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Esipuhe  

Ratateknisten ohjeiden osa Tasoristeykset ilmestyi 2004 Ratahallintokeskuk-
sen toimesta ja osia siitä muutettiin 2012 Liikenneviraston Tien suunnittelu ta-
soristeyksessä ohjeella. Nyt ilmestyvän ohjeen tarkoituksena on koota edellä 
mainituissa kahdessa ohjeessa olevat asiat yhteen ohjeeseen.  
 
Väylävirasto valmistautuu ohjetyössä rakenteisiin asiakirjoihin, joten nyt ilmes-
tyvässä ohjeessa ei toisteta muissa rautatieohjeissa mainittuja tasoristeyksiin 
liittyviä asioita. 
 
Kaikki ohjetekstit on arvioitu turvallisuuden parantamisen näkökulmasta.      
 
Helsingissä toukokuussa 2019 
 
Väylävirasto 
Turvallisuustoiminto  
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9  Rautateiden tasoristeykset 

9.1 Soveltamisala 

Tätä ohjetta on noudatettava rakennettaessa uutta ja uudistettaessa tai pa-
rannettaessa valtion rataverkolla olevaa rautatien tasoristeystä sekä sen 
kanssa risteävää maantietä ja yksityisraiteella, kun tasoristeyksen kanssa ris-
teää valtion tie. Ohjetta sovelletaan katujen tai yksityisteiden kanssa risteävis-
sä tasoristeyksissä.  
 

9.2 Määritelmät 

Tässä ohjeessa käytettyjen termien määritelmät löytyvät ohjeen RATO 1 Yleiset 
perusteet liitteestä 1 ratatekniset ohjeet: termit ja määritelmät. 
 

9.3 Yleiset ohjeet 

Luvan tästä ohjeesta poikkeamiseen antaa Väylävirasto. 
 
9.3.1 Tasoristeyksen radanpito 

Tasoristeyksen radanpidon osalta on noudatettava Ratalakia (2007/110). 
 
9.3.2 Tasoristeyksen merkitseminen 

Tasoristeyksen merkitsemisen osalta on noudatettava liikenneministeriön pää-
töstä liikenteen ohjauslaitteista (203/1982). 
 
9.3.3 Tasoristeykseen liittyvät liikennemerkit 

Tasoristeykseen liittyvien liikennemerkkien osalta on noudatettava Liikenne-
viraston Yleisohjetta liikennemerkkien käytöstä (TIEH 2000006-03) sekä ohjet-
ta Liikennemerkkien rakenne ja pystytys - Rakenteita ja laatua koskevat vaati-
mukset (LO 20/2013). 
 
Tasoristeykseen liittyvien stop-merkkien käyttämisessä on noudatettava Lii-
kenteen turvallisuusviraston ohjetta Kriteerit stop-merkkien käytölle rautatien 
tasoristeyksissä (453732/03.04.02.00/2017). 
 

9.4 Tasoristeystä koskevat rautatieohjeet 

Raiteen suurin nopeus saa olla tasoristeyksessä enintään 140 km/h, ellei taso-
risteyksen ylittämistä ole estetty lukittavalla puomilla tai portilla.  
 
Tasoristeyksen etäisyys toisesta tasoristeyksestä raiteen suuntaisesti on olta-
va vähintään 30 metriä mitattuna kansien reunoista, poikkeuksena moottori-
kelkkatasoristeys, jonka etäisyyden pitää olla vähintään 1 metri. 
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9.4.1 Tasoristeyksen näkemä 

Parannettavien ja uusittavien tasoristeyksen näkemien osalta noudatetaan lii-
kenne- ja viestintäministeriön asetusta näkemäalueista (65/2011) siihen asti, 
kunnes liikenne- ja viestintävirasto julkaisee asiaa koskevan määräyksen. 
 
Tasoristeysnäkemää arvioitaessa ei huomioida tasoristeyksen näkemässä ole-
via raiteen sähköistykseen liittyviä rakenteita, poikkeuksena ratajohdon kiris-
tyspaino, joka ei saa olla 100 metriä lähempänä tasoristeystä, eikä valaisin- tai 
vastaavia pylväitä. 
 
Varoituslaitoksella varustetun tasoristeyksen näkemä on pyrittävä toteutta-
maan kuten varoituslaitoksella varustamattomassa tasoristeyksessä. 
 
Tasoristeysnäkemät on merkittävä rataverkon haltijan tasoristeysrekisteriin 
tietona, joka ilmoittaa tasoristeyksen näkemän päättymisen kohdan raiteella. 
 
9.4.1.1 Tien tasoristeys 

Tien tasoristeyksen tasoristeysnäkemän on toteuduttava 8 metrin matkalla 
lähimmästä kiskosta, mitattuna tien ajoradan keskeltä 1,1–3,5 metrin korkeu-
delta radalle korkeudelle 1,1 metriä kiskon selästä. 
 
9.4.1.2 Rajoitetun liikenteen tasoristeys 

Rajoitetun liikenteen tasoristeyksen tasoristeysnäkemän on toteuduttava 
8 metrin matkalla lähimmästä kiskosta, mitattuna tien ajoradan keskeltä  
1,1-3,5 metrin korkeudelta radalle korkeudelle 1,1 metriä kiskon selästä. 
 
Tasoristeys on varustettava lukittavalla puomilla tai portilla, kun rajoitetun lii-
kenteen tasoristeyksessä rajoitteet ovat moottorikäyttöisellä ajoneuvoilla ajo 
kielletty (312) ja jalankulku sekä polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty (324) ja 
merkki 312 on varustettu tekstillisellä lisäkilvellä (872), Huoltoajo sallittu. 
 
9.4.1.3 Kevyen liikenteen väylän tasoristeys 

Kevyen liikenteen väylän tasoristeyksen tasoristeysnäkemän on toteuduttava 
6 metrin matkalla lähimmästä kiskosta, mitattuna kevyen liikenteen väylän 
keskeltä 1,1-3,5 metrin korkeudelta radalle korkeudelle 1,1 metriä kiskon seläs-
tä. 
 
9.4.2 Tasoristeyksen rakenne 

Tasoristeyksen rakenteen osalta on noudatettava Liikenteen turvallisuusviras-
ton määräystä Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/ 
03.04.02.00/2014). 
 
Tasoristeyksen puisissa kansirakenteissa saa käyttää vain Liikenneviraston  
ohjeen Puiset tasoristeysten kansirakenteet mukaisia rakenteita (LIVI/2633/ 
06.04.01/2016). 
 
Tasoristeystä ei saa sijoittaa radan vaihteen kohdalle. Vaihteen etu- ja takajat-
kosten on oltava tasoristeyksen kannen ulkopuolella vähintään 20 metrin etäi-
syydellä tasoristeyksen kannesta. 
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Raideosuuden rajan on oltava tasoristeyksen kannen ulkopuolella vähintään 
5 metrin etäisyydellä tasoristeyksen kannesta. 
 
Radan ja tien rakennekerrokset on erotettava toisistaan siten, että rakenneker-
rokset eivät sekoitu keskenään. 
 
Raiteen kallistus tasoristeyksessä saa olla enintään 60 mm. 
 
Tasoristeyksen kannen on oltava aina raiteen suuntaisesti vähintään 3 metriä 
pitkä. Kannen on ulotuttava tasoristeyksen kanssa risteävän väylän yli kaikilta 
osin molemmilta puolin kantta vähintään 500 mm. 
 
Tasoristeyksen leveys raiteen suuntaisesti saa olla enintään 30 metriä mitat-
tuna kansien reunoista. 
 
9.4.3 Tasoristeyksen turvallisuuden parantamisen suunnittelu 

Tasoristeyksen turvallisuuden parantamisen suunnittelussa on noudatettava 
Liikenneviraston ohjetta Tasoristeysten turvallisuuden parantamisen suunnit-
telu 4/2012 (765/070/2012) 
  
9.4.4 Kunnossapito 

Tasoristeyksen kunnossapidossa on noudatettava Liikenneviraston ohjetta 
RATO 15 Radan kunnossapito. 
 

9.5 Varoituslaitokset ja opastimet 

Tasoristeyksiin liittyvien liikennevalojen osalta on noudatettava liikenne- ja 
viestintäministeriön asetusta tieliikenteen liikennevaloista (1012/2001). 
 
Tasoristeysten varoituslaitosten ja opastinten osalta on noudatettava Liiken-
neviraston ohjeita RATO 6 Turvalaitteet sekä Varoituslaitosten tekniset toimi-
tusehdot (2252/0820/2011). 
 
Tasoristeys on varustettava puomilaitoksella, kun raiteen suurin nopeus on yli 
80 km/h ja tien keskivuorokausiliikenne on yli 1000 ajoneuvoa, tai raiteen suu-
rin nopeus on yli 140 km/h, tai keskivuorokausiliikenne on yli 2000 ajoneuvoa.  
 
Tasoristeys on varustettava puomilaitoksella tai valo- ja äänivaroituslaitoksel-
la, kun keskivuorokausiliikenne on yli 100 ajoneuvoa ja rautatietä pitkin kulke-
vien yksiköiden määrä on yli 20 vuorokaudessa, tai keskivuorokausiliikenne on 
yli 500 ajoneuvoa, tai yksiköiden määrä on yli 50 vuorokaudessa. 
 

9.6 Tasoristeyksen huomiolaite 

Huomiolaite ilmoittaa oranssilla vilkkuvalla valolla tasoristeykseen raidetta 
pitkin saapuvista yksiköistä. 
 
Tasoristeyksen huomiolaitetta voidaan käyttää tasoristeyksen turvallisuuden 
parantamiseksi. 
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Huomiolaitteen toiminta edellyttää liikkuvassa kalustossa olevaa ohjausyksik-
köä. 
 
Huomiolaitetta on tarkoituksenmukaista käyttää sellaisilla rataosuuksilla, joilla 
liikennöinti on vähäistä. 
 

9.7 Tasoristeysvalo 

Varoitusvalo voidaan käyttää vähäliikenteisissä tasoristeyksissä. Siinä on pu-
nainen ja valkoinen valo. 
 
Ohjaus tapahtuu joko veturissa olevalla ohjausyksiköllä tai ratalaitteilla. 
 
Tasoristeysvalo ei vaikuta näkemävaatimuksiin. 
 

9.8 Tietä koskevat ohjeet 

Teiden poikkileikkauksen osalta on noudatettava Liikenneviraston ohjeita Tien 
poikkileikkauksen suunnittelu 29/2013 (2127/070/2010), Taajamakeskustatien 
poikkileikkaus ja raskas liikenne (Tietoa tiensuunnitteluun nro 56 - Tiehallinto, 
tie- ja liikennetekniikka 20.12.2001) sekä Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnit-
telu 11/2014 (1949/070/2014). 
 
Teiden nopeusrajoituksen suhteen on noudatettava Liikenneviraston ohjetta 
Nopeusrajoitukset (TIEL 2130017). 
 
Tasoristeyksen sulkemisen yhteydessä tiet on suljettava Liikenneviraston oh-
jeen Sulku- ja varoituslaitteet (39/2013) mukaisesti. 
 
Teiden on oltava vähintään 8 metrin matkalla lähimmästä kiskosta 70–110 as-
teen kulmassa raiteeseen nähden mitattuna tien keskeltä raiteen keskelle tien 
molempiin lähestymissuuntiin. 
 
Teiden pituuskaltevuus on pyrittävä toteuttamaan raiteesta poispäin viettävä-
nä. 
 
Varoituslaitoksella varustetussa tasoristeyksessä teiden on oltava asfaltilla tai 
vastaavalla tavalla päällystetty vähintään 100 metrin matkalla ennen tasoris-
teystä. 
 
Teiden ja tasoristeyksen kannen yhtymäkohdassa tien pinnan on oltava kannen 
korkeudella tai enintään 30 mm kannen alapuolella. 
 
9.8.1 Tien tasoristeys 

Tien on oltava suora vähintään 8 metrin matkalla lähimmästä kiskosta ja tien 
kaarresäteen on oltava vähintään 1000 metriä vähintään 60 metrin matkalla 
lähimmästä kiskosta. 
 
Tien kaksisuuntaisen ajoradan leveyden tasoristeyksessä ja vähintään 50 met-
riä ennen lähintä kiskoa pitää olla vähintään 6,5 metriä.  



Väyläviraston ohjeita 15/2019  10 
RATO 9 Rautatien tasoristeykset 
 
 
 

 

Tien pituuskaltevuuden on oltava raiteen kallistuksen mukainen vähintään 
5 metrin matkalla lähimmästä kiskosta. Pituuskaltevuus saa olla enintään 1,5 % 
vähintään 40 metrin matkalla lähimmästä kiskosta. 
 
Tiellä lähinnä tasoristeystä olevan tieliittymän on oltava vähintään 50 metrin 
etäisyydellä lähimmästä kiskosta. 
 
9.8.2 Rajoitetun liikenteen tasoristeys 

Rajoitetun liikenteen tasoristeyksen rajoite on merkittävä liikennemerkillä. 
 
Tien on oltava suora vähintään 8 metrin matkalla lähimmästä kiskosta ja tien 
kaarresäteen on oltava vähintään 1000 metriä vähintään 30 metrin matkalla 
lähimmästä kiskosta, jos tiellä on kielletty yli 15 metriä pitkät ajoneuvot ja ajo-
neuvoyhdistelmät. 
 
Tien on oltava suora vähintään 8 metrin matkalla lähimmästä kiskosta ja tien 
kaarresäteen on oltava vähintään 1000 metriä vähintään 40 metrin matkalla 
lähimmästä kiskosta, jos tiellä on kielletty yli 26 metriä pitkät ajoneuvot ja ajo-
neuvoyhdistelmät. 
 
Tien pituuskaltevuuden on oltava raiteen kallistuksen mukainen vähintään 
5 metrin matkalla lähimmästä kiskosta. Pituuskaltevuus saa olla enintään 1,5 % 
vähintään 20 metrin matkalla lähimmästä kiskosta, jos tiellä on kielletty yli 
15 metriä pitkät ajoneuvot ja ajoneuvoyhdistelmät. 
 
Tien pituuskaltevuuden on oltava raiteen kallistuksen mukainen vähintään 
5 metrin matkalla lähimmästä kiskosta. Pituuskaltevuus saa olla enintään 1,5 % 
vähintään 30 metrin matkalla lähimmästä kiskosta, jos tiellä on kielletty yli 
26 metriä pitkät ajoneuvot ja ajoneuvoyhdistelmät. 
 
Tien kaksisuuntaisen ajoradan leveyden tasoristeyksessä ja vähintään 50 met-
riä ennen lähintä kiskoa pitää olla vähintään 6,5 metriä. 
 
Tiellä lähinnä tasoristeystä olevan tieliittymän on oltava vähintään 30 metrin 
etäisyydellä lähimmästä kiskosta, jos tiellä on kielletty yli 15 metriä pitkät ajo-
neuvot ja ajoneuvoyhdistelmät. 
 
Tiellä lähinnä tasoristeystä olevan tieliittymän on oltava vähintään 40 metrin 
etäisyydellä lähimmästä kiskosta, jos tiellä on kielletty yli 26 metriä pitkät ajo-
neuvot ja ajoneuvoyhdistelmät. 
 
9.8.3 Moottorikelkkatasoristeys 

Moottorikelkkatasoristeykseen johtavalle tielle Liikenneministeriön päätöksen 
liikenteen ohjauslaitteista mukaisesti on asennettava liikennemerkki 171 Rauta-
tien tasoristeys ilman puomeja, 176 Yksiraiteinen rautatien tasoristeys tai 177 
Kaksi- tai useampiraiteinen rautatien tasoristeys ja 324 Jalankulku sekä polku-
pyörällä ja mopolla ajo kielletty. 
 
Moottorikelkkatasoristeykseen johtavalle tielle on asennettava Liikennemerkki 
426 Moottorikelkkailureitti vähintään 5 metrin ja enintään 7 metrin etäisyydelle 
lähimmästä kiskosta ja merkki on poistettava kesän ajaksi. Kesän ajaksi merkin 
426 tilalle on asennettava merkki 317 Moottorikelkalla ajo kielletty. 
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9.8.4 Kevyen liikenteen väylän tasoristeys 

Kevyen liikenteen väylän pituuskaltevuuden on oltava raiteen kallistuksen mu-
kainen vähintään 5 metrin matkalla lähimmästä kiskosta. Pituuskaltevuus saa 
olla enintään 1,5 % vähintään 10 metrin matkalla lähimmästä kiskosta. 
 
Kevyen liikenteen väylän leveyden tasoristeyksessä ja vähintään 10 metriä en-
nen lähintä kiskoa pitää olla vähintään 2 metriä. 
 
Kevyen liikenteen väylän lähinnä tasoristeystä olevan tieliittymän on oltava 
vähintään 10 metrin etäisyydellä lähimmästä kiskosta. 
 
9.8.5 Kunnossapito 

Tiet on rakennettava ja kunnossapidettävä siten, että ne ovat Asetus ajoneuvo-
jen käytöstä tiellä (1257/1992) mukaiset. 
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Väyläviraston tasoristeyksiä koskevat ohjeet ja 
julkaisut 
 
RATO 1 Yleiset perusteet  
- Liite 1: Ratatekniset ohjeet: Termit ja määritelmät 
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/rato1_maaritelmat_web.pdf 

 
Tasoristeysten turvallisuuden parantamisen suunnittelu 
https://julkaisut.vayla.fi/pdf3/lo_2012-04_tasoristeysten_turvallisuuden_web.pdf 

 
Puiset tasoristeysten kansirakenteet 
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/ohje_2016_puiset_tasoristeysten_web.pdf 

 
Varoituslaitosten tekniset toimitusehdot 
https://julkaisut.vayla.fi/pdf3/ohje_2012_varoituslaitosten_tekniset_web.pdf 

 
Tasoristeyksen turvallisuuden parantaminen varoituslaitos lisäämällä 
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/ohje_2016_tasoristeyksen_turvallisuuden_web.pdf 

 
Erikoiskuljetukset rautatien tasoristeyksissä 
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/ohje_2018_erikoiskuljetukset_rautatien_web.pdf 

 

Specialtransporter vid järnvägsplankorsning 
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/ohje_2018_erikoiskuljetukset_rautatien_sv_web.pdf 

 
Erikoiskuljetukset rautatien tasoristeyksissä - esite raskaalle liikenteelle 
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/esite_erikoiskuljetukset_rautatien_web.pdf 

 
Tasoristeykset ja teiden kunnossapito esite  
https://julkaisut.vayla.fi/pdf6/tasoristeykset_teiden_kunnossapito_web.pdf 
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