REFERENSSEJÄMME
Seinäjoki–Oulu -radan perusparantaminen
Tilaaja: Liikennevirasto
Laajuus: 335 km
Aika:
1/2007–12/2017
Rataisännöinti Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen rataverkostossa
Tilaaja: Liikennevirasto
Laajuus: 5 000 km rautatietä, 19 000 ha maa-alueita, 1 500 rakennusta
Aika:
2003–
HELRA Tilaaja:
Laajuus:
Aika:

Helsingin ratapihan toimivuuden parantaminen
Liikennevirasto
Koko Helsingin ratapiha
1/2016–12/2020

Etelä-Suomen tulevaisuuden junaliikenteen asiakaskysynnän, junaliikenteen palvelutason,
liikennemallien, investointitarpeiden sekä häiriösietoisuuden selvittäminen
Tilaaja: Liikennevirasto ja HSL
Laajuus: Helsinki–Lahti, Helsinki–Riihimäki ja Helsinki–Karjaa -rataosat sekä tarvittavissa määrin
yhteydet Tampereelle ja Turkuun
Aika:
2015-2016
Pisara-rata
Tilaaja:
Aika:

Liikennevirasto
2014-2016 (suunnittelu)

Helsingin ja Tampereen rautatieasemien päänäyttöjen uusiminen
Tilaaja: Liikennevirasto
Aika:
2015
Ratayhteyden Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki kehittämisvaihtoehtojen analysointi
Tilaaja: Liikennevirasto
Laajuus: Rataosat Kontiomäki–Oulu–Ylivieska ja Kontiomäki–Iisalmi–Ylivieska
Aika:
2015–2016
Junaliikenteen täsmällisyyden ja häiriöhallinnan kehittäminen
Tilaaja: Liikennevirasto, HSL, VR
Aika:
2011–2014
Signalling programme
Tilaaja: Banedanmark
Laajuus: Tanskan rataverkon liikenteenohjausjärjestelmän uusiminen (ERTMS)
Aika: 2009-2023

Ramboll Finland Oy ja Ramboll CM Oy ovat osa kansainvälistä Ramboll Groupia.
Suomessa toimimme maanlaajuisesti ja tarjoamme infrastruktuurin, ympäristön ja
rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon
konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita.
www.ramboll.fi
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RATOJEN JA RAIDELIIKENTEEN KONSULTTIPALVELUT

RAMBOLL
RAITEILLA

RATOJEN JA RAIDELIIKENTEEN KONSULTTIPALVELUT

RATOJEN JA RAIDELIIKENTEEN KONSULTTIPALVELUT

RATOJEN JA RAIDELIIKENTEEN KOKONAISVALTAINEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN
Mahdollistamme monialaisella asiantuntijuudellamme ympäristöä säästävän, turvalliseen
ja tehokkaaseen liikkumiseen ja kuljettamiseen tähtäävän ratojen ja raideliikenteen
kokonaisvaltaisen kehittämisen.

RAIDELIIKENTEEN KUSTANNUSMALLIT
• liikenteen kustannusten laskenta
• ratakapasiteettin parannusten talousanalyysit

TIETOJÄRJESTELMÄUUDISTUKSET
• ERTMS
• tuotannon suunnittelujärjestelmät

RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUS
• riskienarvioinnit – suunnittelu, toteuttaminen,
käyttöönotto, käyttö

LIIKENTEEN SUUNNITTELU

• YTM -asetuksen mukainen riskienhallinta

• aikataulujen, kalustokiertojen
ja kunnossapidon suunnittelu

• turvallisuusjohtaminen, -katselmukset ja
-dokumenttien laadinta
• turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ja turvapätevyyskoulutukset

OPEROINNIN KEHITTÄMINEN
LIIKENTEEN KILPAILUTUS
• kilpailutettavan liikenteen tarjonnan
ja toimintatapojen määrittely

ISA-ARVIOINTILAITOS

• operaattorin suunnittelu- ja ohjausprosessien kehittäminen ja tehostaminen

• skenaarioiden laskenta

• YTM-asetuksen mukaisen
riskienhallinnan riippumaton
arviointi

INVESTOINTIKOHTEIDEN
KARTOITUS JA HANKEARVIOT

YLEISSUUNNITELMA

RAKENNUTTAMINEN

RATAISÄNNÖINTI

• teknisten, toiminnallisten ja ympäristön
ratkaisujen määrittely

• hankkeiden ja projektien johto,
suunnitteluttaminen

• radan kunnossapitotöiden
ja rakentamistöiden valvominen

• matkustajamääräennusteet
ottaen huomioon maankäytön
kehittymisen

• aluevarausten, vaikutusten ja kustannusten
määrittely

• rakentamisen valmistelu ja ohjaus

• tavaraliikenne-ennusteet ottaen
huomioon teollisuuden rakennemuutoksen
• kartoitetaan simuloimalla
tehokkaimmat radan ja
raiteiston kehittämisvaihtoehdot

• urakoiden valvonta ja vastaanotto
• takuuajan rakennuttamispalvelut

RATASUUNNITELMA

HÄIRIÖHALLINTA
MATKUSTAJAINFORMAATIO

• liikenteen häiriöohjeistuksien laadinta

• rataverkon hallintaan ja
maankäyttöön liittyvät asiat

• näyttötaulujen ja
staattisen opasteiden
suunnittelu

• monitoimijaympäristön
prosessikuvaukset ja
koulutukset

• töiden kilpailutusten
valmisteleminen

• junien sektorointi ja
pysähdysmerkit

RADAN
PARANNUSKOHTEIDEN
KARTOITUS
• simulointianalyysit ratakapasiteetin
käytöstä
• kapasiteetin
pullonkaulojen
korjausehdotukset

• Informaatiojärjestelmien
speksaus ja ylläpito

• lähtökohtana hyväksytty yleissuunnitelma
tai muu selvitys
• rautatiealueiden tai muiden alueiden
haltuunoton määrittely

SUUNNITELMIEN TARKASTUSPALVELUT

RAKENTAMISSUUNNITELMA

• suunnittelutyön ohjaus ja koordinointi

• suunnitelmien tarkastus eri tekniikka-aloilta tilaajan
toivomassa laajuudessa

• toimenpiteen sijainnin, mitoituksien ja
rakenteiden sekä käytettävien materiaalien
ja laatuvaatimusten määrittely
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