityisesti poikittaisen liikkumisen mahdollistavat vaihdekuvat nousevat esiin tar-kastelussa. Toimenpiteiden
	 
	Kuva 53. Ratatyöliikenteen varausten lämpökartta.  
	Figure
	Kaikki normaalista lähi- ja kaukoliikenteestä poikkeava liikenne ajalla 08/2018–05/2021 on esitetty lämpökarttamuodossa kuvassa 54. Kuvassa korostuu huolto-raiteiden liikenne ja sen jakautuminen Helsingin laituriraiteille. Yksittäiset ratatöistä johtuvat liikkeet eivät nouse isommasta massasta esille, joten HELRA-vaihdekujien käyttö ei nouse esiin tässä tarkastelussa.  
	 
	Figure
	Kuva 54. Aikatauluttoman liikenteen lämpökartta.  
	3.6  Laituriraiteiden käyttö Helsingissä ja Pasilassa 
	Laituriraiteiden käyttöä tutkittiin hakemalla avoimen datan rajapinnasta junien käyttämien liikennepaikan raiteiden kaupalliset numerot. Tietoa kerättiin aikaväliltä 1.10.2020–6.5.2021 eli ajalta, jolloin kaikki HELRA-hankkeen toimenpiteet sekä Pasilan raiteistomuutokset oli toteutettu ja luovutettu liikenteen käyttöön. Analyy-siä täydennettiin Fintrafficin liikenteenohjauksen ja liikennesuunnittelujen haastat-teluissa saaduilla tiedoilla. 
	Helsingin laiturinkäytön suunnittelevat Fintraffic Raide Oy ja VR, ja Pasilan laiturin-käytön suunnittelusta vastaa VR. Operatiivisissa tilanteissa tehtävät muutokset ovat aina Fintrafficin vastuulla. Kuvassa 55 on esitetty Helsingin laituriraiteilta 1–19 lähteneiden ja niille saapuneiden junien määrä. Kuvassa 56 on vastaava kuvaaja pelkästään iltapäivän huipputuntien osalta. Jälkimmäinen tehtiin vertailua simu-lointituloksiin vertailua varten, koska parantamissuunnittelun aikana raiteistonkäy-tönsuunnittel
	 
	Kuva 55. Helsingin laituriraiteiden käyttö 10/2020–04/2021. 
	Figure
	 
	Kuva 56. Helsingin laituriraiteiden käyttö klo 15:00-18:00 (10/2020–04/2021) 
	Figure
	 
	Junamäärällä mitattuna suurimmalla käytöllä ovat luonnollisesti Pääradan kaupun-kijunien normaalisti käyttämät raiteet 1, 2 ja 3. Laituriraidetta 4 käytetään kaupun-kijunaliikenteen varalaiturina sekä kaupunkijunaliikenteen aloittamisen ja lopetta-misen yhteydessä.  
	Laituriraiteita 5 ja 6 käyttävät pääosin Riihimäen ja Lahden suunnan lähiliikenne-junat. Keskimmäisillä laituriraiteilla 7–12 korostuu kaukoliikenne sekä siihen liittyvä huoltoliikenne. Kaikilla em. raiteilla on kuitenkin ollut myös lähiliikennettä. Kauko-junaliikennettä oli jonkin verran supistettu Covid19-pandemian vuoksi tarkastelu-ajanjakson aikana, jolloin esimerkiksi kaikki Venäjän liikenteen junat oli peruttu. 
	Rantaradan kaupunkiliikenne jakautuu raiteille 16, 17, 18 ja 19, joten niiden käyt-tömäärät ovat jonkin verran itälaidan raiteita pienempiä.  Rantaradan nopeassa lähiliikenteessä korostuu raiteen 13 runsas käyttö, kun taas 14 ja 15 ovat vähem-män kuormitettuja. Rantaradan puolen raiteiden käyttöön vaikutti tarkasteluajan-jaksolla Kaisa-tunnelin rakennustyömaa, jonka vuoksi osaa raiteista oli lyhennetty. 
	Kuvassa 57 on esitetty vertailun vuoksi Helsingin laiturinkäyttö ajalla 1.10.2018–7.5.2019, jolloin Kaisa-tunnelin työmaa ei vaikuttanut laituriraiteiden käyttöön. Tal-ven 2020–2021 tilanteeseen verrattuna havaitaan merkittäviä eroja Rantaradan puolen laitureiden käyttömäärissä. Esimerkiksi raiteen 13 käyttö on kasvanut erit-täin paljon raiteiden 14 ja 15 kustannuksella. Toisaalta kaukoliikenne ei ole enää 
	käyttänyt raidetta 13. Tunnelityömaan vuoksi lyhennetyn raiteen 19 liikennettä on siirtynyt muille laituriraiteille. 
	Kuva 57. Helsingin laituriraiteiden käyttö 10/2018 – 04/2019. 
	Figure
	Kuvassa 58 on esitetty Pasilan laituriraiteilta 1–11 lähteneiden junien määrä. Kaikki junat ajavat lähtökohtaisesti Pasilan läpi, joten lähtöjen määrä vastaa junien ko-konaismäärää. 
	 
	Figure
	Kuva 58. Pasila laituriraiteiden käyttö 10/2020 – 04/2021. 
	Kuvasta havaitaan, että junamäärällä mitattuna suurimmalla käytöllä ovat luonnol-lisesti kaupunkijunien normaalisti käyttämät raiteet 1 ja 2 sekä 10 ja 11.  
	Pääradan puolen kaukoliikenneraiteilla pohjoiseen suuntautuva liikenne jakautuu raiteiden 3 ja 4 kesken siten, että suunnilleen 2/3 junista käyttää raidetta 3 ja loput raidetta 4. Niin ikään Helsingin suuntaan kaukoraiteiden lähiliikenteestä noin 2/3 käyttää raidetta 5, mutta kaukojunat jakautuvat hieman tasaisemmin raiteiden 5 ja 6 kesken. Toisaalta raidetta 6 käyttävät säännöllisesti myös pohjoiseen suun-taavat yöjunat. Rinnakkaisia laituriraiteita 4 (pohjoiseen) ja 6 (etelään) käytetään suunnitellusti et
	 kaksi junaa kulkee peräkkäin hyvin lyhyellä aikavälillä. Lisäksi operaattorilla voi olla toiveita vakioraiteesta tiettyihin suuntiin kulkeville junille. Häiriötilanteissa rin-nakkaiset laituriraiteet tuovat kokemuksen mukaan paljon joustavuutta liikennöin-tiin. 
	Laituriraiteella 7 eli läntisellä huoltoraiteella oi ole ollut lainkaan henkilöjunaliiken-nettä, vaan kaikki Rantaradan kaukoliikenneraiteiden liikenne on hoidettu laituri-raiteita 8 ja 9 käyttäen.  Yhteys laituriraiteelta 7 Rantaradalle Huopalahden suun-taan kulkee Ilmalan kauko-ohjausalueen ja se on teknisesti liian työläs käytettä-väksi operatiivisessa toiminnassa. Yhteyden kautta kulkeminen on myös hidasta alemman nopeusrajoituksen vuoksi. 
	Liikenteenohjauksen haastatteluissa nousi esiin ehdotus uuden vaihdeyhteyden ra-kentamisesta läntiseltä huoltoraiteelta Rantaradan kaukoliikenneraiteelle heti Pasi-lan laitureiden pohjoispuolelle. Tällöin raiteen 7 kapasiteetti saataisiin linjaliiken-teen käyttöön. Vaikka rinnakkaisen laituriraiteen tarve ei ole Rantaradan liiken-teessä yhtä suuri kuin Pääradan puolella, on Pasilan laituriraiteella 8 säännöllisesti 4 minuutin junavälejä. Rinnakkaisesta laituriraiteesta voisi olla hyötyä esimerkiksi tilantei
	Rantaradan kaukoliikenneraiteiden etelään kulkevalle liikenteelle rinnakkaista lai-turiraidetta ei ole olemassa. Liikenteen mahdollisesti lisääntyessä tulevaisuudessa (esimerkiksi Turun tunnin juna -hankkeen myötä) voi olla syytä miettiä, miten kol-mea Rantaradan kaukoliikenneraiteiden käytössä olevaa laituriraidetta voi käyttää mahdollisimman joustavasti. Tutkittava toimenpide voisi olla esimerkiksi vaihdeyh-teyden järjestäminen Huopalahden suunnasta Pasilan laituriraiteelle 8 ja vastaa-vasti Pasilan etelä
	3.7  Täsmällisyys 
	Tässä työssä junien täsmällisyyttä on tarkasteltu Treno-ohjelmistolla määrittämällä eri junaryhmien keskimääräiset saapumis- ja lähtöviiveet toteumatiedoista. Taulu-kossa 13 on esitetty eri junaryhmien saapumisviiveitä Helsingissä neljällä tarkas-telujaksolla vuosien 2017–2020 loka-joulukuussa. Tarkastelusta oli rajattu pois ju-nat, joiden viive oli yli 30 minuuttia (1800 s). 
	Taulukko 13.  Junien keskimääräiset saapumisviiveet Helsingissä. 
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	Täsmällisyyteen vaikuttavia tekijöitä on lukuisia (ratatöiden määrä, sää, infrahäiri-öiden satunnaisuus jne.), eikä HELRA-toimenpiteiden täsmällisyysvaikutuksia voi tulkita taulukosta suoraan. Erot taulukon tunnusluvuissa vuosien 2017–2020 tar-kastelujaksoilla noudattelevat varsin hyvin yleistä täsmällisyystilannetta kussakin liikennelajissa. Täsmällisyyden kehitys on kuitenkin ollut lukujen valossa suotuisaa. 
	 
	Absoluuttisten viiveiden lisäksi työssä on tarkasteltu muutoksia Helsingin liikenne-paikalle kirjatuissa myöhästymisminuuteissa sellaisissa syyluokissa, joissa HELRA-toimenpiteiden voidaan arvella merkittävästi vaikuttaneen. Tarkasteluun valittiin junakohtauksiin, edellä kulkeviin juniin sekä ohituksiin viittaava syykoodi L2, kapa-siteettikonflikteihin viittaava L3 sekä ratainfran laitevikojen (asetinlaitevika, vaih-devika jne.) P1. Tarkastelu tehtiin vuosien 2017–2020 marraskuussa kerättyjen tietojen perus
	 
	 
	Figure
	Kuva 59. Kaukoliikenteen myöhästymisminuuttien summa valikoiduissa syykoodi-luokissa Helsingissä vuosien 2017–2020 marraskuussa. 
	 
	Figure
	Kuva 60. Lähiliikenteen myöhästymisminuuttien summa valikoiduissa syykoodi-luokissa Helsingissä vuosien 2017–2020 marraskuussa. 
	Kuvista havaitaan, että tarkasteluun valituille syykoodiluokille kirjattujen myöhäs-tymisminuuttien summa on vähentynyt selkeästi vuoden 2020 tarkastelujaksolla aiempiin vuosiin verrattuna. Asiaan vaikuttaa varmasti se, että vuoden 2020 tar-kastelujaksolla sekä kauko- että lähiliikenteen yleinen täsmällisyystilanne on ollut muita vuosia parempi. Hyvä yleinen täsmällisyystilanne vähentää syyluokkien L2 ja L3 edustamia sekundäärisiä viiveitä.  
	 
	Kaukoliikenteessä vuoden 2020 pienempiä myöhästymisminuuttien summia voi-daan osittain perustella Covid19-pandemian vuoksi supistetulla liikenteellä. Lähilii-kenteen junamäärä on kuitenkin pysynyt samalla tasolla, joten HELRA-toimenpi-teiden valmistumisella voidaan päätellä olleen liikennettä sujuvoittava vaikutus. Rakentamistyöt ovat todennäköisesti itsessään olleet merkittävä viiveiden lähde, joten osa muutoksesta täytynee olettaa rakentamistöiden päättymisestä johtu-vaksi. 
	 
	Ratainfran laitevioille kirjattujen minuuttien määrä Helsingissä on ollut selkeässä laskussa. Tähän on saattanut vaikuttaa itse vikojen pienemmän määrän lisäksi HELRA-yhteyksien mahdollistamat vaihtoehtoiset kulkutiet. 
	 
	 
	4 Hankkeen kokonaisvaikutusten arviointi  
	Tässä työvaiheessa edellä esitettyjä tuloksia data-analyyseistä on verrattu HELRA-parantamissuunnittelun yhteydessä laadittuun vaikutusten arviointiin ja siinä esi-tettyihin laadullisiin ja numeerisin arvioihin toimenpiteiden hyödyistä. Täsmällisyy-den, viiveiden ja matka-aikojen osalta vertailu on melko yksiselitteistä, ja näiden osalta simuloituja ja mitattuja tuloksia voidaan hyvin verrata keskenään. Ratapihan välityskykyä, liikennemallin toiminnallisuutta ja häiriötilanteista saatavia hyötyjä on myös py
	 
	4.1  Parantamissuunnitelman aikana tehty kannattavuuslaskelma   
	HELRA-parantamissuunnittelun yhteydessä hankkeesta tehtiin karkea kannatta-vuuslaskenta, johon ei kuitenkaan tarkastelualueen suppeudesta johtaen voitu si-sällyttää kuin osa hankkeen tärkeimmistä vaikutuksista. Yleisenä johtopäätöksenä kannattavuuslaskelmassa todettiin, että tehtyjen arvioiden perusteella hankkeen vaikutukset ovat asetettujen tavoitteiden suuntaiset.  
	 
	Hankkeen yhteiskuntataloudellista kannattavuudesta ei voitu kuitenkaan arvioida luotettavasti, koska saatavilla olleet lähtötiedot ja tarkastelualueen suppeus eivät mahdollistaneet kaikkien mahdollisten ratapihan toiminnallisuuksien synnyttämiä hyötyjen eikä liikennejärjestelmätason hyötyjen huomioon ottamista. Hankkeen toteuttamista kuitenkin puollettiin ratapihan joustavamman käytön, täsmällisyyden parantumisen ja junaliikenteen kehittämismahdollisuuksien perustella.  
	 
	Seuraavissa kappaleissa on verrattu parantamissuunnitelman aikana kustannuslas-kennassa tunnistettujen hyötyjen toteutumista reaalimaailmasta mitattujen ha-vaintoihin. Siltä osin, kun käytettävissä oleva data on sen mahdollistanut, mitatta-vissa olevia päiväkohtaisia vaikutuksia on laajennettu vuositason vaikutuksiksi ja edelleen verrattu, ovatko näin laajennetut vuositason hyödyt samaa suuruusluok-kaa kuin kannattavuuslaskelmassa esitettiin. Vertailua on tehty seuraavien osavai-kutusten osalta: 
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	4.1  Vertailu junamääriin  
	Vuonna 2015, kun parantamissuunnitelma laadittiin, ratapihalla liikennöi iltahuip-putuntina (klo 16–17) molemmat suunnat huomioon ottaen yhteensä 74 junaa. Junatarjonnan arvioitiin tällöin kasvavana vuoteen 2020 mennessä 80 junaan tun-nissa. Taulukossa 14 on esitetty suunnitelman mukaiset iltaruuhkan junamäärät vuosille 2020-2029.  
	Taulukko 14.  Vuosien 2020-2029 arvioitu junatarjonta iltaruuhkan (klo 15–18) aikana. 
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	Kaupunkijunaliikennettä lukuun ottamatta toteutuneet junamäärät ovat kautta lin-jan ennustettua pienempiä. Nopeiden lähijunien osalta tämä johtuu siitä, että vuo-romääriä ei ole kasvatettu oletetulla tavalla Riihimäen, Lahden ja Siuntion lähilii-kenteessä. Kaukoliikenteessä ero johtuu pääasiassa Covid19-pandemian aiheutta-masta liikenteen supistamisesta. Esimerkiksi Pietarin Allegro-junia ei ajettu tarkas-teluaikana lainkaan, eikä niiden liikenne ennen pandemiaakaan ollut tihentynyt tunnittaiseksi kuten par
	Junamääräerojen takia seuraavien kappaleiden vertailutulokset eivät ole Pääradan osalta esimerkiksi toteutuneiden ja simuloitujen viiveiden osalta täysin luotettavia. Muilla raiteilla erot ovat vähäisempiä ja vertailu näiden osalta on mielekkäämpää.  Erot Pääradan junamäärissä tekevät myös yhteiskuntataloudellisten vaikutusten vertailusta haastavaa, kun alkuperäisessä hankearvioinnissa iso osa euromääräi-sistä vaikutuksista on laskettu juniin kohdistuneiden matka-aikojen muutosten ja viiveiden kautta.  
	 
	  
	4.2  Matka-ajat 
	Parantamissuunnitelman yhteydessä tehty YTM-asetuksen mukainen riskienhallin-tatyö suositteli linjaraiteiden nopeusrajoitusten laskemista 80 km:sta/h  60 km:iin/h. Tästä aiheutuvaa matka-aikojen kasvamista arvioitiin simulointien avulla. Näiden johtopäätöksenä todelliset matka-ajat häiriöttömässä tilanteessa (ovien sulkeutumisesta ovien avautumiseen) arvioitiin kasvavan junatyypistä riip-puen Pasilan suuntaan liikennöitäessä 17–28 sekuntia ja Helsingin suuntaan liiken-nöitäessä 17–29 sekuntia. Keskimäärin m
	 
	HELRA-parantamissuunnittelun yhteydessä tehtiin rajallinen määrä kenttämittauk-sia, joiden avulla pyrittiin selvittämään, ajoivatko junat ennen HELRA-toimenpiteitä maksiminopeudella, jonka linjaosuuksien nopeusrajoitukset mahdollistivat.  Mit-tausten perusteella nopeimpien junien matka-aika vastasi hyvin simuloituja aikoja, kun simulointimallissa käytettiin 80 km/h nopeusrajoitusta, mutta moni juna ajoi tosielämässä kuitenkin selvästi hitaammin. Tämä suuri määrä hitaampia junia se-littyy pitkälti todennäköi
	 
	Taulukossa 15 on esitetty parantamissuunnittelun aikana simuloidut matka-ajat eri junatyypeillä, kalustokokoonpanoilla ja nopeusrajoituksilla.  Taulukon oikeaan lai-taan on kirjattu toteumadatasta kerätyt vastaavat ajoajat aikaväliltä 13.12.2020-31.1.2021. Kyseisenä ajanjaksona HELRA-toimenpiteet ovat olleet toteutettuna jo jonkin aikaa, eikä tällä aikavälillä ole ollut sellaisia häiriöitä, jotka vaikuttaisivat tuloksiin merkittävästi. Simuloitujen ajoaikojen viereen on lisäksi merkitty, kuinka paljon simul
	  
	Taulukko 15. Simuloiduit ajoajat Helsingin ja Pasilan välillä sekä niitä vastaavat toteumatiedot (pienimmät erot toteuman ja simuloitujen aikojen välillä on korostettu vihreällä värillä).  
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	Taulukosta 15 nähdään, että simuloiduista ajoajoista 60 km/h nopeusrajoituksella tehdyt mallinnukset vastaavat keskimäärin tämän päivän toteuma-tietoja parhaiten. 
	Taulukon perusteella tässä työssä raportoituja vertailua toteumatietojen ja simu-loitujen arvojen välillä voidaankin yleisesti ottaen pitää mielekkäänä, koska 60km/h nopeusrajoitusta käytettiin parantamissuunnittelun lopullisissa simuloinneissa, joi-hin kaikkia toteumatietoja tässä raportissa verrataan. Raiteiden välissä on kuiten-kin eroa, ja niistä nähdään, että 60 km/h nopeusrajoituksella tehdyt simuloinnit vastaavat parhaiten Pääradan toteumatietoja, joissa kolmella raiteella neljästä on tällä hetkellä 
	Taulukosta 15 voidaan myös havaita, että 80 km/h:n nopeusrajoituksella tehdyt simuloinnit eivät yhtä raidetta lukuun ottamatta vastaa kovinkaan hyvin todellisia arvoja. Tämä selittyy todennäköisesti aikataulujen pelivaroilla, joiden ansiosta to-dellisuudessa ei tarvitse ajaa maksimitehoilla pysyäkseen aikataulussa sekä kuljet-tajien erilaisilla ajotyyleillä. Simulointimallissa junat hyödyntävät nopeusrajoitukset maksimaalisesti, ja ne jarruttavat ja kiihdyttävät aina mahdollisimman optimaali-sesti. Ainoasta
	Kun mitattuja matka-aikoja peilataan hankearvioinnissa tehtyyn laskelmaan matka-aikojen arvioidusta pidentymisestä, voidaan melko luotettavasti sanoa, että arvioitu haitta ei ole toteutunut ainakaan täysimäärisenä. Syitä parempaan tilan-teeseen ovat suunnittelun jälkeen korkeammat nopeusrajoitukset sekä junien ajo-aikojen päälle lisättävät pelivarat, jotka erityisesti aiemmin mahdollistavat junien hitaamman kulun ilman, että junat olisivat määräasemalla myöhässä. Matka-ajan kasvu niillä raiteilla, joilla on
	4.3  Ratakapasiteetti  
	Parantamissuunnittelun simulointien perusteella arvioitiin, että ratapihan häiriösie-toinen kapasiteetti on parantamistoimenpiteiden jälkeen noin 100 junaliikettä/h. Kun tästä vähennettiin arvioitu säännöllisten vaihtoliikkeiden määrä, saadaan ra-tapihan maksimijunamääräksi noin 90 junaa tunnissa.  Tämä on noin 10 juna tun-nissa enemmän kuin vastaava maksimijunamäärä ennen HELRA-toimenpiteitä.   
	Iso osa lisääntyneestä kapasiteetista syntyy simulointien perusteella vähentynei-den minimijunavälien ansiosta. Tähän kaupunkiraiteiden opastinvälien tiivistämi-sellä arvioitiin olevan pieni kapasiteettia lisäävä vaikutus, mutta suurempi vaikutus vaikutti olevan Pasilan laituriopastimilla, jotka mahdollistavat junien tiiviimmän saapumisen tarkastelualueelle. Kuvassa 61 on havainnollistettu, miten uudet opas-tinvälit mahdollistavat simuloinneissa Pääradan kaupunkijunien tiheämmän lähet-tämisen laitureilta 1–
	 
	 
	Figure
	Kuva 61. Minimijunavälien määräytyminen eri raiteilla ja kalustokoonpanoilla Helsingistä Pasilaan vaihtoehdossa VE4+. 
	Opastinvälien lisäksi uudet yhteydet huoltoraiteille yhdessä suunnitellun vasenkä-tisen liikennöintisuunnan kanssa toisivat lisää ratakapasiteettia linjaliikenteelle. Tätä potentiaalista lisäkapasiteettia ei ollut huomioitu edellä esitetyissä maksimi-junamäärien laskennassa, eikä sitä ole sidosryhmähaastatteluiden ja data-analyy-sin perusteella myöskään hyödynnetty käytännössä. Vastaavasti muidenkaan HELRA-toimenpiteiden uusia vaihtoehtoisia yhteyksiä ei ole hyödynnetty suunni-tellusti linjaliikenteen osalt
	Analyysin perusteella ratapihalla on jonkin verran piilotettua kapasiteettia, joista suurin potentiaali maksimijunamäärän kasvattamiselle liittyy uusien kulkuteiden suunnitelmalliseen hyödyntämiseen. Potentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen on kuitenkin vaikea asetinlaitteen rajoitusten ja huoltoraiteiden tämänhetkisen lii-kennöintisuunnan vuoksi.  Jatkoa ajatellen Pasilan laituriopasteiden palauttaminen olisi todennäköisesti suurin yksittäinen kapasiteettia lisäävä toimenpide ennen laa-jempia investointej
	HELRA-hankearvioinnin johtopäätöksissä todetaan kapasiteettia koskevien tavoit-teiden toteutuvan, koska ”suunnitelmissa olevien investointihankkeiden lisäliikenne pystyy liikennöimään Helsingin ratapihalla (Pasila-Riihimäki 1- ja 2 vaiheen valmis-tumisen jälkeen 6 junaa lisää)”.  Tämän liikennemäärän voidaan edelleen olettaa tulosten perusteella mahtuvan ratapihalle, mutta on myös todennäköistä, ettei tätä suurempaa junamäärää voida liikennöidä häiriösietoisesti ainakaan ilman, että tässä työssä tunnistettu
	Rantaradan puolella mahdollisen Turun tunnin juna hankkeen myötä tapahtuva ruuhka-ajan junamäärän lisäys on arviolta 0–3 junaa tunnissa eli Päärataa maltil-lisempi. Linjakapasiteettia merkittävämpi potentiaalinen tulevaisuuden pullonkaula ovat Pasilan laituriraiteet, joita on Rantaradan junilla käytettävissä vain yksi kum-paankin suuntaan ilman erityisjärjestelyjä. 
	4.4  Viiveet  
	Parantamissuunnittelun yhteydessä tehtiin useampia häiriösimulointeja, joiden avulla selvitettiin, miten hyvin liikenne palautuu pienemmistä ja suuremmista häi-riötilanteista. Näissä tarkasteluissa on analysoitu kahden tyyppisiä häiriötilanteita seuraavasti:  
	 
	1. pienet häiriötilanteet, joista muodostuu pieniä viiveitä joka päivä  
	1. pienet häiriötilanteet, joista muodostuu pieniä viiveitä joka päivä  
	1. pienet häiriötilanteet, joista muodostuu pieniä viiveitä joka päivä  

	2. suuremmat häiriötilanteet, joissa joudutaan hyödyntämään poikkeusreit-tejä.  
	2. suuremmat häiriötilanteet, joissa joudutaan hyödyntämään poikkeusreit-tejä.  


	 
	Ensimmäisen osalta simuloinneissa on tutkittu normaalin liikennöintipäivän keksi-määräisiä viiveitä junatyypeittäin iltaruuhkan aikana (aikaväliä klo 15–18). Näissä simuloinneissa kaikki junat lähtivät liikkeelle tai saapuivat malliin ennalta määritel-lyn viivejakauman mukaisesti siten, että suurin osa junista oli simuloinnin alkaessa joko hieman etuajassa tai myöhässä aikataulustaan. Simuloinnissa käytetyt alku-viivejakaumat perustuvat toteumadatasta määritettyihin myöhästymätilastoihin. HELRA-simuloinneis
	Taulukko 16. Simulointimallissa käytetty normaalien liikennöintipäivien viive-jakauma, jolloin kaikilla junilla on vähäistä vaihtelua lähtö- ja saapumisajoissa. 
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	Simuloinnin aikana syntyneitä viiveitä arvioitaessa viivesummat kerättiin tarkaste-lualueen rajoilla eli Helsingin päärautatieasemalla (Helsinkiin saapuvat junat) sekä pääradalla Oulunkylässä ja rantaradalla Huopalahdessa tai Ilmalan ratapihalla (Hel-singistä lähtevät junat). Simuloinnin aikana syntyneet keskimääräiset viiveet juna-tyypeittäin on esitetty taulukossa 17 Näiden tulosten vieressä on lokakuun 2020 ja huhtikuun 2021 välisen ajan toteumatiedot viiveiden osalta. Toteumatiedot on en-sin esitetty  
	Taulukko 17. Simuloidut ja toteutuneet keskimääräiset viivytykset tarkastelu-alueella.  
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	Rantaradan kaukojunaliikenteen korkeisiin toteutuneisiin viiveisiin vaikuttaa rata-osan huono täsmällisyystilanne vuoden 2020 loppupuolella. Rantaradan kaukoju-naliikenteen täsmällisyysongelmat ovat myös saattaneet vaikuttaa negatiivisesti Rantaradan nopeiden lähijunien täsmällisyyteen. Pääradan puolen simuloitua pie-nemmät viiveet voi puolestaan ainakin osittain selittää Covid19-pandemian vuoksi supistetulla liikenteellä. 
	Pääradan kaupunkijunilla täsmällisyystilanne on ollut alkuvuodesta 2021 haastava, etenkin K-junien määräasematäsmällisyys on ollut heikko. Tilannetta selittävät osaltaan tammi-helmikuussa koetut merkittävät sähkörataongelmat. 
	Kokonaisuudessaan simuloidut ja toteutuneet viiveet vastaavat hyvin toisiaan. Eri junatyyppien ja raiteiden välillä on kuitenkin jonkin verran eroa. Suurin ero taulu-kossa 17 nähdään pääradan kaukojunien osalta. Tulos on looginen, kun huomioi-daan kappaleessa 4.2 tehty vertailu simuloinnissa käytettyihin ja todellisiin juna-määriin. Simulointimallissa oli lähes kaksinkertainen määrä Pääradalla kulkevia kaukojunia alkuvuoden 2021 todelliseen tilanteeseen verrattuna. Muiden raiteiden osalta simulointimalli on
	Toinen todennäköinen selittävä tekijä erojen välillä on tilanteiden ennakoitavuus. Simulointimallia käytettäessä suunnittelija tietää, mitä lähitulevaisuudessa tapah-tuu, millaisia vaihtoehtoisa reittejä on käytössä ja häiriön alkamiseen voidaan rea-goida heti ensimmäisettä junasta lähtien. Liikenteenohjaukselle osa näistä tilan-teista tulee täytenä yllätyksenä ja heillä ei ole valmiutta reagoida optimaalisella tavalla heti ensimmäisestä junasta alkaen.  
	 
	Lisäksi liikenteenohjauksen haastatteluissa korostui tarve yksinkertaisille häi-riönhoitomalleille, koska vaihtoehtoisten kulkuteiden syöttäminen nykyiseen ase-tinlaitteeseen on työlästä ja muutokset on käytännössä tehtävä jokaiselle junalle erikseen. Simulointimalleissa nämä tilanteet voidaan optimoida paljon vaivatto-mammin.  Tämän perusteella onkin todennäköistä, että nykyisessä infrastruktuu-rissa on jonkin verran piilotettua kapasiteettia häiriötilanteiden hoitoon. Tätä ei kuitenkaan saada helposti käy
	HELRA-hankearvioinnin yhteydessä laskettiin, että toteutukseen valittu hankevaih-toehto vähentää ensimmäisen laskentajakson aikana (2020-2029) viiveitä 47 tun-nilla vuodessa (kuva 62). Eniten viiveet vähenevät Pääradan kauko- ja taajamaju-naliikenteessä. Kappaleen 3.7 taulukon 13 perusteella viiveet ovat vähentyneet tarkastelualueella ja edelleen erityisesti Pääradan junien osalta. Vaikka mitatut tu-lokset ovat hyvin samankaltaisia hankearvioinnin ennusteen kanssa, on syytä muis-taa, että junamäärät ovat tä
	 
	Figure
	Kuva 62. Hankearvioinnin yhteydessä arvioidut junien viiveiden vähenemiset. 
	 
	4.5  Täsmällisyys  
	 
	Parantamissuunnittelun vaikutusten arvioinnin yhteydessä simuloinneilla määritet-tiin kunkin tarkastellun häiriötilanteen osalta myöhässä saapuvien junien prosent-tiosuudet. Myöhästymisen kriteerinä käytettiin Liikenneviraston ja VR:n täsmälli-syysmääritelmiä, joiden mukaan henkilökaukoliikenteessä juna on myöhässä tilan-teessa, jossa se saapuu määräasemalle enemmän kuin 5 minuuttia myöhässä. Lä-hiliikenteessä juna katsotaan myöhästyneeksi, jos se saapuu määräasemalle vä-hintään 3 minuuttia myöhässä. Simulo
	täsmällisyyttä. Muiden junien täsmällisyyteen hankkeella ei arvioitu olevan juuri-kaan vaikutusta. Taulukossa 18 on esitetty simulointien perusteella myöhässä ole-vien junien odotetut osuudet sekä vastaavien junaa tyyppien täsmällisyystiedot ajanjaksolta 1.10.2020–6.5.2021. 
	Taulukko 18.  Myöhässä saapuvien junien osuudet (%) ensimmäisellä laskentajaksolla (v. 2020–2029). 
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	Taulukosta 18 nähdään, että Pääradan kaukojunia lukuun ottamatta myöhässä olevia junia on todellisuudessa riippuen raiteesta 2-6 kertaa enemmän kuin simu-lointitulosten perusteella arvioitiin. Osin tämä ero selittyy simuloinneissa käytetyillä malitillisilla viiveillä sekä tarkastelualueen rajauksella. Simuloinnissa ei näy esimer-kiksi Rantaradan yksiraiteisen osuuden usein aiheuttamaa viiveiden ketjuuntu-mista. Todellisuudessa ruuhka-ajan alkupuolella tapahtunut viive Rantaradalla vai-kuttaa lähes jokaiseen
	 
	Hankearvioinnin johtopäätöksissä todettiin täsmällisyyden osalta, että “hanke pa-rantaa ensimmäisellä laskentajaksolla selkeästi pääradan kaukojunien täsmälli-syyttä. Muiden junien täsmällisyyteen hankkeella ei ole juurikaan vaikutusta.” Tau-lukon 18 perusteella tämä vaikuttaisi myös toteutuneen ennakoidulla tavalla, mutta hyvä kuitenkin edelleen korostaa, että koronaviruspandemian takia junamäärät pääradalla ovat alhaisemmat kuin hankearvioinnin yhteydessä tehdyissä simuloin-neissa.   
	4.6  Laituriraiteiden käyttö Helsingissä  
	Verrattaessa toteutunutta Helsingin laituriraiteiden käyttömääriä simuloinnissa käytettyyn iltaruuhkan raiteistonkäyttösuunnitelmaan (kuva 63) havaitaan, että näissä on jonkin verran eroja. Isoimmat erot laituriraiteilla 5-10 liittyvät Pääradan kaukoliikenneraiteiden vähentyneeseen junamääriin. Tämä lisäksi raiteistonkäy-tössä on kuitenkin muitakin selviä eroja.  
	Pääradan kaupunkiraiteiden osalta lähijunat käyttävät hyvin vähän laituriraidetta 4, kun taas simuloinneissa puolet laituriraiteen 1 junista ohjattiin raiteelle 4. Tällä hetkellä raidetta 4 käytetään simulointeihin verrattuna selvästi enemmän varalai-turina. Erilainen raiteistonkäyttö saattaa myös osaltaan selittää simuloiduissa tu-loksissa havaittua parempaa täsmällisyyttä aiemmissa kappaleissa 4.5 ja 4.6. Ja-
	kamalla kuormaa tasaisemmin eri laituriraiteille, viiveet eivät kertaudu yhtä voi-makkaasti kuin nykyisessä tilanteessa, joissa kolme raidetta on ruuhka-aikana lä-hes koko ajan maksimikuormituksessa.  Rantaradan lähijunilla kuormitusta on ja-ettu tasaisemmin raiteille 16-19, ja vastaavasti täsmällisyys on tarkastelujaksolla selvästi parempi kuin Pääradan lähijunilla.  
	Rantaradan kaukoliikenneraiteiden osalta (laituriraiteet 11-15) kuormitukset ovat mitattujen lukuarvojen ja simuloinnissa käytetyn raiteistonkäyttösuunnitelman osalta samankaltaisia.  suurin ero löytyy raiteelta 12 , jossa simuloinnin pitkät kääntöajat kasvattavat varausaikaa laituriraiteella. 
	Laituriraiteen 13 varausaste on mitattujen junamäärien ja suunnitellun raiteiston-käytön perusteella hyvin samansuuruista. Erona kuitenkin, että simuloinnissa kuor-mituksen aiheuttivat junien pitkät kääntöajat, kun taas käytännössä suurivaraus-aste johtuu suuremmista junamääristä. Vapaan kapasiteetin määrään molemmissa tilanteissa on kuitenkin suurin piirtein yhtä suuri vaikutus.  
	Kuva 63. Toteutunut ja simuloitu raiteistonkäyttö Helsingissä iltaruuhkan aikana (15:00-18:00).  
	Figure
	 
	4.7  Ratapihan toiminnallisuus 
	 
	Taulukossa 19 on esitetty yhteenveto ratapihan parannustoimenpiteiden tavoitel-luista vaikutuksista, niiden toteutumisesta työn aikana tehtyjen data-analyysien ja haastatteluiden perusteella. Siltä osin kuin numeerista tietoa on ollut saatavilla, simuloituja tuloksia on verrattu toteumatietoihin. Lisäksi taulukkoon on lisätty ha-vaintoa yksittäisistä käyttötapauksista sekä suosituksista jatkokehittämiseen. 
	Taulukko 19.  Yhteenveto parannustoimenpiteiden tavoitteista ja niiden toteutumisesta.  
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	V281-V282 
	V281-V282 

	 Tarkoitus mahdollistaa liikennöintiperiaatteen, jossa joka toinen saa-puva lähijuna voidaan tarvittaessa ottaa vara-reitille, jolloin ensim-mäisen junan viiveet ei-vät heijastu seuraavaan junaan niin voimak-kaasti.   
	 Tarkoitus mahdollistaa liikennöintiperiaatteen, jossa joka toinen saa-puva lähijuna voidaan tarvittaessa ottaa vara-reitille, jolloin ensim-mäisen junan viiveet ei-vät heijastu seuraavaan junaan niin voimak-kaasti.   
	 Tarkoitus mahdollistaa liikennöintiperiaatteen, jossa joka toinen saa-puva lähijuna voidaan tarvittaessa ottaa vara-reitille, jolloin ensim-mäisen junan viiveet ei-vät heijastu seuraavaan junaan niin voimak-kaasti.   
	 Tarkoitus mahdollistaa liikennöintiperiaatteen, jossa joka toinen saa-puva lähijuna voidaan tarvittaessa ottaa vara-reitille, jolloin ensim-mäisen junan viiveet ei-vät heijastu seuraavaan junaan niin voimak-kaasti.   

	 Parantamissuunnittelun sidosryhmäkeskuste-luissa korostui yhtey-den tärkeys  lähiliiken-teen ”4 minuutin sään-nön” rikkomisessa läh-tevien ja saapuvien ju-nien välillä. 
	 Parantamissuunnittelun sidosryhmäkeskuste-luissa korostui yhtey-den tärkeys  lähiliiken-teen ”4 minuutin sään-nön” rikkomisessa läh-tevien ja saapuvien ju-nien välillä. 



	 Uuden vaihdeyhteyden hyö-dyntämistä saannollisesti ei simuloitu parantamissuunnit-telun aikana.   
	 Uuden vaihdeyhteyden hyö-dyntämistä saannollisesti ei simuloitu parantamissuunnit-telun aikana.   
	 Uuden vaihdeyhteyden hyö-dyntämistä saannollisesti ei simuloitu parantamissuunnit-telun aikana.   
	 Uuden vaihdeyhteyden hyö-dyntämistä saannollisesti ei simuloitu parantamissuunnit-telun aikana.   

	 Datan perusteella reittä hyö-dynnetään harvoin ja yleensä tilanteissa, kun Pää-radan kaupunkijunaliiken-teessä on häiriöitä.  
	 Datan perusteella reittä hyö-dynnetään harvoin ja yleensä tilanteissa, kun Pää-radan kaupunkijunaliiken-teessä on häiriöitä.  

	 Vaihtoehtoisena reittinä vaihdekuja toimii, mutta täyttä hyötyä tästä ei saada, koska raiteelta 221:ltä ei pääse suoraan laituriraiteille. 
	 Vaihtoehtoisena reittinä vaihdekuja toimii, mutta täyttä hyötyä tästä ei saada, koska raiteelta 221:ltä ei pääse suoraan laituriraiteille. 



	 Reittiä koetaan hyödynnettä-vän paljon use-ammin, mitä datan perus-teella voi pää-tellä  
	 Reittiä koetaan hyödynnettä-vän paljon use-ammin, mitä datan perus-teella voi pää-tellä  
	 Reittiä koetaan hyödynnettä-vän paljon use-ammin, mitä datan perus-teella voi pää-tellä  
	 Reittiä koetaan hyödynnettä-vän paljon use-ammin, mitä datan perus-teella voi pää-tellä  



	 Liikenteenoh-jauksen pitää pa-rempana ratkai-suna pitää raide 221 aina tyhjänä yllättävien häiriö-tilanteiden va-ralta kuin suun-nitelmallisesti ohjata junia tätä kautta. 
	 Liikenteenoh-jauksen pitää pa-rempana ratkai-suna pitää raide 221 aina tyhjänä yllättävien häiriö-tilanteiden va-ralta kuin suun-nitelmallisesti ohjata junia tätä kautta. 
	 Liikenteenoh-jauksen pitää pa-rempana ratkai-suna pitää raide 221 aina tyhjänä yllättävien häiriö-tilanteiden va-ralta kuin suun-nitelmallisesti ohjata junia tätä kautta. 
	 Liikenteenoh-jauksen pitää pa-rempana ratkai-suna pitää raide 221 aina tyhjänä yllättävien häiriö-tilanteiden va-ralta kuin suun-nitelmallisesti ohjata junia tätä kautta. 

	 Yhteys on paran-tanut Kaisanie-men raiteille nousupaikan hyödynnettä-vyyttä  
	 Yhteys on paran-tanut Kaisanie-men raiteille nousupaikan hyödynnettä-vyyttä  
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	V199-V215ab/cd  
	V199-V215ab/cd  

	 Tarkoitus mahdollistaa liikennöintiperiaate, jossa joka toinen saa-puva kaukojuna voi-daan tarvittaessa ottaa varareitille raiteen 225 kautta, jolloin ensim-mäisen junan viiveet ei-vät heijastu seuraavaan junaan.  
	 Tarkoitus mahdollistaa liikennöintiperiaate, jossa joka toinen saa-puva kaukojuna voi-daan tarvittaessa ottaa varareitille raiteen 225 kautta, jolloin ensim-mäisen junan viiveet ei-vät heijastu seuraavaan junaan.  
	 Tarkoitus mahdollistaa liikennöintiperiaate, jossa joka toinen saa-puva kaukojuna voi-daan tarvittaessa ottaa varareitille raiteen 225 kautta, jolloin ensim-mäisen junan viiveet ei-vät heijastu seuraavaan junaan.  
	 Tarkoitus mahdollistaa liikennöintiperiaate, jossa joka toinen saa-puva kaukojuna voi-daan tarvittaessa ottaa varareitille raiteen 225 kautta, jolloin ensim-mäisen junan viiveet ei-vät heijastu seuraavaan junaan.  

	 Parantamissuunnittelun aikana arvioitiin, että yhteys voisi lisätä mah-dollisuuksia junien yh-täaikaisiin saapumisiin ja lähtöihin Helsingissä.  '- Raiteen 225 hyötynä on pääsy kaikille kau-koliikenteen käytössä oleville laituriraiteille. 
	 Parantamissuunnittelun aikana arvioitiin, että yhteys voisi lisätä mah-dollisuuksia junien yh-täaikaisiin saapumisiin ja lähtöihin Helsingissä.  '- Raiteen 225 hyötynä on pääsy kaikille kau-koliikenteen käytössä oleville laituriraiteille. 



	 Simulointien perusteella vaihtoehtoista reittiä kannat-taa hyödyntää aina, kun juna on saapumassa laituri-raiteille 9-12 sekä poikkeus-tilanteissa, jolloin suunniteltu kulkutie laituriraiteille 5-8 ei ole vielä vapaana. 
	 Simulointien perusteella vaihtoehtoista reittiä kannat-taa hyödyntää aina, kun juna on saapumassa laituri-raiteille 9-12 sekä poikkeus-tilanteissa, jolloin suunniteltu kulkutie laituriraiteille 5-8 ei ole vielä vapaana. 
	 Simulointien perusteella vaihtoehtoista reittiä kannat-taa hyödyntää aina, kun juna on saapumassa laituri-raiteille 9-12 sekä poikkeus-tilanteissa, jolloin suunniteltu kulkutie laituriraiteille 5-8 ei ole vielä vapaana. 
	 Simulointien perusteella vaihtoehtoista reittiä kannat-taa hyödyntää aina, kun juna on saapumassa laituri-raiteille 9-12 sekä poikkeus-tilanteissa, jolloin suunniteltu kulkutie laituriraiteille 5-8 ei ole vielä vapaana. 

	 Lisäksi simuloitiin häiriöti-lanne, jossa raide 224 oli poissa käytöstä ja kaikki ju-nat kulkivat raiteen 225 kautta.  Poikkeusreitti toimi simuloinneissa täysin identti-sesti alkuperäisen reitin kanssa, eikä viiveitä syntynyt simulointien aikana lankaan (ks. kuva 61 taulukon jäl-keen)  
	 Lisäksi simuloitiin häiriöti-lanne, jossa raide 224 oli poissa käytöstä ja kaikki ju-nat kulkivat raiteen 225 kautta.  Poikkeusreitti toimi simuloinneissa täysin identti-sesti alkuperäisen reitin kanssa, eikä viiveitä syntynyt simulointien aikana lankaan (ks. kuva 61 taulukon jäl-keen)  

	 Reittiä hyödynnetään datan perusteella säännöllisesti ja erityisesti infrastruktuurista johtuvien häiriöiden aikana. 
	 Reittiä hyödynnetään datan perusteella säännöllisesti ja erityisesti infrastruktuurista johtuvien häiriöiden aikana. 



	 Yhteyttä käyte-tään, kuten sitä oli alun perin suunniteltukin. 
	 Yhteyttä käyte-tään, kuten sitä oli alun perin suunniteltukin. 
	 Yhteyttä käyte-tään, kuten sitä oli alun perin suunniteltukin. 
	 Yhteyttä käyte-tään, kuten sitä oli alun perin suunniteltukin. 

	 Haastatteluissa esille tulleet asiat ovat yhte-neviä sekä al-kuperäisen käyttötarkoituk-sen että  mit-taustulosten kanssa. 
	 Haastatteluissa esille tulleet asiat ovat yhte-neviä sekä al-kuperäisen käyttötarkoituk-sen että  mit-taustulosten kanssa. 



	 Liikenteenoh-jauksen pitää pa-rempana ratkai-suna pitää raide 225 aina tyhjänä yllättävien häiriö-tilanteiden va-ralta kuin suun-nitelmallisesti ohjata junia tätä kautta. 
	 Liikenteenoh-jauksen pitää pa-rempana ratkai-suna pitää raide 225 aina tyhjänä yllättävien häiriö-tilanteiden va-ralta kuin suun-nitelmallisesti ohjata junia tätä kautta. 
	 Liikenteenoh-jauksen pitää pa-rempana ratkai-suna pitää raide 225 aina tyhjänä yllättävien häiriö-tilanteiden va-ralta kuin suun-nitelmallisesti ohjata junia tätä kautta. 
	 Liikenteenoh-jauksen pitää pa-rempana ratkai-suna pitää raide 225 aina tyhjänä yllättävien häiriö-tilanteiden va-ralta kuin suun-nitelmallisesti ohjata junia tätä kautta. 
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	V457-V458  
	V457-V458  

	 Linjaliikenteelle ei ole-tettu saavaan lainkaan hyötyä.   
	 Linjaliikenteelle ei ole-tettu saavaan lainkaan hyötyä.   
	 Linjaliikenteelle ei ole-tettu saavaan lainkaan hyötyä.   
	 Linjaliikenteelle ei ole-tettu saavaan lainkaan hyötyä.   

	 Vaihdeyhteyksien pää-hyödyt ja käyttöta-paukset liittyvät kun-nossapitoon ja ratatöi-hin.  
	 Vaihdeyhteyksien pää-hyödyt ja käyttöta-paukset liittyvät kun-nossapitoon ja ratatöi-hin.  



	 Simuloimalla tutkittiin simu-loimalla poikkeusliikennöinti-mallia, jossa kaupunkirataa liikennöitäisiin yksiraiteisena C-vaihdekujalta Helsingin suuntaan. Ehdotettu ratkaisu osoittautui simuloinneissa erittäin häiriöherkäksi, eikä sen käyttöä voi suositella (ks. taulukon jälkeen kuva 63). 
	 Simuloimalla tutkittiin simu-loimalla poikkeusliikennöinti-mallia, jossa kaupunkirataa liikennöitäisiin yksiraiteisena C-vaihdekujalta Helsingin suuntaan. Ehdotettu ratkaisu osoittautui simuloinneissa erittäin häiriöherkäksi, eikä sen käyttöä voi suositella (ks. taulukon jälkeen kuva 63). 
	 Simuloimalla tutkittiin simu-loimalla poikkeusliikennöinti-mallia, jossa kaupunkirataa liikennöitäisiin yksiraiteisena C-vaihdekujalta Helsingin suuntaan. Ehdotettu ratkaisu osoittautui simuloinneissa erittäin häiriöherkäksi, eikä sen käyttöä voi suositella (ks. taulukon jälkeen kuva 63). 
	 Simuloimalla tutkittiin simu-loimalla poikkeusliikennöinti-mallia, jossa kaupunkirataa liikennöitäisiin yksiraiteisena C-vaihdekujalta Helsingin suuntaan. Ehdotettu ratkaisu osoittautui simuloinneissa erittäin häiriöherkäksi, eikä sen käyttöä voi suositella (ks. taulukon jälkeen kuva 63). 

	 Hiljaisemman liikenteen ai-kana yksiraiteisuus kuitenkin toimii, joten vaihdeyhteyden todettiin tuovan hyötyjä kun-nossapidon järjestämiseen.  
	 Hiljaisemman liikenteen ai-kana yksiraiteisuus kuitenkin toimii, joten vaihdeyhteyden todettiin tuovan hyötyjä kun-nossapidon järjestämiseen.  

	 Datan perusteella yhteyttä ei ole hyödynnetty linjaliiken-teen osalta juuri lainkaan 
	 Datan perusteella yhteyttä ei ole hyödynnetty linjaliiken-teen osalta juuri lainkaan 

	 Haastattelujen perusteella yhteys helpottaa toisen Ran-taradan puolen kaupunkirai-teen sulkemista liikenteeltä suunnitellusti kunnossapidon ja ratatöiden tarpeisiin.  
	 Haastattelujen perusteella yhteys helpottaa toisen Ran-taradan puolen kaupunkirai-teen sulkemista liikenteeltä suunnitellusti kunnossapidon ja ratatöiden tarpeisiin.  



	 Käyttö vastaa käyttötapaus-ten ja -määrien osalta suunnit-teluvaiheen oletuksia 
	 Käyttö vastaa käyttötapaus-ten ja -määrien osalta suunnit-teluvaiheen oletuksia 
	 Käyttö vastaa käyttötapaus-ten ja -määrien osalta suunnit-teluvaiheen oletuksia 
	 Käyttö vastaa käyttötapaus-ten ja -määrien osalta suunnit-teluvaiheen oletuksia 



	 Yhteyttä on käy-tetty paljon vuo-denvaihteessa  2019-2020. Nämä tilanteet liittyvät todennä-köisesti Pasilan lisäraiteen rata-töihin 
	 Yhteyttä on käy-tetty paljon vuo-denvaihteessa  2019-2020. Nämä tilanteet liittyvät todennä-köisesti Pasilan lisäraiteen rata-töihin 
	 Yhteyttä on käy-tetty paljon vuo-denvaihteessa  2019-2020. Nämä tilanteet liittyvät todennä-köisesti Pasilan lisäraiteen rata-töihin 
	 Yhteyttä on käy-tetty paljon vuo-denvaihteessa  2019-2020. Nämä tilanteet liittyvät todennä-köisesti Pasilan lisäraiteen rata-töihin 
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	v437-v438 
	v437-v438 

	 Yhteys helpommin hyö-dynnettävissä kuin ete-lämpänä oleva vaihde-yhteys V216 -V217.  
	 Yhteys helpommin hyö-dynnettävissä kuin ete-lämpänä oleva vaihde-yhteys V216 -V217.  
	 Yhteys helpommin hyö-dynnettävissä kuin ete-lämpänä oleva vaihde-yhteys V216 -V217.  
	 Yhteys helpommin hyö-dynnettävissä kuin ete-lämpänä oleva vaihde-yhteys V216 -V217.  

	 Vaihdeyhteyttä arvioi-tiin käytettävän vain ennen ja jälkeen huip-putunteja tapahtuvissa kalustonsiirroissa. 
	 Vaihdeyhteyttä arvioi-tiin käytettävän vain ennen ja jälkeen huip-putunteja tapahtuvissa kalustonsiirroissa. 



	 Datan perusteella yhteyttä käytetään huoltoliikenteessä säännöllisesti. 
	 Datan perusteella yhteyttä käytetään huoltoliikenteessä säännöllisesti. 
	 Datan perusteella yhteyttä käytetään huoltoliikenteessä säännöllisesti. 
	 Datan perusteella yhteyttä käytetään huoltoliikenteessä säännöllisesti. 

	 Lisäksi ilta-aikaan osa lähiju-nista on käyttänyt yhteyttä satunnaisesti. Tämä liittyy todennäköisesti myöhäisillan kunnossapito- ja ratatöiden-liikennejärjestelyihin  
	 Lisäksi ilta-aikaan osa lähiju-nista on käyttänyt yhteyttä satunnaisesti. Tämä liittyy todennäköisesti myöhäisillan kunnossapito- ja ratatöiden-liikennejärjestelyihin  

	 Lämpökarttojen perusteella yhteyttä käytetään paljon ra-tatyöliikkeissä.  
	 Lämpökarttojen perusteella yhteyttä käytetään paljon ra-tatyöliikkeissä.  



	 Käyttötapauk-set vastaavat suunniteltuja 
	 Käyttötapauk-set vastaavat suunniteltuja 
	 Käyttötapauk-set vastaavat suunniteltuja 
	 Käyttötapauk-set vastaavat suunniteltuja 

	 Käyttö on kui-tenkin säännöl-lisempää ja laa-jempaa kuin suunnitteluvai-heessa uskot-tiin 
	 Käyttö on kui-tenkin säännöl-lisempää ja laa-jempaa kuin suunnitteluvai-heessa uskot-tiin 



	 Yhteydestä ovat  hyötyneet myös Pellosta liikkeelle lähtevät  työko-neet, joille uusi yhteys on ollut paremmin ja mo-nipuolisemmin hyödynnettävissä kuin aiemmat 
	 Yhteydestä ovat  hyötyneet myös Pellosta liikkeelle lähtevät  työko-neet, joille uusi yhteys on ollut paremmin ja mo-nipuolisemmin hyödynnettävissä kuin aiemmat 
	 Yhteydestä ovat  hyötyneet myös Pellosta liikkeelle lähtevät  työko-neet, joille uusi yhteys on ollut paremmin ja mo-nipuolisemmin hyödynnettävissä kuin aiemmat 
	 Yhteydestä ovat  hyötyneet myös Pellosta liikkeelle lähtevät  työko-neet, joille uusi yhteys on ollut paremmin ja mo-nipuolisemmin hyödynnettävissä kuin aiemmat 
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	V459, V460ab/cd, V461ab/cd, V462ab/cd ja V463ab/cd 
	V459, V460ab/cd, V461ab/cd, V462ab/cd ja V463ab/cd 

	 Ratkaisu sidosryhmien toiveeseen saada pa-rempi yhteys kaikilta pääradan raiteilta huol-toraiteille ja edelleen rantaradan laiturirai-teille.  
	 Ratkaisu sidosryhmien toiveeseen saada pa-rempi yhteys kaikilta pääradan raiteilta huol-toraiteille ja edelleen rantaradan laiturirai-teille.  
	 Ratkaisu sidosryhmien toiveeseen saada pa-rempi yhteys kaikilta pääradan raiteilta huol-toraiteille ja edelleen rantaradan laiturirai-teille.  
	 Ratkaisu sidosryhmien toiveeseen saada pa-rempi yhteys kaikilta pääradan raiteilta huol-toraiteille ja edelleen rantaradan laiturirai-teille.  

	 Arvioitiin, että kunnos-sapito saa merkittäviä hyötyjä vaihteista. 
	 Arvioitiin, että kunnos-sapito saa merkittäviä hyötyjä vaihteista. 



	 Datan perusteella huoltorai-teiden välistä vaihdeyhteyttä on käytetty huoltoliiken-teessä päivittäin  
	 Datan perusteella huoltorai-teiden välistä vaihdeyhteyttä on käytetty huoltoliiken-teessä päivittäin  
	 Datan perusteella huoltorai-teiden välistä vaihdeyhteyttä on käytetty huoltoliiken-teessä päivittäin  
	 Datan perusteella huoltorai-teiden välistä vaihdeyhteyttä on käytetty huoltoliiken-teessä päivittäin  

	 Muiden vaihteiden osalta da-tassa havaitaan käyttöpiik-kejä, jotka liittyvät erilaisiin häiriötilanteisin ja raiteiden sulkemisiin  
	 Muiden vaihteiden osalta da-tassa havaitaan käyttöpiik-kejä, jotka liittyvät erilaisiin häiriötilanteisin ja raiteiden sulkemisiin  

	 Lämpökarttojen perusteella yhteyttä käytetään paljon ra-tatyöliikkeissä. 
	 Lämpökarttojen perusteella yhteyttä käytetään paljon ra-tatyöliikkeissä. 



	 Käyttö suunni-tellun kaltaista, mutta hieman vähäisempää kuin oletettu.  
	 Käyttö suunni-tellun kaltaista, mutta hieman vähäisempää kuin oletettu.  
	 Käyttö suunni-tellun kaltaista, mutta hieman vähäisempää kuin oletettu.  
	 Käyttö suunni-tellun kaltaista, mutta hieman vähäisempää kuin oletettu.  

	 Kytkentäryhmä 100 ulottuu Pa-silan pohjois-puolelta vaih-dekujan yli, mikä vie pois osan uusien yhteyksien käyttömahdolli-suuksista rata-töiden aikana.  
	 Kytkentäryhmä 100 ulottuu Pa-silan pohjois-puolelta vaih-dekujan yli, mikä vie pois osan uusien yhteyksien käyttömahdolli-suuksista rata-töiden aikana.  



	 Kokemuksen pe-rustella  yhteys toi paljon hyötyä Triplan raken-nustöiden aikana  
	 Kokemuksen pe-rustella  yhteys toi paljon hyötyä Triplan raken-nustöiden aikana  
	 Kokemuksen pe-rustella  yhteys toi paljon hyötyä Triplan raken-nustöiden aikana  
	 Kokemuksen pe-rustella  yhteys toi paljon hyötyä Triplan raken-nustöiden aikana  
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	V463 ab/cd ja V466 sekä  V464 ja V465 
	V463 ab/cd ja V466 sekä  V464 ja V465 

	 Linjaliikenteelle ei ole-tettu saavaan lainkaan hyötyä.   
	 Linjaliikenteelle ei ole-tettu saavaan lainkaan hyötyä.   
	 Linjaliikenteelle ei ole-tettu saavaan lainkaan hyötyä.   
	 Linjaliikenteelle ei ole-tettu saavaan lainkaan hyötyä.   

	 Vaihdeyhteyksien pää-hyödyt ja käyttö- tapaukset oletettiin liit-tyvän kunnossapitoon ja ratatöihin.  
	 Vaihdeyhteyksien pää-hyödyt ja käyttö- tapaukset oletettiin liit-tyvän kunnossapitoon ja ratatöihin.  



	 Parantamissuunnittelussa tutkittiin simuloimalla poik-keusliikennöintimallia, jossa kaupunkirataa liikennöitäisiin yksiraiteisena vaihdekujalta Helsingin suuntaan. Ratkaisu todettiin kuitenkin erittäin häiriöherkäksi.  
	 Parantamissuunnittelussa tutkittiin simuloimalla poik-keusliikennöintimallia, jossa kaupunkirataa liikennöitäisiin yksiraiteisena vaihdekujalta Helsingin suuntaan. Ratkaisu todettiin kuitenkin erittäin häiriöherkäksi.  
	 Parantamissuunnittelussa tutkittiin simuloimalla poik-keusliikennöintimallia, jossa kaupunkirataa liikennöitäisiin yksiraiteisena vaihdekujalta Helsingin suuntaan. Ratkaisu todettiin kuitenkin erittäin häiriöherkäksi.  
	 Parantamissuunnittelussa tutkittiin simuloimalla poik-keusliikennöintimallia, jossa kaupunkirataa liikennöitäisiin yksiraiteisena vaihdekujalta Helsingin suuntaan. Ratkaisu todettiin kuitenkin erittäin häiriöherkäksi.  

	 Datan perusteella käyttö on hyvin satunnaista. Yksittäi-sinä päivinä junia on kuiten-kin ohjattu paljon uuden vaihteen kautta Helsinkiin.  
	 Datan perusteella käyttö on hyvin satunnaista. Yksittäi-sinä päivinä junia on kuiten-kin ohjattu paljon uuden vaihteen kautta Helsinkiin.  

	 Haastattelujen mukaan vaih-deyhteydet helpottavat toi-sen Pääradan puolen kau-punkiraiteen sulkemista lii-kenteeltä suunnitellusti kun-nossapidon tai ratatöiden tarpeisiin.  
	 Haastattelujen mukaan vaih-deyhteydet helpottavat toi-sen Pääradan puolen kau-punkiraiteen sulkemista lii-kenteeltä suunnitellusti kun-nossapidon tai ratatöiden tarpeisiin.  



	 Käyttö vastaa käyttötapaus-ten ja -määrien osalta suunnit-teluvaiheen oletuksia 
	 Käyttö vastaa käyttötapaus-ten ja -määrien osalta suunnit-teluvaiheen oletuksia 
	 Käyttö vastaa käyttötapaus-ten ja -määrien osalta suunnit-teluvaiheen oletuksia 
	 Käyttö vastaa käyttötapaus-ten ja -määrien osalta suunnit-teluvaiheen oletuksia 
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	H 

	V477 & V478  
	V477 & V478  

	 Alun perin yhteyden päätarkoitus oli mah-dollistaa Pasilan nykyis-ten laituriraiteiden 7 ja 8 joustava käyttö, ja täten lisätä Rantaradan suunnan kapasiteettia ja häiriösietoisuutta  
	 Alun perin yhteyden päätarkoitus oli mah-dollistaa Pasilan nykyis-ten laituriraiteiden 7 ja 8 joustava käyttö, ja täten lisätä Rantaradan suunnan kapasiteettia ja häiriösietoisuutta  
	 Alun perin yhteyden päätarkoitus oli mah-dollistaa Pasilan nykyis-ten laituriraiteiden 7 ja 8 joustava käyttö, ja täten lisätä Rantaradan suunnan kapasiteettia ja häiriösietoisuutta  
	 Alun perin yhteyden päätarkoitus oli mah-dollistaa Pasilan nykyis-ten laituriraiteiden 7 ja 8 joustava käyttö, ja täten lisätä Rantaradan suunnan kapasiteettia ja häiriösietoisuutta  

	 Lisäksi tavoitteena oli mahdollistaa läntisen huoltoraiteen hyödyn-täminen Helsingistä Rantaradalle lähtevän liikenteen osalta.  
	 Lisäksi tavoitteena oli mahdollistaa läntisen huoltoraiteen hyödyn-täminen Helsingistä Rantaradalle lähtevän liikenteen osalta.  



	 Tarkemmassa  suunnitte-lussa yhteys siirtyi alkupe-räistä sijaintia etelämmäksi. Tässä yhteydessä jo tunnis-tettiin, että sen käyttö tulisi olemaan vaikeampaa.  
	 Tarkemmassa  suunnitte-lussa yhteys siirtyi alkupe-räistä sijaintia etelämmäksi. Tässä yhteydessä jo tunnis-tettiin, että sen käyttö tulisi olemaan vaikeampaa.  
	 Tarkemmassa  suunnitte-lussa yhteys siirtyi alkupe-räistä sijaintia etelämmäksi. Tässä yhteydessä jo tunnis-tettiin, että sen käyttö tulisi olemaan vaikeampaa.  
	 Tarkemmassa  suunnitte-lussa yhteys siirtyi alkupe-räistä sijaintia etelämmäksi. Tässä yhteydessä jo tunnis-tettiin, että sen käyttö tulisi olemaan vaikeampaa.  

	 Datan perusteella käyttö on ollut erittäin vähäistä 
	 Datan perusteella käyttö on ollut erittäin vähäistä 



	 Linjaliikenne ei ole hyödyntä-nyt lainkaan Pasilan nykyistä laituriraidetta 8  
	 Linjaliikenne ei ole hyödyntä-nyt lainkaan Pasilan nykyistä laituriraidetta 8  
	 Linjaliikenne ei ole hyödyntä-nyt lainkaan Pasilan nykyistä laituriraidetta 8  
	 Linjaliikenne ei ole hyödyntä-nyt lainkaan Pasilan nykyistä laituriraidetta 8  

	 Käyttö on ollut myös muiden kuin junaliikkei-den osalta erit-täin  vähäistä 
	 Käyttö on ollut myös muiden kuin junaliikkei-den osalta erit-täin  vähäistä 



	 Ilmalan kauko-ohjauksen ja Helsingin asetin-laitteen väliset rajapinnat ja vastuualueet es-tävät reitin hyö-dyntämisen linja-liikenteessä. Tämä tunnistet-tiin haasteeksi jo suunnitteluvai-heessa. 
	 Ilmalan kauko-ohjauksen ja Helsingin asetin-laitteen väliset rajapinnat ja vastuualueet es-tävät reitin hyö-dyntämisen linja-liikenteessä. Tämä tunnistet-tiin haasteeksi jo suunnitteluvai-heessa. 
	 Ilmalan kauko-ohjauksen ja Helsingin asetin-laitteen väliset rajapinnat ja vastuualueet es-tävät reitin hyö-dyntämisen linja-liikenteessä. Tämä tunnistet-tiin haasteeksi jo suunnitteluvai-heessa. 
	 Ilmalan kauko-ohjauksen ja Helsingin asetin-laitteen väliset rajapinnat ja vastuualueet es-tävät reitin hyö-dyntämisen linja-liikenteessä. Tämä tunnistet-tiin haasteeksi jo suunnitteluvai-heessa. 
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	V697-V699  
	V697-V699  

	 Yhteydellä tavoiteltiin huoltoraiteiden  entistä joustavampaa käyttöä, ja tämän tarkoitus oli tukea suunniteltua va-semmanpuoleista lii-kennöintiä. 
	 Yhteydellä tavoiteltiin huoltoraiteiden  entistä joustavampaa käyttöä, ja tämän tarkoitus oli tukea suunniteltua va-semmanpuoleista lii-kennöintiä. 
	 Yhteydellä tavoiteltiin huoltoraiteiden  entistä joustavampaa käyttöä, ja tämän tarkoitus oli tukea suunniteltua va-semmanpuoleista lii-kennöintiä. 
	 Yhteydellä tavoiteltiin huoltoraiteiden  entistä joustavampaa käyttöä, ja tämän tarkoitus oli tukea suunniteltua va-semmanpuoleista lii-kennöintiä. 



	 Datan perusteella huoltorai-teiden liikennöintisuuntaa ei ole muutettu, minkä vuoksi hyödyt ovat jääneet saa-matta  
	 Datan perusteella huoltorai-teiden liikennöintisuuntaa ei ole muutettu, minkä vuoksi hyödyt ovat jääneet saa-matta  
	 Datan perusteella huoltorai-teiden liikennöintisuuntaa ei ole muutettu, minkä vuoksi hyödyt ovat jääneet saa-matta  
	 Datan perusteella huoltorai-teiden liikennöintisuuntaa ei ole muutettu, minkä vuoksi hyödyt ovat jääneet saa-matta  



	 Huoltoraiteiden liikennöinti-suunta ei ole muuttunut , minkä vuoksi mahdolliset hyödyt eivät ole toteutuneet 
	 Huoltoraiteiden liikennöinti-suunta ei ole muuttunut , minkä vuoksi mahdolliset hyödyt eivät ole toteutuneet 
	 Huoltoraiteiden liikennöinti-suunta ei ole muuttunut , minkä vuoksi mahdolliset hyödyt eivät ole toteutuneet 
	 Huoltoraiteiden liikennöinti-suunta ei ole muuttunut , minkä vuoksi mahdolliset hyödyt eivät ole toteutuneet 



	 Teknisenä rajoit-teena yhteyden käytössä on puutteet Helsin-gin asetinlaitteen junakulkuteissä (eivät mahdol-lista sujuvaa toi-mintaa vasenkä-tisesti). 
	 Teknisenä rajoit-teena yhteyden käytössä on puutteet Helsin-gin asetinlaitteen junakulkuteissä (eivät mahdol-lista sujuvaa toi-mintaa vasenkä-tisesti). 
	 Teknisenä rajoit-teena yhteyden käytössä on puutteet Helsin-gin asetinlaitteen junakulkuteissä (eivät mahdol-lista sujuvaa toi-mintaa vasenkä-tisesti). 
	 Teknisenä rajoit-teena yhteyden käytössä on puutteet Helsin-gin asetinlaitteen junakulkuteissä (eivät mahdol-lista sujuvaa toi-mintaa vasenkä-tisesti). 






	Table
	TBody
	TR
	Span
	TH
	Span
	Toi-men-pide 

	TH
	Span
	Vaihteet      

	TH
	Span
	Toimenpiteen käyttö-tarkoitukset  ja oletetut hyödyt 

	TH
	Span
	Simuloidut ja/tai mitatut tulokset hyötyjen osalta 

	TH
	Span
	Erot mitatuissa ja oletetussa hyödyissä ja käyttötarkoituk-sissa 

	TH
	Span
	Muita havain-toja 


	TR
	Span
	J 
	J 

	V411 & V413 ja V412 & V415 +  V416 ja V417  
	V411 & V413 ja V412 & V415 +  V416 ja V417  

	 Uuden raiteenvaihto-paikan tarkoitus oli li-sätä joustavuutta Pasi-lan liikenteenhoitoon sekä parantaa häiriö-sietoisuutta ja kunnos-sapitotöiden mahdolli-suuksia  
	 Uuden raiteenvaihto-paikan tarkoitus oli li-sätä joustavuutta Pasi-lan liikenteenhoitoon sekä parantaa häiriö-sietoisuutta ja kunnos-sapitotöiden mahdolli-suuksia  
	 Uuden raiteenvaihto-paikan tarkoitus oli li-sätä joustavuutta Pasi-lan liikenteenhoitoon sekä parantaa häiriö-sietoisuutta ja kunnos-sapitotöiden mahdolli-suuksia  
	 Uuden raiteenvaihto-paikan tarkoitus oli li-sätä joustavuutta Pasi-lan liikenteenhoitoon sekä parantaa häiriö-sietoisuutta ja kunnos-sapitotöiden mahdolli-suuksia  

	 Raiteenvaihtopaikan tarkoitus oli  myös mahdollistaa lähijunien käännöt Pasilassa. 
	 Raiteenvaihtopaikan tarkoitus oli  myös mahdollistaa lähijunien käännöt Pasilassa. 



	 Parantamissuunnittelun yh-teydessä simuloitiin tilanne, jossa Pasilan laituriraide 2 oli suljettuna. Tässä tapauk-sessa sekä kauko- että lähi-junat saivat merkittäviä täs-mällisyyshyötyjä uusista yh-teyksistä. Tämän simuloinnin tulokset on esitetty kuvassa 62.  
	 Parantamissuunnittelun yh-teydessä simuloitiin tilanne, jossa Pasilan laituriraide 2 oli suljettuna. Tässä tapauk-sessa sekä kauko- että lähi-junat saivat merkittäviä täs-mällisyyshyötyjä uusista yh-teyksistä. Tämän simuloinnin tulokset on esitetty kuvassa 62.  
	 Parantamissuunnittelun yh-teydessä simuloitiin tilanne, jossa Pasilan laituriraide 2 oli suljettuna. Tässä tapauk-sessa sekä kauko- että lähi-junat saivat merkittäviä täs-mällisyyshyötyjä uusista yh-teyksistä. Tämän simuloinnin tulokset on esitetty kuvassa 62.  
	 Parantamissuunnittelun yh-teydessä simuloitiin tilanne, jossa Pasilan laituriraide 2 oli suljettuna. Tässä tapauk-sessa sekä kauko- että lähi-junat saivat merkittäviä täs-mällisyyshyötyjä uusista yh-teyksistä. Tämän simuloinnin tulokset on esitetty kuvassa 62.  

	 Uusia yhteyksiä käytetään paljon ja ne auttavat sekä poikkeustilanteiden liiken-nöintiä että ratatöitä. 
	 Uusia yhteyksiä käytetään paljon ja ne auttavat sekä poikkeustilanteiden liiken-nöintiä että ratatöitä. 

	 Vaihdeyhteyden puuttumi-nen olisi merkittävästi hai-tannut kaupunkijunien kään-tämistä Pasilassa kesällä 2018, jolloin junia käännet-tiin myös raiteella 4. Junista olisi jouduttu perumaan arvi-olta 1/3, mikäli ainoastaan raiteet 1 ja 2 olisivat olleet käytettävissä. 
	 Vaihdeyhteyden puuttumi-nen olisi merkittävästi hai-tannut kaupunkijunien kään-tämistä Pasilassa kesällä 2018, jolloin junia käännet-tiin myös raiteella 4. Junista olisi jouduttu perumaan arvi-olta 1/3, mikäli ainoastaan raiteet 1 ja 2 olisivat olleet käytettävissä. 



	 Ennakkoon ar-vioitiin eniten hyötyjä tuo-vana uutena yhteytenä, ja datan perus-teella käyttö on pitkälti vastan-nut odotuksia.  
	 Ennakkoon ar-vioitiin eniten hyötyjä tuo-vana uutena yhteytenä, ja datan perus-teella käyttö on pitkälti vastan-nut odotuksia.  
	 Ennakkoon ar-vioitiin eniten hyötyjä tuo-vana uutena yhteytenä, ja datan perus-teella käyttö on pitkälti vastan-nut odotuksia.  
	 Ennakkoon ar-vioitiin eniten hyötyjä tuo-vana uutena yhteytenä, ja datan perus-teella käyttö on pitkälti vastan-nut odotuksia.  



	 Yhteyksiä on käytetty erittäin paljon Triplan ja Pasilan laiturirai-teiden rakennus-töiden yhtey-dessä.  
	 Yhteyksiä on käytetty erittäin paljon Triplan ja Pasilan laiturirai-teiden rakennus-töiden yhtey-dessä.  
	 Yhteyksiä on käytetty erittäin paljon Triplan ja Pasilan laiturirai-teiden rakennus-töiden yhtey-dessä.  
	 Yhteyksiä on käytetty erittäin paljon Triplan ja Pasilan laiturirai-teiden rakennus-töiden yhtey-dessä.  

	 Sekä liikenne-suunnittelu että liikenteenohjaus toivoisivat myös puuttuvan yhtey-den kaukolii-kenne raiteiden välille toteutta-mista.  
	 Sekä liikenne-suunnittelu että liikenteenohjaus toivoisivat myös puuttuvan yhtey-den kaukolii-kenne raiteiden välille toteutta-mista.  
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	Opastinvälien lyhentäminen ja Pasilan laitu-riopasteet  
	Opastinvälien lyhentäminen ja Pasilan laitu-riopasteet  

	 Tavoitteena lyhentää Pasila-Helsinki välin mi-nimijunaväliä ja paran-taa häiriösietoisuutta 
	 Tavoitteena lyhentää Pasila-Helsinki välin mi-nimijunaväliä ja paran-taa häiriösietoisuutta 
	 Tavoitteena lyhentää Pasila-Helsinki välin mi-nimijunaväliä ja paran-taa häiriösietoisuutta 
	 Tavoitteena lyhentää Pasila-Helsinki välin mi-nimijunaväliä ja paran-taa häiriösietoisuutta 



	  Simulointien perusteella opastimet lisäsivät ratapihan maksimijunamäärää noin 8 junalla tunnissa.  
	  Simulointien perusteella opastimet lisäsivät ratapihan maksimijunamäärää noin 8 junalla tunnissa.  
	  Simulointien perusteella opastimet lisäsivät ratapihan maksimijunamäärää noin 8 junalla tunnissa.  
	  Simulointien perusteella opastimet lisäsivät ratapihan maksimijunamäärää noin 8 junalla tunnissa.  

	 Datan perusteella uusia ly-hyitä opastinvälejä on hyö-dynnetty noin kerran vii-kossa ruuhkautuneiden tilan-teiden purkamiseen 
	 Datan perusteella uusia ly-hyitä opastinvälejä on hyö-dynnetty noin kerran vii-kossa ruuhkautuneiden tilan-teiden purkamiseen 

	 Datan ja haastatteluiden pe-rusteella Helsinkiin laiturirai-teille saapuessa junien py-sähtymiset Linnunlaulun alu-eella ovat vähentyneet  sekä  
	 Datan ja haastatteluiden pe-rusteella Helsinkiin laiturirai-teille saapuessa junien py-sähtymiset Linnunlaulun alu-eella ovat vähentyneet  sekä  



	 Ratakapasitee-tin osalta Pasi-lan laituriopas-timien poiston jälkeen maksi-mijunamäärän lisääntyminen on todennäköi-sesti vähäi-sempi  
	 Ratakapasitee-tin osalta Pasi-lan laituriopas-timien poiston jälkeen maksi-mijunamäärän lisääntyminen on todennäköi-sesti vähäi-sempi  
	 Ratakapasitee-tin osalta Pasi-lan laituriopas-timien poiston jälkeen maksi-mijunamäärän lisääntyminen on todennäköi-sesti vähäi-sempi  
	 Ratakapasitee-tin osalta Pasi-lan laituriopas-timien poiston jälkeen maksi-mijunamäärän lisääntyminen on todennäköi-sesti vähäi-sempi  

	 Häiriötilantei-den purkuun liittyvät koke-mukset vastaa-vat oletettuja: junat pääsevät lähemmäs Hel-sinkiä odotta-maan laiturei-den vapautu-mista. 
	 Häiriötilantei-den purkuun liittyvät koke-mukset vastaa-vat oletettuja: junat pääsevät lähemmäs Hel-sinkiä odotta-maan laiturei-den vapautu-mista. 



	 Pasilan laitu-riopastimilla oli suurin yksittäi-nen vaikutus ra-takapasiteettiin. Selvityksen pe-rusteella näiden palauttamista kannattaisi tar-kastella tekni-seltä kannalta uudelleen.  
	 Pasilan laitu-riopastimilla oli suurin yksittäi-nen vaikutus ra-takapasiteettiin. Selvityksen pe-rusteella näiden palauttamista kannattaisi tar-kastella tekni-seltä kannalta uudelleen.  
	 Pasilan laitu-riopastimilla oli suurin yksittäi-nen vaikutus ra-takapasiteettiin. Selvityksen pe-rusteella näiden palauttamista kannattaisi tar-kastella tekni-seltä kannalta uudelleen.  
	 Pasilan laitu-riopastimilla oli suurin yksittäi-nen vaikutus ra-takapasiteettiin. Selvityksen pe-rusteella näiden palauttamista kannattaisi tar-kastella tekni-seltä kannalta uudelleen.  




	TR
	Span
	Liikennöinti-suunnat 
	Liikennöinti-suunnat 

	 Liikennöintisuuntien muutoksella pyrittiin saamaan lisää kapasi-teettia linjaliikenteelle ja lisää mahdollisuuksia häiriönhallintaan.  
	 Liikennöintisuuntien muutoksella pyrittiin saamaan lisää kapasi-teettia linjaliikenteelle ja lisää mahdollisuuksia häiriönhallintaan.  
	 Liikennöintisuuntien muutoksella pyrittiin saamaan lisää kapasi-teettia linjaliikenteelle ja lisää mahdollisuuksia häiriönhallintaan.  
	 Liikennöintisuuntien muutoksella pyrittiin saamaan lisää kapasi-teettia linjaliikenteelle ja lisää mahdollisuuksia häiriönhallintaan.  



	 Aikatauluanalyysien ja asian-tuntija-arvioiden osalta huol-toraiteita voitaisiin hyvin hyödyntää myös linjaliiken-teen osalta, erityisesti ruuhka-aikoina. 
	 Aikatauluanalyysien ja asian-tuntija-arvioiden osalta huol-toraiteita voitaisiin hyvin hyödyntää myös linjaliiken-teen osalta, erityisesti ruuhka-aikoina. 
	 Aikatauluanalyysien ja asian-tuntija-arvioiden osalta huol-toraiteita voitaisiin hyvin hyödyntää myös linjaliiken-teen osalta, erityisesti ruuhka-aikoina. 
	 Aikatauluanalyysien ja asian-tuntija-arvioiden osalta huol-toraiteita voitaisiin hyvin hyödyntää myös linjaliiken-teen osalta, erityisesti ruuhka-aikoina. 



	 Huoltoraiteiden liikennöinti-suunta ei ole muuttunut, minkä vuoksi pohjoisen ja läntisen raiteen junat eivät ole 
	 Huoltoraiteiden liikennöinti-suunta ei ole muuttunut, minkä vuoksi pohjoisen ja läntisen raiteen junat eivät ole 
	 Huoltoraiteiden liikennöinti-suunta ei ole muuttunut, minkä vuoksi pohjoisen ja läntisen raiteen junat eivät ole 
	 Huoltoraiteiden liikennöinti-suunta ei ole muuttunut, minkä vuoksi pohjoisen ja läntisen raiteen junat eivät ole 



	 Teknisenä rajoit-teena yhteyden käytössä on puutteet Helsin-gin asetinlaitteen junakulkuteissä (eivät mahdol-
	 Teknisenä rajoit-teena yhteyden käytössä on puutteet Helsin-gin asetinlaitteen junakulkuteissä (eivät mahdol-
	 Teknisenä rajoit-teena yhteyden käytössä on puutteet Helsin-gin asetinlaitteen junakulkuteissä (eivät mahdol-
	 Teknisenä rajoit-teena yhteyden käytössä on puutteet Helsin-gin asetinlaitteen junakulkuteissä (eivät mahdol-






	Table
	TBody
	TR
	Span
	TH
	Span
	Toi-men-pide 

	TH
	Span
	Vaihteet      

	TH
	Span
	Toimenpiteen käyttö-tarkoitukset  ja oletetut hyödyt 

	TH
	Span
	Simuloidut ja/tai mitatut tulokset hyötyjen osalta 

	TH
	Span
	Erot mitatuissa ja oletetussa hyödyissä ja käyttötarkoituk-sissa 

	TH
	Span
	Muita havain-toja 


	TR
	Span
	hyödyntäneet huoltoraiteita suunnitellulla tavalla.  
	hyödyntäneet huoltoraiteita suunnitellulla tavalla.  
	hyödyntäneet huoltoraiteita suunnitellulla tavalla.  
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	lista sujuvaa toi-mintaa vasenkä-tisesti). 
	lista sujuvaa toi-mintaa vasenkä-tisesti). 
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	Taulukossa 19 on mainittu simulointitulos tapauksesta, jossa toimenpiteen B vaih-dekujaa on hyödynnetty vaihtoehtoisena reittinä raiteelle 224, tämän ollessa poissa käytöstä. Tällöin kaikki junat kulkivat uuden vaihdekujan ja raiteen 225 kautta. Toimenpiteen B ansioista kaikki aiemmin syntyneet viiveet saatiin poistet-tua simulointimallista (kuva 64).  Datan ja liikenteenohjaajien perusteella tämä tilanne on toistunut säännöllisesti ja hyödyt ovat olleet käytännössä identtiset si-muloinnin tulosten kanssa. 
	 
	Figure
	Kuva 64. Simulointitulokset häiriötapauksesta, jossa raide 224 oli poissa käytöstä. 
	Vastaavanlainen simulointitulos vaihdekujan J osalta on esitetty kuvassa 65. HELRA-projektin hankevaihtoehto VE 4+ vähentää jokaisessa tarkastellussa ske-naarioissa kaikkien junatyyppien viiveet lähes minimiin tilanteessa, jossa Pasilan laituriraide 2 ei ollut käytössä. Datan ja haasteluiden perusteella vaihdekujista saa-daan vastaavaa hyötyä myös käytännössä.  
	 
	 
	Figure
	Kuva 65. Simulointitulokset häiriötapauksesta, jossa Pasilan laituriraide 2 oli suljettuna. 
	Myös toimenpiteen C vaihdekujien hyödynnettävyyttä häiriötilanteissa tutkittiin pa-rantamissuunnittelun yhteydessä simuloinnin avulla. Taulukossa 19 mainittu simu-lointitulos on esitetty kuvassa 66. Kuvan tapaus liittyy tapaukseen, jossa entinen Pasilan laituriraide 9 (nyk. 10) on poissa käytössä ja molempien suuntien kaupun-kiratojen junat liikennöivät C-vaihdekujien kautta linjaosuutta yksiraiteisena. Simu-loinnissa kokeiltu ratkaisu ei kuitenkaan osoittautunut toimivaksi, eikä sen käyttöä suositeltu. Lii
	 
	 
	Figure
	Kuva 66. Simulointitulokset häiriötapauksesta, jossa Pasilan laituriraide 9 oli suljettuna ja kaupunkiraiteiden junat kulkivat C-vaihdeyhteyden kautta. 
	4.8  Ratapihan kunnossapito  
	HELRA-muutokset ovat lisänneet alueen kunnossapidettäviä vaihteita ja laajenta-nut asetinlaitetta. Laajennukset lisäävät kunnossapitokustannuksia, mutta tehtyjen haastattelujen ja liikenneanalyysien perusteella HELRA-muutokset ovat tuoneet paljon hyötyjä kunnossapitotöiden ja muiden ratatöiden toteuttamiseen.  
	Erityisesti poikittaiset vaihdeyhteydet ja Pasilan pohjoispuolinen raiteenvaihto-paikka ovat mahdollistaneet pidempiä kunnossapitorakoja ja kunnossapitotoimen-piteiden suorittamisen aiempaa tehokkaammin ja liikenteen vaatimukset paremmin huomioiden. Uudet vaihdeyhteydet ovat laajoissa ratatöissä (mm. Triplan rakenta-minen) olleet erittäin hyödyllisiä ja niiden avulla liikennettä on pystytty jatkamaan aiempaa haastavimmissa tilanteissa. Ilman HELRA-muutoksia joko liikenne olisi jouduttu katkaisemaan tai töit
	 
	5 Yhteenveto ja johtopäätökset  
	Tämän työn tavoitteena on ollut hyödyntää data-analytiikkaa sekä sidosryhmä-haastatteluja vuosien 2015 ja 2020 välisenä aikana toteutetun HELRA-hankkeen vaikutusten selvittämiseen. Erityisesti työssä on haluttu tutkia, miten hyvin aiem-massa HELRA-parantamissuunnitteluvaiheessa on onnistuttu ennakoimaan tulevia vaikutuksia niin yksittäisten kehitysehdotusten kuin suunnittelukokonaisuuden osalta. Data-analytiikan avulla tässä työssä on selvitetty, miten hyvin suunnittelu-vaiheessa arvioidut hyödyt ovat toteu
	Parantamissuunnitelmassa esitettiin 12 kehitysehdotusta (uusia vaihdeyhteyksiä ja turvalaitemuutoksia), joista on toteutettu 10. Suurimpina eroavaisuuksina paran-tamissuunnitteluun ovat Pasilan pohjoispuolelle suunniteltujen laituriopastimien sekä huoltoraiteiden toimintaa kehittävien vaihdeyhteyksien toteuttamatta jättä-minen. Kuvassa 67 on esitettynä toteutetut muutokset.  
	 
	 
	Figure
	Kuva 67. Toteutetut HELRA-muutokset ja niiden toteutusaikataulu. 
	Tehtyjen data-analyysien ja haastattelujen mukaan HELRA-kehitystoimenpiteistä on ollut merkittävää hyötyä erityisesti radan kunnossapitoon ja ratatöihin liittyen. Uudet vaihdeyhteydet mahdollistavat töiden ja liikenteen tehokkaamman yhteen-sovittamisen. Normaalissa aikataulutetussa liikenteessä uusien vaihdeyhteyksien mahdollistamia vaihtoehtoisia reittejä ei ole hyödynnetty niin suunnitelmallisesta ja laajasti, kun suunnitteluvaiheessa oletettiin. Uudet reitit ovat kuitenkin auttaneet häiriötilanteiden hal
	 
	 
	 
	5.1  HELRA-kehityskohteiden toiminnallinen analyysi  
	Työssä analysoitiin jokaisen HELRA-toimenpiteen (12 kpl) käyttöä ja verrattiin niitä parantamissuunnittelun aikaisiin oletuksiin kohteiden käytöstä.  Kuvassa 68 on esi-tetty kehityskohteiden analyysien yhteenveto. Kohteet on luokiteltuna neljään eri luokkaan tehtyjen analyysien mukaisesti. 
	1. Kehityskohdetta on käytetty suunnitteluvaiheen oletusten mukaan (kehi-tyskohteet B, D, E ja J) 
	1. Kehityskohdetta on käytetty suunnitteluvaiheen oletusten mukaan (kehi-tyskohteet B, D, E ja J) 
	1. Kehityskohdetta on käytetty suunnitteluvaiheen oletusten mukaan (kehi-tyskohteet B, D, E ja J) 

	2. Kehityskohdetta on käytetty osittain suunnitteluvaiheen oletusten mukaan (kehityskohteet A, C, F, I ja uudet opastinportaat) 
	2. Kehityskohdetta on käytetty osittain suunnitteluvaiheen oletusten mukaan (kehityskohteet A, C, F, I ja uudet opastinportaat) 

	3. Kehityskohdetta ei ole käytetty suunnitteluvaiheen oletusten mukaan (ke-hityskohde H) 
	3. Kehityskohdetta ei ole käytetty suunnitteluvaiheen oletusten mukaan (ke-hityskohde H) 

	4. Kehityskohdetta ei ole toteutettu suunnitteluvaiheen mukaisesti (laitu-riopastimet ja kehityskohde G) 
	4. Kehityskohdetta ei ole toteutettu suunnitteluvaiheen mukaisesti (laitu-riopastimet ja kehityskohde G) 


	 
	 
	Figure
	Kuva 68. Kehityskohteiden toiminnallisen analyysin yhteenveto. 
	Yhteenvetona toiminnallisesta analyysistä voidaan todeta, että kehityskohteita on melko hyvin hyödynnetty parantamissuunnittelun oletusten mukaan. HELRA-toi-menpiteet ovat tuoneet suunnitellusti hyötyä häiriötilanteiden hallintaan sekä kun-nossapito-  ja ratatöiden sujuvampaan toteuttamiseen. Hyötyjä normaaliin aika-taulunmukaiseen liikenteeseen ei kuitenkaan ole saavutettu niin laajasti, kun pa-rantamissuunnittelun aikana arvioitiin.  
	Tehtyjen analysointien ja haastattelujen perusteella on nostettu esiin suosituksia sekä havaintoja liittyen infraan, operatiiviseen toimintaan ja kehityskohteiden suunnitteluun. Suositukset ja havainnot on tiivistetysti esitettynä seuraavissa kap-paleissa. 
	  
	5.2  HELRA-hankearvioinnin toteutuminen  
	Luvussa 4 on verrattu hankkeen toteutuneita vaikutuksia hankearvioinnissa lasket-tuihin yhteiskuntataloudellisiin vaikutuksiin erityisesti matka-aikojen, ratakapasi-teetin, täsmällisyyden ja häiriösietoisuuden näkökulmista. Eri osa-alueiden vertai-lun osalta toteutuneet vaikutukset ovat odotetun kaltaisia, mutta niistä löytyy myös jonkin verran eroja hankearviointiin. Taulukkoon 20 on koottu keskeiset havainnot hankearvioinnissa tunnistettujen vaikutusten toteutumisesta tähän mennessä sekä suurimmista erois
	Taulukko 20. Hankearvioinnin toteutuminen. 
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	Covid-19 -pandemian takia eri-tyisesti pääradan kaukoliikenne-raiteiden junamäärät ovat tällä hetkellä ennustettua pienem-mät.  
	Covid-19 -pandemian takia eri-tyisesti pääradan kaukoliikenne-raiteiden junamäärät ovat tällä hetkellä ennustettua pienem-mät.  

	Junamääräero tekee yhteis-kuntataloudellisesta vertailusta haastavan lähes kaikkien osa-alueiden osalta. Tämän vuoksi päähuomio tässä arvioissa on trendien tunnistamisessa. 
	Junamääräero tekee yhteis-kuntataloudellisesta vertailusta haastavan lähes kaikkien osa-alueiden osalta. Tämän vuoksi päähuomio tässä arvioissa on trendien tunnistamisessa. 
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	Matka-ajat 

	Matka-ajat eivät ole kasvaneet yhtä paljon kuin ennakoitiin. Tä-män vuoksi myös hankearvioin-nissa lasketut negatiiviset yh-teiskuntataloudelliset vaikutuk-set ovat todellisuudessa vähäi-semmät. 
	Matka-ajat eivät ole kasvaneet yhtä paljon kuin ennakoitiin. Tä-män vuoksi myös hankearvioin-nissa lasketut negatiiviset yh-teiskuntataloudelliset vaikutuk-set ovat todellisuudessa vähäi-semmät. 

	Vaikka matka-ajat eivät ole merkittävästi kasvaneet on ju-nien pelivarat todennäköisesti vähentyneet erityisesti Päära-dalla.  
	Vaikka matka-ajat eivät ole merkittävästi kasvaneet on ju-nien pelivarat todennäköisesti vähentyneet erityisesti Päära-dalla.  
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	Viiveet ovat vähentyneet sa-mansuuntaisesti kuin hankearvi-oinnissa on ennakoitu. Suurim-mat hyödyt on kuitenkin ha-vaittu Pääradalla, jossa juna-määrät ovat tällä hetkellä nor-maalia alhaisemmat.   
	Viiveet ovat vähentyneet sa-mansuuntaisesti kuin hankearvi-oinnissa on ennakoitu. Suurim-mat hyödyt on kuitenkin ha-vaittu Pääradalla, jossa juna-määrät ovat tällä hetkellä nor-maalia alhaisemmat.   

	Yleisesti parantanut täsmälli-syys vaikuttanee myös jonkin verran tuloksiin. 
	Yleisesti parantanut täsmälli-syys vaikuttanee myös jonkin verran tuloksiin. 
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	Täsmällisyys on parantunut eri-tyisesti Pääradan kaukojunien osalta, mikä oli myös hankearvi-oinnin pääoletus. 
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	Ratakapasiteetin määrä on kas-vanut lähelle hankearvioinnissa esitettyä tasoa. Osaa tästä ka-pasiteetista ei kuitenkaan ole hyödynnetty lainkaan linjaliiken-teen osalta.    
	Ratakapasiteetin määrä on kas-vanut lähelle hankearvioinnissa esitettyä tasoa. Osaa tästä ka-pasiteetista ei kuitenkaan ole hyödynnetty lainkaan linjaliiken-teen osalta.    

	Pasilan laituriopastimilla oli sel-västi ratakapasiteettia kasvat-tava vaikutus. Niiden toteutta-matta jättäminen on muutta-nut tilannetta jonkin verran.  
	Pasilan laituriopastimilla oli sel-västi ratakapasiteettia kasvat-tava vaikutus. Niiden toteutta-matta jättäminen on muutta-nut tilannetta jonkin verran.  
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	Uusien yhteyksien toiminnallisuus  sekä ratatyöt ja kunnossapito  

	Hankearvioinnin oletuksen mu-kaisesti uudet yhteydet ovat li-sänneet häiriösietoisuutta ja pa-rantaneet rata- ja kunnossapito töiden järjestelyä.  Lisäksi uudet opastinportaat ovat vähentäneet laitureiden vapautumisesta johtuvia odo-tusaikoja oletetusti.  
	Hankearvioinnin oletuksen mu-kaisesti uudet yhteydet ovat li-sänneet häiriösietoisuutta ja pa-rantaneet rata- ja kunnossapito töiden järjestelyä.  Lisäksi uudet opastinportaat ovat vähentäneet laitureiden vapautumisesta johtuvia odo-tusaikoja oletetusti.  

	Yhteyksiä ei ole hyödynnetty linjaliikenteen osalta suunnitel-mallisesti. 
	Yhteyksiä ei ole hyödynnetty linjaliikenteen osalta suunnitel-mallisesti. 




	5.3  Infrastruktuuriin liittyvät päähavainnot  
	Tähän alalukuun on koottu työn aikana esille tulleet kehitystarpeet, jotka liittyvät infrastruktuuriin ja teknisiin järjestelmiin: 
	5.3.1  Muutokset kytkentäryhmiin  
	Uusien poikittaisten vaihdeyhteyksien (mm. E vaihdekuja) käyttömahdollisuuksia ja siten hyötyjä olisi mahdollista lisätä, jos sähköradan kytkentäryhmiä muutetaan tukemaan normaalista poikkeavien reittien käyttöä. Nyt pitkät kytkentäryhmät es-tävät monessa tapauksessa uusien vaihdeyhteyksien ja reittien käyttämisen rata-töiden aikana tai häiriötilanteissa. Kuvassa 69 on nostettu huomiovärein esiin ryh-mät 100, 20 ja 10 jotka ulottuvat Pasilan pohjoispuolen raiteenvaihtopaikalta yli HELRA-vaihdekujan E. Erity
	 
	Kuva 69. Esimerkkejä sähköradan kytkentäryhmistä, jotka ulottuvat yli E vaihde-kujan. 
	Figure
	5.3.2  Nollaohiajovarat 
	Nollaohiajovarojen puuttuminen tietyillä junakulkuteillä rajoittaa uusien vaihdeku-jien ja reittien täysimääräistä hyödyntämistä. Esimerkiksi opastimelle E430 päätty-välle junakulkutielle ei ole mahdollista määrittää nollaohiajovaraa, vaan kulkutie lukitsee ja varaa aina vaihteen V466 (kuva 70).  
	 
	 
	 
	Figure
	Kuva 70. Kulkuteiden nollaohiajovarojen puuttuminen tietyiltä opastimilta. 
	 
	 
	  
	5.3.3  Muutokset asetinlaitteeseen ja kauko-ohjaukseen 
	Osa HELRA-suunnitteluvaiheen liikenteellisistä hyödyistä oletettiin saavutettavan toimintamallilla, jossa huoltoraiteita voidaan sujuvasti käyttää molempiin suuntiin koko alueella ja myös ohjausalueiden rajapinnoissa. Haastatteluissa nousi esiin haasteita käyttää huoltoraiteita sujuvasti vasenkätisesti. Suosituksena on selvittää asetinlaitteen ja kauko-ohjauksen tarvittavat muutokset siihen, että huoltoraiteita pystytäisiin helpommin käyttämään vasenkätisesti erityisesti Pasilan kohdalla. Ku-vassa 71 esitet
	 
	 
	Figure
	Kuva 71. Huoltoraiteen vasenkätinen liikenne Pasilan kohdalla. 
	Toinen kauko-ohjaukseen ja asetinlaitteisiin liittyvä haaste liittyy Helsingin ja Ilma-lan asetinlaitteiden sekä ohjausalueiden rajapintaan, joka ei toimi linjaliikenteen kannalta optimaalisella tavalla. Huoltoraiteiden käyttömahdollisuuksia olisi mahdol-lista kehittää merkittävästi ja toisaalta saada kaikki jo toteutetut HELRA-vaihdeku-jat laajempaan käyttöön, jos rajapintaa ja asetinlaitteiden toimintaa pystyttäisiin nykyisestä kehittämään. Kuvassa 72 on esitetty ohjausalueiden rajapinta ja kehi-tettävät 
	 
	 
	Figure
	Kuva 72. Ilmalan ja Helsingin rajapinta. 
	5.3.4  Pasilan laituriopastimet  
	Koko ratapihan kapasiteettia olisi mahdollista lisätä palauttamalla Pasilan laitu-riopastimet. Kuvassa 73 on esitettynä laituriopastinten mahdollinen sijoitus turva-laitteiden yleiskaaviossa. Laituriopastinten käyttöönottaminen vaatisi tämänhetki-sen käsityksen mukaan uuden teknisen selvityksen LED-yksiköiden luotettavasta toiminnasta Helsingin asetinlaitteessa tai vaihtoehtoisesti laituriopastinta vastaa-van toiminnallisuuden toteutuksen pilottiratkaisusta poikkeavalla toteutuksella. Ko-keilussa havaittuje
	 
	 
	Figure
	Kuva 73. Laituriopastimet Pasilan pohjoispuolelle. 
	 
	5.3.5  Vaihdeyhteyksien täydentäminen  
	 
	Pasilan pohjoispuolen raiteenvaihtopaikan ”puuttuvan” vaihdeyhteyden rakentami-nen kaukoliikenneraiteiden välille antaisi paljon uusia reititysmahdollisuuksia häi-riötilanteissa. Kaarteiden takia vaihdeyhteyden toteutus vaatisi todennäköisesti kaarrevaihteiden käyttöä. Uusi yhteys esitetty kuvassa 74  
	 
	Figure
	Kuva 74. Pasilan pohjoisen raiteenvaihtopaikan kehitys (HELRA kohde J.) 
	Myös Pasilan 7 laituriraiteen käyttöä olisi mahdollista kehittää lisäämällä uusi vaih-deyhteys huoltoraiteelta takaisin rantaradan suuntaan heti Pasilan pohjoispuolella. Kuvassa 75 esitettynä punaisella uusi vaihdeyhteys ja sinisellä nuolella hyödynnet-tävät uudet reitit. Uuden yhteyden teknistä toteutusmahdollisuutta ei tässä työssä selvitetty tarkasti. Yhteys vaatisi todennäköisesti kaarrevaihteiden hyödyntämistä. 
	 
	Figure
	Kuva 75. Uusi yhteys Pasilan laiturin 7 pohjoispuolella. 
	 
	5.4  Suositukset ja havainnot liikenteen-ohjaukseen ja operatiiviseen toimintaan  
	Vertailu simuloitujen ja toteutuneiden liikennöintimallien välillä osoitti, että ratapi-halla on vielä hyödyntämätöntä kapasiteettia sekä normaalin liikenteen että häiriö-tilanteiden osalta. Tähän kappaleeseen on tiivistetty edellisten lukujen havainnot ratapihan vielä osin piilossa olevasta potentista. Kaikkien alla olevien ehdotusten osalta hyötyjä ei kuitenkaan saavuteta ennen kuin edellisessä kappaleessa 5.3 ku-vattuja kehitystoimenpiteitä infrastruktuuriin ja turvalaitteisiin liittyen on viety eteenpäi
	1. Huoltoraiteiden vasenkätinen liikenne – Sekä ruuhkatuntien lisäka-pasiteetin että häiriötilanteiden toimintamahdollisuuksien lisäämisen kan-nalta tämä oli keskeinen suositus. Nyt käytössä oleva pääosin oikeakäti-nen liikenne ei mahdollista joustavaa junien siirtämistä huoltoraiteille ti-lanteessa kuin tilanteessa. Vasenkätinen liikenne tekisi todennäköisesti myös Pasilan laituriraiteen 6 käytöstä houkuttelevampaa erityisesti ruuhka-aikoina. Kaikki Pasilan laituriraiteelle 5 saapuvat junat voisivat säännö
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	2. Laituriraiteiden käytön tasaaminen Pasilassa – Edelliseen kohdassa mainittujen raiteiden 5 ja 6 lisäksi myös Pasilan laituriraiteiden 3 ja 4 kuormitusta olisi mahdollista tasata nykyisestä. Tasaisempi kuormitus mahdollistaisi junien tiiviimmän saapumisen pohjoisesta Pasilaan ja lisäisi samalla jonkin verran häiriösietoisuutta. On kuitenkin huomioitava, että 
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	matkustajainformaation kannalta tasainen kuormitus ei ole välttämättä paras ratkaisu. Matkustajille voi olla selvempää, että esimeriksi kaikki kau-kojunat saapuvat aina yhdelle raiteelle ja lähijunat, joihin matkustajat saavat nousta voimassa olevalla HSL-lipuilla, toiselle.  
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	3. Raiteistonkäyttö Helsingissä – Suurin ero havaitussa ja simuloidussa raiteistonkäytössä on kaupunkiliikenneraiteiden 1–4 käyttö. Nykyisin kau-punkijunat käyttävät suurilta osin vain kolme raidetta (raiteet 1–3), mutta simuloinnissa kuormitusta jaettiin tasaisemmin myös raiteelle 4. Tasai-semman kuormituksen lisäksi simuloitu raiteistonkäyttö pyrki minimoi-maan risteäviä kulkuteitä laituriraiteiden pohjoispuolella olevissa vaihde-kujissa.  Näin optimoitu raiteistonkäyttö lisää häiriösietoisuutta, kun pe-r
	3. Raiteistonkäyttö Helsingissä – Suurin ero havaitussa ja simuloidussa raiteistonkäytössä on kaupunkiliikenneraiteiden 1–4 käyttö. Nykyisin kau-punkijunat käyttävät suurilta osin vain kolme raidetta (raiteet 1–3), mutta simuloinnissa kuormitusta jaettiin tasaisemmin myös raiteelle 4. Tasai-semman kuormituksen lisäksi simuloitu raiteistonkäyttö pyrki minimoi-maan risteäviä kulkuteitä laituriraiteiden pohjoispuolella olevissa vaihde-kujissa.  Näin optimoitu raiteistonkäyttö lisää häiriösietoisuutta, kun pe-r
	3. Raiteistonkäyttö Helsingissä – Suurin ero havaitussa ja simuloidussa raiteistonkäytössä on kaupunkiliikenneraiteiden 1–4 käyttö. Nykyisin kau-punkijunat käyttävät suurilta osin vain kolme raidetta (raiteet 1–3), mutta simuloinnissa kuormitusta jaettiin tasaisemmin myös raiteelle 4. Tasai-semman kuormituksen lisäksi simuloitu raiteistonkäyttö pyrki minimoi-maan risteäviä kulkuteitä laituriraiteiden pohjoispuolella olevissa vaihde-kujissa.  Näin optimoitu raiteistonkäyttö lisää häiriösietoisuutta, kun pe-r


	 
	4. Toimenpiteiden A ja B suunnitelmallinen käyttö – Uusia vaihdeyh-teyksiä ei käytetä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti normaalin aika-taulutetun liikenteen suunniteltuihin rinnakkaisiin reitteihin. Uusia reittejä hyödynnetään kuitenkin ruuhka- ja häiriötilanteissa. Työn suosituksena on se, että aikataulujen ja raiteistonkäytön operatiivisessa suunnittelussa otettaisiin mahdollisuuksien mukaan huomioon uusien rinnakkaisten reit-tien hyödyntämismahdollisuudet.  
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	4. Toimenpiteiden A ja B suunnitelmallinen käyttö – Uusia vaihdeyh-teyksiä ei käytetä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti normaalin aika-taulutetun liikenteen suunniteltuihin rinnakkaisiin reitteihin. Uusia reittejä hyödynnetään kuitenkin ruuhka- ja häiriötilanteissa. Työn suosituksena on se, että aikataulujen ja raiteistonkäytön operatiivisessa suunnittelussa otettaisiin mahdollisuuksien mukaan huomioon uusien rinnakkaisten reit-tien hyödyntämismahdollisuudet.  


	 
	5. Pienet parannukset asetinlaitteeseen -  Nykyinen Helsingin asetin-laite ja ESKO-kauko-ohjausjärjestelmä eivät tue nopeita muutoksia reiti-tykseen. Tämä voi olla haasteena myös uuden ENNE-järjestelmän hyö-dyntämisessä. Työn suosituksena on selvittää nykyisten järjestelmien pie-nemmät ja kustannustehokkaat kehitysmahdollisuudet ennen laajempia järjestelmäinvestointeja (uusi asetinlaite, uusi kauko-ohjaus, ERTMS jär-jestelmä). 
	5. Pienet parannukset asetinlaitteeseen -  Nykyinen Helsingin asetin-laite ja ESKO-kauko-ohjausjärjestelmä eivät tue nopeita muutoksia reiti-tykseen. Tämä voi olla haasteena myös uuden ENNE-järjestelmän hyö-dyntämisessä. Työn suosituksena on selvittää nykyisten järjestelmien pie-nemmät ja kustannustehokkaat kehitysmahdollisuudet ennen laajempia järjestelmäinvestointeja (uusi asetinlaite, uusi kauko-ohjaus, ERTMS jär-jestelmä). 
	5. Pienet parannukset asetinlaitteeseen -  Nykyinen Helsingin asetin-laite ja ESKO-kauko-ohjausjärjestelmä eivät tue nopeita muutoksia reiti-tykseen. Tämä voi olla haasteena myös uuden ENNE-järjestelmän hyö-dyntämisessä. Työn suosituksena on selvittää nykyisten järjestelmien pie-nemmät ja kustannustehokkaat kehitysmahdollisuudet ennen laajempia järjestelmäinvestointeja (uusi asetinlaite, uusi kauko-ohjaus, ERTMS jär-jestelmä). 


	 
	6. Päivitetty häiriötilanteidenohjeistus – Osaa vaihdekujista on käy-tetty häiriötilanteissa melko vähän, eikä vaihtoehtoisten reittien käyttämi-sen osalta ole päivitettyä oheistusta poikkeustilanteisiin. Esimerkiksi toi-menpiteen J vaihdekujan osalta olisi hyvä olla kuvaukset tilanteista, joissa uuden puolenvaihtopaikan vaihteita kannatta käyttää  ja vastaavasti missä tilanteissa kannattaa hyödyntää Oulunkylän puolenvaihtopaikkaa.  Liikenteenohjauksen haastatteluiden ja data-analyysin perusteella häiriöti-
	6. Päivitetty häiriötilanteidenohjeistus – Osaa vaihdekujista on käy-tetty häiriötilanteissa melko vähän, eikä vaihtoehtoisten reittien käyttämi-sen osalta ole päivitettyä oheistusta poikkeustilanteisiin. Esimerkiksi toi-menpiteen J vaihdekujan osalta olisi hyvä olla kuvaukset tilanteista, joissa uuden puolenvaihtopaikan vaihteita kannatta käyttää  ja vastaavasti missä tilanteissa kannattaa hyödyntää Oulunkylän puolenvaihtopaikkaa.  Liikenteenohjauksen haastatteluiden ja data-analyysin perusteella häiriöti-
	6. Päivitetty häiriötilanteidenohjeistus – Osaa vaihdekujista on käy-tetty häiriötilanteissa melko vähän, eikä vaihtoehtoisten reittien käyttämi-sen osalta ole päivitettyä oheistusta poikkeustilanteisiin. Esimerkiksi toi-menpiteen J vaihdekujan osalta olisi hyvä olla kuvaukset tilanteista, joissa uuden puolenvaihtopaikan vaihteita kannatta käyttää  ja vastaavasti missä tilanteissa kannattaa hyödyntää Oulunkylän puolenvaihtopaikkaa.  Liikenteenohjauksen haastatteluiden ja data-analyysin perusteella häiriöti-


	 
	5.5  Suositukset ja havainnot vastaavanlaisten hankkeiden suunnitteluun, käyttöönottoon ja toteutukseen  
	Työn aikana tehtiin useita havaintoja, joita kannattaa hyödyntää vastaavanlaisissa hankkeissa, joissa pyritään maksimoimaan infrastruktuurin välityskyky pienillä in-vestoinneilla ja hyödyntämällä uudenlaisilla liikennöintimalleja. Osa havainnoista on myös hyödynnettävissä laajemmin erilaisissa tarkasteluissa, joissa liikenteen si-muloinnin avulla varmistetaan suunnitteluratkaisujen toimivuus.  
	5.5.1  Uusien toimintamallien käyttöönoton varmistaminen 
	Yleisesti ottaen liikenteenohjauksen ja muiden operatiivisten sidosryhmien mu-kaanottoa kaikissa suunnitteluvaiheissa on edelleen syytä korostaa. HELRA-hank-keessa sidosryhmiä osallistettiin laajasti ja hankkeen työpajoissa oli mukana mm. HSL:n, operaattorin, liikenteenohjauksen, kunnossapidon ja rataliikennekeskuksen edustajia. Tästä huolimatta osaa suunnitelluista liikennöintimalleista ei ole totutuk-sen jälkeen otettu käyttöön lainkaan.  Tämän työn aikana käyttämättömyyteen on tunnistettu kaksi pääsyytä:
	1. operatiivisten toimijoiden jalkautuksen jatkaminen seuraavissa suunnit-telu- ja käyttöönottovaiheissa sekä 
	1. operatiivisten toimijoiden jalkautuksen jatkaminen seuraavissa suunnit-telu- ja käyttöönottovaiheissa sekä 
	1. operatiivisten toimijoiden jalkautuksen jatkaminen seuraavissa suunnit-telu- ja käyttöönottovaiheissa sekä 


	 
	2. tekniset rajoitteet, jotka osin tunnistettiin aiemmissa suunnitteluvaiheissa, mutta joihin ei ole riittävästi palattu tarkemmassa rakentamissuunnitte-lussa 
	2. tekniset rajoitteet, jotka osin tunnistettiin aiemmissa suunnitteluvaiheissa, mutta joihin ei ole riittävästi palattu tarkemmassa rakentamissuunnitte-lussa 
	2. tekniset rajoitteet, jotka osin tunnistettiin aiemmissa suunnitteluvaiheissa, mutta joihin ei ole riittävästi palattu tarkemmassa rakentamissuunnitte-lussa 


	 
	Edellä mainittuja teemoja on tarkemmin avattu seuraavissa kappaleissa 5.5.2 ja 5.5.3. Näiden teemojen lisäksi on hyvä korostaa nykyisestä asetinlaitteesta johtu-via liikenteenohjauksen rajallisia mahdollisuuksia ottaa käyttöön poikkeavia liiken-nöintimalleja häiriötilanteiden aikana. Vaikka suunnittelupöydällä vaikuttaisi, että kapasiteetin maksimoimiseksi junia kannattaa ohjata liikennetilanteen mukaan useita eri kulkureittejä pitkin, on vaihtoehtoisten reittien toteuttaminen ja niiden valitseminen hektist
	 
	5.5.2  Osallistaminen ja sidosryhmätyöskentely  
	Hankkeen hyödyt olisivat todennäköisesti jo tähän päivään mennessä realisoitu-neet laajemmin, jos sidosryhmätyötä olisi jatkettu tiiviisti myös tarkemmassa suun-nittelu- ja käyttöönottovaiheessa. Jatkuvalla vuoropuhelulla olisi varmasti tunnis-tettu jo aiemmin, että esimerkiksi liikenteenohjauksen kannalta osa ratkaisuista eivät ole mielekkäitä ennen kuin Helsingin asetinlaitteeseen saadaan lisää automa-tisoituja toimintoja.  
	 
	Ratkaisujen jalkauttamista tarkemmassa suunnitteluvaiheessa on todennäköisesti hidastanut myös se, että sekä tilaajan että suunnittelijoiden osalta HELRA-projektin työryhmä on muuttunut parantamissuunnittelun jälkeen. Jatkoa ajatellen olisi suo-siteltavaa, että tarkemmassa suunnitteluvaiheessa on vielä tiiviimmin mukana yksi tai useampi henkilö, jotka ovat olleet suunnittelemassa liikennöintiperiaatteita ja tietävät eri toimenpiteiden taustat ja tavoitteet.  
	Sekä sidosryhmätyöhön että tiedonsiirtymiseen eri suunnitteluvaiheesta toiseen liittyy myös tarve kommunikoida muutokset toimenpiteiden valmistuttua laajem-min. Esimerkiksi monet parantamissuunnittelussa ajatellut hyödyt perustuivat huoltoraiteiden vasenkätiseen liikenteeseen ja tiettyjen vaihdekujien suunnitelmal-liseen käyttöön myös aikataulutetussa liikenteessä. Nyt kun toimenpiteiden valmis-tuttua uusia liikennöintiperiaatteita ei ole virallisesti otettu käyttöön, ovat vaihteet koettu pitkälti kunnossap
	5.5.3  Tekniset haasteet ja tiedonkulun parantaminen  
	Linjaliikenteelle suunniteltujen uusien liikennöintimallien käyttöä ovat osallistami-seen ja tiedonsiirtoon liittyvien haasteiden lisäksi hankaloittaneet tekniset puut-teet, jotka on kuvattu tarkemmin kappaleessa 5.3. Vaikka huoltoraiteiden vasen-kätisen kulkutien muodostamiseen liittyviin haasteisiin, asetinlaitteen rajoituksiin ja pitkien kytkentäryhmien aiheuttamiin vaikutuksiin olisi varmasti päästy parem-min kiinni laajemmalla osallistamisella, olisi eri tekniikkalajien yhteensovitusta voi-nut parantaa
	Yksi mahdollisuus tekniikka-alueiden yhteensovittamisen parantamiseksi olisi mo-nialaisen työpajan järjestäminen, jossa uusien toimenpiteiden käyttötarkoitukset eri liikennöintitilanteissa simuloidaan siten, että kunkin sidosryhmän edustajan osalta heidän roolinsa ja tarvittavat toimenpiteet poikkeustilanteissa käydään yksi-tyiskohtaisesti läpi. Tällainen avoin osallistava vuoropuhelu paljastaisi teknisen to-teutuksen osalta yksityiskohtia, joihin tulee vielä miettiä vaihtoehtoisia toteutus-ratkaisuja.  
	5.5.4  Suosituksia ratapihojen liikenteen suunnitteluun ja simu-lointitarkasteluihin  
	Raiteistonkäytön suunnittelu on keskeisessä roolissa, kun tutkitaan ratapihan tule-vaisuuden toimivuutta. Esimerkiksi Helsingin ratapihan simulointitulokset häiriösie-toisuuden osalta ovat osin riippuvaisia siitä, millainen raiteistonkäyttö liikennemal-liin on syötetty. Tämän vuoksi vastaavanlaisissa hankkeissa on jatkossakin syytä panostaa sekä varsinaiseen raiteistonkäytön suunnitteluun että samanaikaisesti käytävään vuoropuheluun kaikkien operatiivisten toimijoiden kanssa. Myös suun-nitelman valmistettua
	Tämän selvityksen perusteella liikenteen simulointia voidaan edelleen pitää erittäin hyvänä menetelmänä tulevien hankkeiden vaikutusten selvittämiseksi. HELRA-
	työssä simuloinnin avulla on voitu arvioida niin pienempien kuin isompinekin toi-menpiteiden toimivuutta. Ennen-jälkeen-tutkimus kuitenkin osoitti, että simuloin-tiprosessia on mahdollista parantaa ja saada jatkossa entistä luotettavampia tu-loksia. Vertailu simuloituihin ja mitattuihin tuloksiin on osoittanut, että vastaavissa tarkasteluissa on jatkossa syytä kiinnittää vielä enemmän huomioita lähtötietona käytettäviin viivejakaumiin. 
	HELRA-parantamissuunnittelun simuloinneissa hyödynnettiin toteutuneita viivetie-toja Etelä-Suomen alueelta. Tilastoista saadut viivetiedot muokattiin simulointioh-jelmiston edellyttämän jakauman muotoon kuitenkin siten, että suurimmat viiveet jätettiin jakaumasta pois. Edellä kuvattu tapa luoda viivejakaumia on yleisesti käy-tössä ja koettu aiemmissa simuloinneissa luotettavaksi menetelmäksi. Ratapi-hasimuloinnin kannalta tähän liittyy kuitenkin kaksi riskiä, jotka näyttävät ainakin osittain realisoituneen 
	1. Maksimiviiveet leikattiin pois siten, ettei junia tarvitsisi perua ja ettei ju-nien liikennöintijärjestystä vaihdettaisi mallissa. Tällöin esimerkiksi lähiju-nien osalta malliin ei syötetty yli 300 sekunnin viiveitä, mikä vastaa ny-kyistä vuoroväliä. Tarkastelujen yhteismitallisuuden kannalta menetelmä on perusteltu ja ilman tätä simuloituja vaihtoehtoja olisi ollut todella vai-kea vertailla. Viiveiden leikkaamisella on kuitenkin ollut osaltaan vaiku-tusta siihen, että simuloidut viivetulokset ja data-an
	1. Maksimiviiveet leikattiin pois siten, ettei junia tarvitsisi perua ja ettei ju-nien liikennöintijärjestystä vaihdettaisi mallissa. Tällöin esimerkiksi lähiju-nien osalta malliin ei syötetty yli 300 sekunnin viiveitä, mikä vastaa ny-kyistä vuoroväliä. Tarkastelujen yhteismitallisuuden kannalta menetelmä on perusteltu ja ilman tätä simuloituja vaihtoehtoja olisi ollut todella vai-kea vertailla. Viiveiden leikkaamisella on kuitenkin ollut osaltaan vaiku-tusta siihen, että simuloidut viivetulokset ja data-an
	1. Maksimiviiveet leikattiin pois siten, ettei junia tarvitsisi perua ja ettei ju-nien liikennöintijärjestystä vaihdettaisi mallissa. Tällöin esimerkiksi lähiju-nien osalta malliin ei syötetty yli 300 sekunnin viiveitä, mikä vastaa ny-kyistä vuoroväliä. Tarkastelujen yhteismitallisuuden kannalta menetelmä on perusteltu ja ilman tätä simuloituja vaihtoehtoja olisi ollut todella vai-kea vertailla. Viiveiden leikkaamisella on kuitenkin ollut osaltaan vaiku-tusta siihen, että simuloidut viivetulokset ja data-an


	 
	2. Koska tarkastelualue oli hyvin rajattu, simuloinnissa ei näy viiveiden ket-juuntumista ja mahdollista kertautumista linjaosuuksilla. Esimerkiksi Ran-taradalla usein kertautuvat viiveet eivät näy simulointituloksissa lainkaan, koska Helsingistä myöhässä lähtevät junat häviävät mallissa Huopalahden jälkeen ”mustaan laatikoon”. Tällöin mahdolliset sekundääriset viiveet Rantaradan yksiraiteisella osuudella jäävät kokonaan syntymättä simu-loinnin aikana. Tämä ilmiö voitaisiin jatkossa korjata joko mallintamal
	2. Koska tarkastelualue oli hyvin rajattu, simuloinnissa ei näy viiveiden ket-juuntumista ja mahdollista kertautumista linjaosuuksilla. Esimerkiksi Ran-taradalla usein kertautuvat viiveet eivät näy simulointituloksissa lainkaan, koska Helsingistä myöhässä lähtevät junat häviävät mallissa Huopalahden jälkeen ”mustaan laatikoon”. Tällöin mahdolliset sekundääriset viiveet Rantaradan yksiraiteisella osuudella jäävät kokonaan syntymättä simu-loinnin aikana. Tämä ilmiö voitaisiin jatkossa korjata joko mallintamal
	2. Koska tarkastelualue oli hyvin rajattu, simuloinnissa ei näy viiveiden ket-juuntumista ja mahdollista kertautumista linjaosuuksilla. Esimerkiksi Ran-taradalla usein kertautuvat viiveet eivät näy simulointituloksissa lainkaan, koska Helsingistä myöhässä lähtevät junat häviävät mallissa Huopalahden jälkeen ”mustaan laatikoon”. Tällöin mahdolliset sekundääriset viiveet Rantaradan yksiraiteisella osuudella jäävät kokonaan syntymättä simu-loinnin aikana. Tämä ilmiö voitaisiin jatkossa korjata joko mallintamal


	 
	Kumpikaan edellä mainittu tekijä ei muuta arvioita eri suunnitteluvaihtoehtojen pa-remmuudesta, eikä myöskään muuta muita keskeisiä johtopäätöksiä aiemmissa HELRA-töissä. Tässä työssä tehty vertailu kuitenkin osoitti, että pelkästään Helsin-gin ratapihan ja muutamien lähiliikenneasemien sisältävän simulointimallin tuloksia on haastavaa ottaa huomioon euromääräisessä hyöty-kustannuslaskennassa. Tar-kastelualueella syntyneet viiveet ja niiden muutokset häiriötilanteen jälkeen olivat junatyypistä riippuen 2-6 
	5.5.5  Avoimen datan hyödyntäminen  
	Tämä työ vahvisti, että avointen rajapintojen kautta on saatavilla kattavasti dataa mm. rautateiden toteutuneesta liikenteestä, häiriötilanteista ja ratatöistä.  Datan avulla on mahdollista aiempaa helpommin ja tarkemmin tarkastella tehtyjen kehi-tystoimenpiteiden vaikutuksia rautatiejärjestelmän käyttöön ja toteutuneeseen lii-kenteeseen. Jatkossa tämä antaa kokonaan uusia mahdollisuuksia varmistaa, että kehitysinvestointien suunnitellut vaikutukset ja hyödyt on saavutettu. Tuloksia 
	analysoimalla voidaan myös kehittää suunnittelu- ja toteutusprosessia siten, että investointien vaikutukset voidaan entistä paremmin arvioida jo suunnittelun ai-kana. Näin kehitysinvestoinnit pystytään kohdistamaan oikein ja saavutetaan var-memmin halutut vaikutukset.   
	Työssä käytetyt menetelmät myös osittivat, että avoimesta rajapinnasta saatava dataa on suhteellisien helppoa yhdistää eri työkaluihin ja muihin datalähteisiin. Tämä on kannustavaa jatkoja ajatellen, ja tässä työssä käytetyt analyysit ovat to-dennäköisesti vain rajallinen esitys tulevaisuuden mahdollisuuksista.  
	5.6  Mahdolliset jatkotoimenpiteet HELRA-alueella  
	Alle on koottu analyysin ja haastatteluiden perusteella tärkeimpiä ehdotuksia jat-kotoimenpiteiksi HELRA-alueen toiminnan jatkokehitykseen. Toimenpiteet on ja-ettu kahteen prioriteettiluokkaan toimenpiteiden arvioitujen alustavien vaikutusten ja toisaalta muutosten toteutuksen haasteellisuuden ja kustannusten kannalta.  
	Prioriteetti 1a - Laituriopastinten toteutuksen tekninen ja liikenteellinen tarkastelu.  
	Toimenpide sisältää laituriopastinten toiminnallisuuden toteutusmahdollisuuksien selvityksen sekä toteutussuunnitelman laadinnan. Tässä yhteydessä olisi hyvä tehdä myös selvitys siitä, onko Pasilan lisäksi muita potentiaalisia kohteita laitu-riopastimille tunnistettavissa. Laituriopastimien koekäytön analyysin mukaan mer-kittävä määrä yksiköitä hyödynsi laituriopastimia joka päivä, joten kokonaisvaiku-tukset voisivat olla suuria. Ennen ERTMS-kehitysinvestointien toteuttamista, tämä olisi yksi mahdollinen ta
	Prioriteetti 1b - Turvalaitteiden ja sähköradan toiminnallisuuksien kehi-tyksen toteutuksen tekninen ja liikenteellinen tarkastelu.  
	Tähän toimenpiteeseen sisältyy kolme osakokonaisuutta: 
	1. Sähköradan jänniteryhmien päivitys mahdollistamaan paremmin uusien vaih-dekujien hyödyntäminen erilaisissa häiriötilanteissa ja ratatöiden aikana (eri-tyisesti ryhmät 100, 20 ja 10). 
	1. Sähköradan jänniteryhmien päivitys mahdollistamaan paremmin uusien vaih-dekujien hyödyntäminen erilaisissa häiriötilanteissa ja ratatöiden aikana (eri-tyisesti ryhmät 100, 20 ja 10). 
	1. Sähköradan jänniteryhmien päivitys mahdollistamaan paremmin uusien vaih-dekujien hyödyntäminen erilaisissa häiriötilanteissa ja ratatöiden aikana (eri-tyisesti ryhmät 100, 20 ja 10). 


	 
	2. Asetinlaitteen toiminnallisuuden kehittäminen pienin muutoksin siten, että ra-kennettuja HELRA kehityskohteita olisi mahdollista käyttää nykyistä sujuvam-min ja tehokkaammin. tärkeimmät tunnistetut muutostarpeet ovat: 
	2. Asetinlaitteen toiminnallisuuden kehittäminen pienin muutoksin siten, että ra-kennettuja HELRA kehityskohteita olisi mahdollista käyttää nykyistä sujuvam-min ja tehokkaammin. tärkeimmät tunnistetut muutostarpeet ovat: 
	2. Asetinlaitteen toiminnallisuuden kehittäminen pienin muutoksin siten, että ra-kennettuja HELRA kehityskohteita olisi mahdollista käyttää nykyistä sujuvam-min ja tehokkaammin. tärkeimmät tunnistetut muutostarpeet ovat: 

	o kulkuteiden ohiajovaroihin mahdollisesti tarvittavien muutosten selvi-tys (nollaohiajovarojen lisääminen), 
	o kulkuteiden ohiajovaroihin mahdollisesti tarvittavien muutosten selvi-tys (nollaohiajovarojen lisääminen), 
	o kulkuteiden ohiajovaroihin mahdollisesti tarvittavien muutosten selvi-tys (nollaohiajovarojen lisääminen), 

	o Ilmalan ja Helsingin asetinlaitteiden rajapinnan toiminnan kehitys sekä 
	o Ilmalan ja Helsingin asetinlaitteiden rajapinnan toiminnan kehitys sekä 

	o turvalaitejärjestelmän kehitys tukemaan huoltoraiteiden liikennöintiä sujuvammin molempiin suuntiin  
	o turvalaitejärjestelmän kehitys tukemaan huoltoraiteiden liikennöintiä sujuvammin molempiin suuntiin  



	 
	3. Liikennemallin ja raiteistonkäytön kehitys siten, että jatkossa hyödynnetään laajemmin HELRA-toimenpiteitä myös linjaliikenteen osalta 
	3. Liikennemallin ja raiteistonkäytön kehitys siten, että jatkossa hyödynnetään laajemmin HELRA-toimenpiteitä myös linjaliikenteen osalta 
	3. Liikennemallin ja raiteistonkäytön kehitys siten, että jatkossa hyödynnetään laajemmin HELRA-toimenpiteitä myös linjaliikenteen osalta 


	 
	  
	Prioriteetti 2 -  Uusien vaihdeyhteyksien toteutettavuuden tekninen ja liikenteellinen tarkastelu. 
	Työn aikana tehtyjen analyysien ja sidosryhmähaastattelujen perusteella  nousi esille  kaksi mahdollista kohdetta, joissa uudesta vaihdeyhteydestä voisi olla mer-kittävää hyötyä: 
	1) Pasilan pohjoispuolisen raiteenvaihtopaikan kehitys täydentäminen lisää-mällä kaukoliikenneraiteiden väliltä puuttuva yhteys sekä 
	1) Pasilan pohjoispuolisen raiteenvaihtopaikan kehitys täydentäminen lisää-mällä kaukoliikenneraiteiden väliltä puuttuva yhteys sekä 
	1) Pasilan pohjoispuolisen raiteenvaihtopaikan kehitys täydentäminen lisää-mällä kaukoliikenneraiteiden väliltä puuttuva yhteys sekä 


	  
	2) Pasilan 7 laiturin käytön mahdollistaminen lisäämällä uusi vaihdeyhteys Pasilan pohjoispuolelle. 
	2) Pasilan 7 laiturin käytön mahdollistaminen lisäämällä uusi vaihdeyhteys Pasilan pohjoispuolelle. 
	2) Pasilan 7 laiturin käytön mahdollistaminen lisäämällä uusi vaihdeyhteys Pasilan pohjoispuolelle. 


	 
	Molemmat toimenpiteet tunnistettiin jo HELRA-parantamissuunnittelun aikana, mutta niiden toteuttaminen olisi edellyttänyt joko erittäin merkittäviä geomet-riamuutoksia laajoilla alueilla tai kaarrevaihteiden käyttöönottoa. Koska tarpeet näille yhteyksille on edelleen tunnistettu, olisi ensimmäinen suositus laatia päivi-tetty selvitys kaarrevaihteiden käyttömahdollisuuksista. HELRA-parantamissuun-nittelun aikana käyttömahdollisuuksista käytiin keskustelua ja todettiin, että RATO-poikkeus voisi mahdollisesti 
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