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Esipuhe 

Radanpidon ympäristöohje kattaa rautatiehankkeiden eri suunnitteluvaiheet sekä 
rakentamisen ja kunnossapidon. Ohje on tarkoitettu ratahankkeiden (sekä uudis-
hankkeiden että parantamishankkeiden) ja kaikkien radanpidon parissa työskente-
levien tahojen aktiiviseen käyttöön. 

Ohje on tarkoitettu rinnakkaiskäyttöön Ratateknisten ohjeiden (RATO) osan 20 
Ympäristö ja rautatiealueet kanssa. Radanpidon ympäristöohjeessa käsitellään ra-
danpidon prosessia sekä eri vaiheita, ja eri ympäristöaiheisiin liittyviä ilmiöitä on 
selostettu laajemmin. RATO 20 -ohjeessa taas on keskitytty enemmän suunnitte-
lulle ja kunnossapidolle asetettuihin konkreettisiin vaatimuksiin. Vuonna 2021 val-
mistuneessa ohjeiden päivityksessä on poistettu näissä ohjeissa aiemmin esiinty-
nyttä päällekkäisyyttä. 

Radanpidon ympäristöohjeen päivityksessä on otettu huomioon edellisen päivityk-
sen jälkeen tapahtuneet säädösmuutokset, keskeisimpinä ratalain (110/2007) 
muutokset, ympäristönsuojelulaki (527/2014) sekä laki ja asetus ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelystä (252/2017, 277/2017). Meluntorjunnan periaatteet on 
päivitetty vastaamaan säädöksiä ja oikeuskäytäntöä ja ohjeeseen on uutena lisätty 
runkomelu, happamat sulfaattimaat sekä ympäristöturvallisuus. Aiempi luku Pohja- 
ja pintavedet on jaettu kolmeen osaan (Pohjavedet, Pintavedet ja Hulevedet). Liit-
teitä on päivitetty ja mm. liitteeksi 3 on lisätty aiemmin koekäytössä ollut Ympäris-
tökohdeohjeet rautatiealueen ja rautatien suoja-alueen kasvillisuuden poistoon. 
Lisäksi ohjeen rakennetta on selkeytetty ja ohjeeseen on tehty muita vähäisempiä 
korjauksia ja muutoksia. 

Ohjeviittaukset edustavat ohjeen laatimisen aikaista tilannetta, käyttäjän tulee 
noudattaa kulloinkin voimassa olevaa versiota (päivittyvä ohjeluettelo löytyy Väy-
läviraston www-sivuilta).  

Ympäristöohjeen päivityksen ovat laatineet Väyläviraston toimeksiannosta SITO-
WISE Oy:stä Anne Kangasaho (projektipäällikkö), Siru Parviainen (projektisihteeri, 
asiantuntija), Lauri Erävuori (ympäristövaikutukset ja luonto), Sakari Grönlund 
(ympäristövaikutukset), Marja Oittinen ja Jouko Waris (maisema, ympäristösuun-
nittelu), Merilin Vartia, Reijo Pitkämäki  (pinta- ja pohjavedet), Lauri Harilainen 
(hulevedet), Keijo Koskinen (tiedonhallinta), Raisa Valli (ilmasto ja energiatehok-
kuus) ja Maiju Juntunen (maaperä). 

Väylävirastossa työtä ovat ohjanneet Susanna Koivujärvi, Soile Knuuti, Elisa  
Sanasvuori, Marketta Hyvärinen, Marita Luntinen, Arto Hovi, Kari Honkanen, Katri 
Kallio, Jaakko Knuutila, Seppo Mikkonen, Erkki Poikolainen sekä useat muut asian-
tuntijat. 

Helsingissä elokuussa 2021 

Väylävirasto 
Tekniikka- ja ympäristöosasto 
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Käsitteistö 

Arvokohde 

Arvokohteet ovat Väyläviraston hallinnoimalla väyläverkolla olevia, nimettyjä kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Arvokohteet voivat olla rakennelmia, raken-
teita, laitteita tai rakennuksia. 

AVI 

Aluehallintovirasto. Aluehallintovirastoja on kuusi ja niiden tehtävänä on edistää 
ympäristönsuojelun ja ympäristön kestävän käytön lisäksi perusoikeuksien ja oi-
keusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, sisäistä turvallisuutta sekä 
terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. 

BIM 

Tietomalli (tietomallinnus), Building Information Model 

Direktiivilaji 

Direktiivilajilla tarkoitetaan yleisesti EU:n luontodirektiivin liitteiden II, IV ja V la-
jeja. Tässä ohjeessa sillä tarkoitetaan etenkin luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeja, 
jotka kuuluvat tiukan suojelun järjestelmään. Järjestelmä edellyttää niiden lisään-
tymis- ja levähdyspaikkojen suojelua myös Natura 2000 -alueiden ulkopuolella. 

Ekologinen verkosto 

Ekologinen verkosto koostuu luonnon ydinalueista ja ekologisista yhteyksistä. 

Ekologinen yhteys 

Ekologiset yhteydet eli ekologiset käytävät ovat yhteyksiä, jotka mahdollistavat 
eliölajien liikkumisen luonnon ydinalueelta toiselle. Ne ovat vaihtelevan levyisiä 
metsäkäytäviä, joki- ja purolaaksoja tai metsä-peltoketjuja, jotka ylläpitävät ydin-
alueiden toimintaa ja muodostavat biologisia leviämisteitä. Ekologiset yhteydet 
myös jäsentävät luonnonmaisemaa. Kaupunkialueilla virkistysalueet ja -reitit toi-
mivat usein ekologisina yhteyksinä. 

ELY-keskus 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hoitavat valtionhallinnon alueellisia toi-
meenpano- ja kehittämistehtäviä Suomessa. ELY-keskuksia on 15 – niin sanotuissa 
täyden palvelun ELY-keskuksissa (9 kpl) on kolme vastuualuetta; elinkeinot, työ-
voima ja osaaminen, liikenne ja infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat.  

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle kuuluvat YVA-yhteysviranomaisen teh-
tävät ja yleisen edun valvonta ympäristö- ja vesiasioissa. Liikenne ja infrastruktuuri 
-vastuualueelle kuuluvat liikennejärjestelmän toimivuus, liikenneturvallisuus, tie- ja 
liikenneolot, maanteiden pito sekä julkisen liikenteen järjestäminen.  
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Hankearviointi 

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) ja ratalain 
(110/2007) mukainen yksittäisen liikenneväylähankkeen vaikutusten arviointi, jo-
hon sisältyy hankkeen lähtökohtien, tavoitteiden ja vaikutusten kuvaus, vaikutta-
vuuden arviointi, kannattavuuslaskelma ja toteutettavuuden arviointi, päätelmät 
sekä seurannan ja jälkiarvioinnin suunnitelma. Hankearvioinnista on yleisohjeet ja 
kutakin liikennemuotoa koskevat erilliset ohjeet.  

Hankesuunnittelu 

Hankesuunnittelulla tarkoitetaan toteuttamiseen tähtäävää suunnittelua eli yleis- 
ja ratasuunnitelmaa ja toteutusmallista riippuen myös rakentamissuunnitelmaa. 
Esitystapa on erikseen ohjeistettu ja prosessin lopputuote on valituskelpoinen hy-
väksymispäätös ja sen perusteena oleva aineisto. 

Hankkeesta vastaava 

Hankkeesta vastaavalla tarkoitetaan toiminnanharjoittajaa tai sitä, joka muutoin 
on vastuussa YVA-laissa tarkoitetun hankkeen valmistelusta ja toteuttamisesta. 

Happamat sulfaattimaat 

Happamat sulfaattimaat ovat maaperässä luonnollisesti esiintyviä rikkipitoisia se-
dimenttejä. Sulfaattimaassa voi olla sekä hapettunut maakerros (todellinen hapan 
sulfaattimaa) että hapettumaton sulfidirikkipitoinen maakerros (potentiaalinen ha-
pan sulfaattimaa) tai vain toinen näistä. Hapettunut maakerros syntyy potentiaali-
sesti happaman sulfaattimaan joutuessa kosketuksiin ilmakehän hapen kanssa, jol-
loin sulfidit alkavat hapettua ja todellinen hapan sulfaattimaa syntyy. 

Jätteen hyödyntäminen 

Jätteen hyödyntämisellä tarkoitetaan toimintaa, jonka ensisijaisena tuloksena jäte 
käytetään hyödyksi tuotantolaitoksessa tai muualla taloudessa siten, että sillä kor-
vataan kyseiseen tarkoitukseen muutoin käytettäviä aineita tai esineitä, mukaan 
lukien jätteen valmistelu tällaista tarkoitusta varten.  

Jätteen kierrätys 

Jätteen kierrätyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa jäte valmistetaan tuotteeksi, 
materiaaliksi tai aineeksi joko alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen; jätteen 
kierrätyksenä ei pidetä jätteen hyödyntämistä energiana eikä jätteen valmistamista 
polttoaineeksi tai maantäyttöön käytettäväksi aineeksi. 

Kompensaatio 

Kompensaatiota voidaan käyttää täydentävinä toimina, jos haittojen lieventämis-
toimenpiteiden ei katsota olevan riittäviä. Kompensaatiolla voidaan saavuttaa ti-
lanne, jossa nettovahinkoja ei synny, tai jossa nettovaikutus ympäristön tilaan on 
positiivinen. Hankkeilla voi olla kompensaatiovelvoite, joka on edellytys toteutuk-
selle. 
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Kunnossapidon aluepäällikkö ja aluevastaava 

Väyläviraston edustajat kunnossapitoalueilla. 

LJS 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma. 

OAS 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kaavoituksessa. 

Perusteltu päätelmä 

Yhteysviranomainen tarkistaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyy-
den ja laadun sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätelmän hankkeen merkittä-
vistä ympäristövaikutuksista. Hanketta koskevaan lupahakemukseen on liitettävä 
ympäristövaikutusten arviointiselostus ja perusteltu päätelmä.  

Vanhemmissa suunnitelmissa esiintyy niiden tekoaikana käytetty käsite yhteysvi-
ranomaisen lausunto.   

PTS 

Pitkän tähtäimen suunnitelma. 

Radan estevaikutus 

Rata rakenteineen on este radan poikki tapahtuvalle liikkumiselle. Estevaikutus voi 
kohdistua sekä ihmisiin että eläimiin. Rata voi olla myös visuaalinen este. 

Radanpidon strateginen suunnittelu  

Radanpidon strateginen suunnittelu on prosessi, jonka tuloksena syntyy koko ra-
danpidon kattava, pääasiassa rataverkon laajuutta ja kehittämistä käsittelevä pit-
kän aikavälin suunnitelma (PTS). 

Radanpito 

Rautatien ja siihen liittyvän kiinteän omaisuuden suunnittelu, hankinta, rakentami-
nen, hallinta ja kunnossapito. 

Rakentamissuunnittelu 

Rakentamissuunnittelulla laaditaan suunnitelmat, joissa esitetään työn lopputulos 
ja toteutustapa. 

Rataisännöitsijä 

Rataisännöitsijät vastaavat ratojen kunnossapidon valvonnasta Väyläviraston val-
tuuttamina. Rataisännöitsijöiden toimenkuvaan kuuluu myös rataverkon hallintaan 
liittyviä lupa-asioita, maankäyttöasioita sekä töiden kilpailutusten valmistelua. 
Aluetoiminta jakautuu Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen alueille. 
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Ratasuunnitelma (RaS) 

Ratalakiin perustuvassa ratasuunnitelmassa on osoitettava rautatie ja sen sijainti, 
käyttö eri tarkoituksiin, korkeusasema, poikkileikkaus ja kuivatus niin, että vaiku-
tukset voidaan riittävästi arvioida ja rautatie voidaan merkitä maastoon. Ratasuun-
nitelmassa osoitetaan suunnitellut eritasoristeykset, tasoristeykset ja kulkuyhtey-
det. Suunnitelmaan on liitettävä arvio rautatien vaikutuksista sekä esitettävä ne 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen radan rakentamisen tai rautatieliikenteen haital-
listen vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi. 

Ratatoimitus 

Ratatoimituksessa tapahtuu radanpidon tarpeisiin tarvittavien alueiden ja oikeuk-
sien lunastaminen sekä tasoristeyksiin liittyvien oikeuksien muuttaminen. Yleis- tai 
ratasuunnitelman hyväksymistä taikka niiden voimassaoloajan pidentämistä kos-
keva päätös voidaan panna täytäntöön valituksesta huolimatta, jollei muutoksen-
hakutuomioistuin toisin määrää. Ratasuunnitelmassa osoitettu rautatiealue, tiealue 
ja muut rataverkon haltijan käyttöön osoitetut alueet sekä perustettavat oikeudet 
otetaan rataverkon haltijan haltuun ratatoimituksessa pidettävässä haltuunottokat-
selmuksessa määrättävänä ajankohtana.   

Rataympäristö 

Rataympäristöllä tarkoitetaan Väyläviraston, operaattorin tai yksityisten omistuk-
sessa olevia rata-, ratapiha- ja asema-alueita ja näihin välittömästi rajautuvaa naa-
purustoa, johon rautatiealueen toiminnoilla on vaikutusta. 

Rataympäristöselvitys 

Rataympäristöselvitys on tietylle alueelle tai kaupunkiseudulle tehtävä selvitys, 
jossa kartoitetaan rautatieliikenteen ja ratapihatoimintojen aiheuttamat ympäris-
töhaitat. Selvityksen lopputuloksena syntyy pitkän aikavälin toimenpideohjelma, 
joka käsittää keskeiset rataympäristön parannustoimenpiteet sekä arviot niiden 
kustannuksista ja toteutusaikataulusta. 

Rautatiealue 

Alue, joka tarvitaan rataa, rata-aluetta, rakennuksia ja laitteita sekä liikenteen hoi-
tamista ja kaikkea näihin liittyvää toimintaa varten. Rautatiealue sisältää tarpeelli-
set rautatieliikenteen palvelualueet. 

SOVA 

Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi.  

Tarkkailu 

Tarkkailu viittaa yleensä hankkeen lupapäätöksessä velvoitettuun seurantaan. 
Päästötarkkailuilla selvitetään toiminnan aiheuttamien päästöjen määrää ja laatua 
ja vesistöjen vaikutustarkkailuilla puolestaan päästöjen vaikutuksia vesistöön. Seu-
rannan tarkoitus on selvittää tarkemmin mahdollisia muutoksia ympäristössä tai 
esimerkiksi selvittää tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta. 
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Toteutuspäätös 

Toteutuspäätös määrittää hankkeen rakentamisen sisällön rahoituksen ja aikatau-
lun mukaisesti. 

Uudelleenkäyttö 

Uudelleenkäytöllä tarkoitetaan tuotteen tai sen osan käyttämistä uudelleen sa-
maan tarkoitukseen kuin mihin se on alun perin suunniteltu.  

Uusiomateriaali 

Maarakentamisessa käytettävät, teollisuudessa tai purku- ja kierrätystoiminnassa 
syntyneet jätteet tai jäteperäiset tuotteet. 

VAK 

Vaarallisten aineiden kuljetus. 

VAT 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.  

Yhteysviranomainen 

Ratahankkeissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), joka vastaa 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) tehtävän arviointiohjelman ja 
arviointiselostuksen kuuluttamisesta ja nähtäville panosta sekä pyytää lausunnot 
eri sidosryhmiltä, ottaa vastaan osallisilta saatavan palautteen ja antaa lausunnon 
arviointiohjelmasta ja perustellun päätelmän arviointiselostuksesta. 

Yleissuunnitelma (YS) 

Ratalain mukaisessa yleissuunnitelmassa esitetään selvitys rautatien rakentamisen 
tai rataverkon kehittämisen tarpeellisuudesta sekä tutkituista vaihtoehdoista, ra-
dan liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, rautatiealueen likimääräinen sijainti 
sekä rautatiealueen ja rautatieliikenteen arvioidut vaikutukset, kuten vaikutukset 
tie- ja liikenneoloihin, liikenneturvallisuuteen, maankäyttöön, kiinteistörakentee-
seen ja ympäristöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Suun-
nitelmassa on lisäksi esitettävä mahdollisuudet haitallisten vaikutusten poista-
miseksi tai vähentämiseksi sekä alustava kustannusarvio. 

Ympäristöasiantuntija 

Ympäristöasiantuntijalla tarkoitetaan tässä ohjeessa henkilöä, jolla on ympäristö-
alan koulutus sekä riittävä asiantuntemus kulloinkin kyseessä olevan ympäristö-
asian selvittämiseen tai arviointiin. Ympäristöasiantuntija voi olla Väyläviraston, 
konsultin, viranomaisen tai jonkun muun organisaation edustaja, tai riippumaton 
riittävän asiantunteva henkilö.  
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Ympäristövaikutus 

Ympäristövaikutuksella käsitetään ympäristövaikutusten arviointimenettelyä kos-
kevassa lainsäädännössä hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä 
vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella:  

- väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 
- maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja 

luonnon monimuotoisuuteen; 
- yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkiku-

vaan ja kulttuuriperintöön; 
- luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä  
- edellä olevissa kohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuh-

teisiin. 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sääntelevät ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelystä annetut laki ja asetus. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 
sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. Koskee muun muassa kaukoliikenteen ratoja.  

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (arviointiohjelma/YVA-ohjelma) 

Suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia arvioidaan ja millä tavalla ja tarkkuudella arvi-
ointi tehdään. Arviointiohjelma sisältää lisäksi muun muassa kuvauksen ympäristön 
nykytilasta, arvioitavasta toiminnasta ja sen vaihtoehdoista sekä siitä, miten osal-
listen näkemykset arviointiin liittyvistä asioista voidaan esittää. 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (arviointiselostus/YVA-selos-
tus) 

Arviointiselostuksessa kuvataan hanke ja arvio sen (kohtuullisten) vaihtoehtojen 
todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista, vaihtoehtojen vertailu, hai-
tallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen sekä ehdotus seurantaohjelmaksi. 
Arviointiselostuksessa esitetään lisäksi, miten yhteysviranomaisen lausunto sekä 
sidosryhmien ja osallisten näkemykset on otettu huomioon arvioinnissa. 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitettävän todennäköisesti merkittä-
vien ympäristövaikutusten arvion ja kuvauksen on katettava hankkeen välittömät 
ja välilliset, kasautuvat, lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin pysyvät ja väliaikai-
set, myönteiset ja kielteiset vaikutukset sekä yhteisvaikutukset muiden olemassa 
olevien ja hyväksyttyjen hankkeiden kanssa.  

YVA 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely). Perustuu ympäristövai-
kutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin ja asetukseen. 
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Ohjeessa esiintyvät säädöslyhenteet 

JL 

Jätelaki (646/2011) 

LSL  

Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 

MARA 

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 
(843/2017) 

MRL  

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 

VL  

Vesilaki (587/2011) 

YSL  

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

YSA  

valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 

YVAL (YVA-laki)  

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) 

YVAA  

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017) 
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1 Johdanto 

1.1  Yleistä 

Radanpitoon liittyvät keskeiset ympäristöasiat on ohjeistettu tässä ohjeessa sekä 
tämän ohjeen kanssa rinnakkaisessa RATO 20 Ympäristö ja rautatiealueet -oh-
jeessa. Tämän ohjeen painopiste on ympäristöasioiden huomioon ottamisessa kai-
kessa radanpidossa suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon. Ohje on 
suunnattu Väyläviraston asiantuntijoiden, radan suunnittelun ja kunnossapidon pa-
rissa työskentelevien konsulttien ja urakoitsijoiden sekä muiden radanpidon parissa 
toimivien tahojen käyttöön. Ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää nykyisiä käytän-
töjä ja edistää ympäristön huomioon ottamista radanpidon koko elinkaaren ajan. 

Radanpidon ympäristöohje ja RATO 20 täydentävät radan suunnittelua käsitteleviä 
muita ajantasaisia ohjeita (Radan suunnitteluohjetta B20 /36/ ei suositella käytet-
täväksi koska se on suurelta osin vanhentunut).  Ohjeiden rinnalla noudatetaan 
Väylänpidon vuorovaikutusohjetta /10/. Rautatieturvallisuuden varmistamiseksi ra-
danpidon töissä on noudatettava Radanpidon turvallisuusohjeita (TURO) /53/. Li-
säksi tulee noudattaa niitä ohjeita, joihin on luvuittain viitattu. Päivitetty ohjeluet-
telo löytyy Väyläviraston verkkosivuilta (linkki ohjeluetteloon). Kuvassa 1 on esi-
tetty Väyläviraston ympäristötyön kokonaisuus. 

 

Kuva 1. Väyläviraston ympäristötyön kokonaisuus. 

http://www.vayla.fi/palveluntuottajat/ohjeluettelo
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1.2  Ohjeen rakenne ja lukuohje 

Ympäristöohjeessa on kolme kokonaisuutta (kuva 2):  

- asiakokonaisuudet, jotka koskevat radanpitoa yleisesti, 
- asiat ja painopistealueet, jotka ovat radanpidon ympäristöasioiden kannalta 

tärkeitä ja joiden ohjeistamiselle on katsottu olevan eniten tarvetta, sekä  
- radanpitoon olennaisesti liittyvät luvat ja ilmoitukset. 
 

 

Kuva 2. Ympäristöohjeen rakenne. 

Ympäristöohjeen liitteessä 1 on esitetty Väyläviraston kannalta olennaiset valta-
kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Liitteenä 2 on viisi ohjekorttia, jotka täyden-
tävät ohjeen sisältöä. Kortit on laadittu eri painopistealueista tai ohjeen muista 
aiheista sen mukaan, mistä aiheesta sen on katsottu olevan tarkoituksenmukaista. 
Liitteenä 3 on aiemmin koekäytössä ollut ohje Ympäristökohdeohjeet rautatiealu-
een ja rautatien suoja-alueen kasvillisuuden poistoon. 

Ympäristövaikutukset ja ympäristöasioiden huomioon ottaminen radanpidossa on 
käsitelty painopistealueittain ja suunnittelua käsittelevissä alaluvuissa myös suun-
nittelun etenemisen mukaan. Ratasuunnitelman laatimisen yhteydessä on tärkeää 
huomioida yleissuunnitelmassa annettu ohjeistus, jotta aiemmin laadittuja ympä-
ristöselvityksiä ja vaikutusten arviointia voidaan tarvittaessa täydentää ja tarken-
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taa. Ratasuunnitelmavaiheen ympäristöselvitykset ja vaikutusarvioinnit ovat erityi-
sen tärkeitä hankkeissa, joissa ei ole yleissuunnitteluvaihetta lainkaan.  Ratasuun-
nitelman sisältöä on tarkemmin ohjeistettu Väyläviraston ohjeessa 3/2019 Rata-
suunnitelman sisältö ja esitystapa. Ratahankkeiden lakisääteisten suunnitelmien 
hallinnollisesta käsittelystä on annettu ohjeet Väyläviraston ohjeessa 13/2021 
Maantie- ja ratahankkeiden lakisääteisten suunnitelmien hallinnollinen käsittely, 
jossa kuvataan mm. suunnittelun lähtökohdat ja suunnitteluvaiheet, YVA-menet-
tely ja yleis- ja ratasuunnitelmien sisältö ja oikeusvaikutukset. 

Rautateiden ja maanteiden ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) on 
julkaistu vuonna 2021 erillinen Väyläviraston ohje. Aihepiiriä on käsitelty ympäris-
töohjeen luvussa 5 sekä eri painopistealueiden yleissuunnittelua koskevissa koh-
dissa. Luettaessa on otettava huomioon, että selvitysten laajuus riippuu hankkeen 
koosta ja vaihtelee tapauskohtaisesti. 
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2 Radan suunnittelu, rakentaminen ja 
kunnossapito 

2.1  Radanpidon prosessit 

Rautateiden suunnittelu on vaiheittain tarkentuva prosessi (kuva 3). Ajantasaisen 
ympäristötiedon ja eri ympäristönäkökohtien välittymisestä suunnittelutasosta toi-
seen sekä rakentamiseen ja kunnossapitoon on tärkeää huolehtia. Rakentamisessa 
on noudatettava suunniteltuja ympäristöhaittojen torjunta- ja lieventämiskeinoja 
ja varauduttava ennalta myös odottamattomiin ympäristöriskeihin.  

Rautatieverkon kehittämisessä laaditut liikennejärjestelmäsuunnitelmat ja 
alueiden käytön suunnitelmat ohjaavat yksittäisen hankkeen suunnittelua 
strategisella tasolla. Tietyissä viranomaisten suunnitelmissa ja ohjelmissa toteute-
taan SOVA-lain mukainen ympäristöarviointi. Alueidenkäytön suunnitelmissa teh-
dään MRL:n edellyttämät selvitykset ja arvioinnit.  

Esisuunnitelmassa tutkitaan väylähankkeen tarvetta, toteuttamismahdollisuuk-
sia, ratkaisuvaihtoehtoja ja hankkeen ajoittumista liikennejärjestelmäsuunnitel-
mien, maakuntakaavan ja yleiskaavan periaatteiden pohjalta. Niissä määritetään 
ratahankkeen toimenpidevaihtoehdot, kannattavuus, kustannusten suuruus-
luokka, aikataulu ja merkittävät vaikutukset mukaan lukien ympäristövaikutukset 
sekä laaditaan alustavat liikenne-ennusteet. Esiselvityksissä ympäristöasioiden tar-
kastelussa käytetään pääasiallisesti olemassa olevia valtakunnallisia ympäristöai-
neistoja, eikä lisäselvityksiä yleensä tehdä. Esisuunnitelmia ovat esiselvitykset ja 
aluevaraussuunnitelmat. Esiselvityksiä ovat muun muassa kehittämisselvitys, tar-
veselvitys ja toimenpideselvitys. 
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Kuva 3. Radanpidon tasot ja ympäristön huomioon ottaminen. 
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Yleissuunnittelutasoista suunnittelua tarvitaan uuden ratahankkeen suunnitte-
lun alussa. Yleissuunnittelun laajuus, sisältö ja tarkkuustaso sovitetaan hankkeen 
tyypin, ympäristön, alustavasti arvioitujen hankkeen vaikutusten ja myöhemmän 
suunnittelun tarpeiden mukaan.  

Yleissuunnitelma 

Ratahankkeesta on laadittava ratalain mukainen yleissuunnitelma, jolleivat hank-
keen vaikutukset ole vähäiset taikka rautatien sijaintia ja sen vaikutuksia ole jo 
riittävässä määrin ratkaistu asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. 

Yleissuunnitelma on aina laadittava hankkeissa, joihin sovelletaan YVA-lain mu-
kaista arviointimenettelyä, jollei se hankkeen luonteesta ja suunnittelulle sekä vai-
kutusten arvioinnille asetettavista vaatimuksista johtuen ole tarpeetonta. Yleis-
suunnitelman alkuvaiheessa tehdään tällöin vaihtoehtojen tarkastelua, joka tuot-
taa YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn aineistoa. 

Yleissuunnitelman sisällöstä on säädetty ratalaissa. Ennen rautatien yleissuunnitel-
man laatimisesta laadittavan uudistetun ohjeen voimaantuloa, muilta osin nouda-
tetaan maanteitä koskevia ohjeita "Yleissuunnitelma, sisältö ja esittämistapa" /48/ 
sekä ”Yleissuunnittelu – Toimintaohjeet” /9/ ja soveltuvilta osin Radan suunnitte-
luohjetta B20 /36/.  

Yleissuunnitelmassa tutkitaan vaihtoehtoisia ratkaisuja. Suunnittelussa pääpaino 
on periaateratkaisuissa ja yhteiskunnallisessa hyväksyttävyydessä sekä liikenne-, 
talous- ja ympäristövaikutuksissa. Suunnittelu- ja esittämistarkkuuteen vaikuttaa 
olennaisesti maankäyttö- ja kaavoitustilanne. Yleispiirteisyydestä huolimatta suun-
nittelu tulee kuitenkin viedä niin pitkälle, että voidaan varmistua ratkaisujen to-
teuttamiskelpoisuudesta ja alustavan kustannusarvion riittävästä tarkkuudesta. 
Yleissuunnitelmaa laadittaessa on arvioitava suunnitelman vaikutukset alueiden 
muuhun käyttöön ja niitä koskeviin suunnitelmiin sekä liikennejärjestelmään ja 
muihin liikennemuotoihin. Tekniset yksityiskohdat ja tarkka aluevaraus jäävät ra-
tasuunnitelmaan. 

Yleissuunnitelmassa on esitettävä 

- selvitys rautatien rakentamisen tai rataverkon kehittämisen tarpeellisuudesta 
ja tutkituista vaihtoehdoista, 

- radan liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, 
- rautatiealueen likimääräinen sijainti, 
- rautatiealueen ja rautatieliikenteen arvioidut vaikutukset, 
- mahdollisuudet haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi, 
- alustava kustannusarvio, 
- selvitys, miten valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja alueellisen 

liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteet otettu suunnitelmassa huomioon 
sekä 

- hankearviointi. 
 
Yleissuunnitelmaa laadittaessa on arvioitava laissa (Ratalaki 12 §) mainitut vaiku-
tukset 

- liikenneoloihin, 
- liikenneturvallisuuteen, 
- ympäristöön, 
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- maankäyttöön ja kiinteistörakenteeseen sekä 
- ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. 
 
Yleissuunnitelmassa esitetään ratkaisu vain yhdestä, parhaaksi katsotusta vaihto-
ehdosta, jotta käsittelyssä saadaan selkeät kannanotot sidosryhmiltä ja asianosai-
silta. Poikkeustapauksessa voidaan esittää useampi vaihtoehto, mikäli ne ovat ra-
taverkon haltijan kannalta yhdenveroisia. 

Yleissuunnitelmassa on esitettävä, miten siinä on otettu huomioon liikennejärjes-
telmästä ja maanteistä annetun lain mukaisten valtakunnallisen liikennejärjestel-
mäsuunnitelman ja alueellisen liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteet.  

Ratasuunnitelma 

Ratalaki edellyttää, että ennen rautatien rakentamista on laadittava ja hyväksyt-
tävä ratasuunnitelma. Rakentamisella tarkoitetaan sekä olemassa olevan radan pa-
rantamista että uuden rakentamista. Hyväksytty ratasuunnitelma toimii lunastus-
asiakirjana. Tiesuunnitelmalla voidaan hyväksyä tien rakentamisesta aiheutuvat 
muutokset rautatiehen, mikäli suunnittelu on aloitettu 15.8.2016 jälkeen. 

Ratasuunnitelman laatiminen ei ole tarpeen vaikutuksiltaan vähäisissä hankkeissa, 
jos hanketta varten ei oteta lisäaluetta taikka jos kiinteistön omistaja tai omistajaan 
verrattava haltija on antanut kirjallisen suostumuksena lisäalueen ottamiseen. 
Usein suunnitelma tulee kuitenkin tehdä pieniinkin hankkeisiin, joissa hankkeen 
aiheuttamat vaikutukset eivät ole vähäisiä tai koska kaikkia asianosaisia, joihin 
hanke saattaa vaikuttaa, on vaikea rajata tai tavoittaa.  

Rautatien käyttötarkoitus on osoitettava ratasuunnitelmassa. Ratasuunnitelmassa 
on määrättävä, miltä osin rautatie sen suuntaa muutettaessa jää vanhan suunnan 
osalta rautatieksi, taikka käytettäväksi muihin radanpitotarkoituksiin tai miltä osin 
vanhan rautatien käyttö radanpidon tarpeisiin lakkaa. 

Ratasuunnitelmasta tulee käydä ilmi seuraavan luettelon mukaiset asiat. 

- Rautatie ja sen sijainti. Rautatiealueeksi osoitetaan rataa, rata-aluetta, raken-
nuksia ja laitteita sekä liikenteen hoitamista varten tarpeelliset alueet. 

- Suoja- ja näkemäalueet. Suoja-alueet tulee aina suunnitella ja merkitä suun-
nitelmakartoille asemakaava-alueen ulkopuolella sekä aina myös asema-
kaava-alueilla. Suoja- ja näkemäalueet voidaan ulottaa asemakaava-alueella 
asemakaavan rautatien liikennealuetta leveämpänä. Maankäyttörajoitukset 
tulevat voimaan heti ratasuunnitelman hyväksymispäätöksen kuuluttamisen 
jälkeen. 

- Radan vastaista leventämistä varten varattu alue. 
- Liitännäisalueet ja niiden käyttämiseen tarvittavat yhteydet. 
 
Ratasuunnitelmaan on liitettävä arvio rautatien vaikutuksista sekä esitettävä ne 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen radan rakentamisen tai rautatieliikenteen haital-
listen vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi. Toimenpiteeksi voidaan osoit-
taa esimerkiksi meluesteiden rakentaminen. 

Ratasuunnitelmassa voidaan radan rakentamisen ajaksi perustaa oikeus 

- maa-aineksen ottamiseen rajoitettuun määrään, 
- työssä irrotettavien maa-ainesten sijoittamiseen, 
- alueen käyttämiseen varasto- tai muuna sellaisena alueena, 
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- oikeus työssä tarvittavan yksityisen tien käyttöön tai tekemiseen ja 
- alueen käyttämiseen tilapäisenä kulkutienä, esim. kiertotien tekeminen silta-

työn ajaksi. 
 
Ratasuunnitelmassa on osoitettava 

- käyttöoikeus rautatiealueeseen radan sijoittuessa kiinteistön alueella tunne-
liin, sillalle tai padolle taikka jos radan ylä- tai alapuolelle on oikeusvaikuttei-
sessa kaavassa osoitettu rakentamista ja 

- rautatiealueen kuivattamiseksi tarpeelliset laskuojan ja laskujohdon alueet 
myös asemakaava-alueella. 

 
Kun yleissuunnitelmaan on sovellettu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetun lain mukaista arviointimenettelyä, ei sitä enää sovelleta yleissuunnitelman 
mukaisen ratasuunnitelman laatimiseen. Vaikutuksia tulee kuitenkin arvioida asi-
oissa, joita ei ole voitu arvioida yleissuunnitelmassa yleissuunnitelman yleispiirtei-
syyden vuoksi. 

Ratasuunnitelmaan on liitettävä kustannusarvio. Ratasuunnitelmaan laatimista on 
käsitelty ohjeessa Ratasuunnitelma, sisältö ja esitystapa /52/. 

Ratasuunnitelmassa on esitettävä selvitys siitä, miten siinä on otettu huomioon 
liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen valtakunnallisen liiken-
nejärjestelmäsuunnitelman ja alueellisen liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoit-
teet. Selvitys ei kuitenkaan ole tarpeen, jos ratasuunnitelma perustuu lainvoimai-
seen yleissuunnitelmaan, jossa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 
ja alueellisen liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteiden huomioon ottamista kos-
keva selvitys on riittävällä tavalla tehty. Väyläviraston valmistelemaan ratasuunni-
telmaan on sisällytettävä myös hankearviointi. 

Ratasuunnitelma on laadittava myös rautatien lakkauttamistapauksissa.  

Rakentamissuunnittelu käynnistyy, kun rakentamisesta on tehty päätös. Ra-
kentamissuunnittelu voidaan tehdä ennen rakentamista tai vaihtoehtoisesti saman-
aikaisesti rakentamisen kanssa urakkamuotoisissa ST-hankkeissa (suunnittele ja 
toteuta -urakkamuoto). Rakentamissuunnitelma määrittelee rakentamistoimen- 
piteen täsmällisen sijainnin, mitoituksen ja rakenteen sekä käytettävät rakennus-
materiaalit ja laatuvaatimukset. Tässä vaiheessa laaditaan ympäristöhaittojen tor-
junta- ja lieventämistoimenpiteiden yksityiskohtaiset suunnitelmat.   

Ratatoimitus 

Hyväksytty ratasuunnitelma oikeuttaa ratasuunnitelmassa osoitettujen alueiden ja 
oikeuksien lunastamiseen. Radanpidon tarpeisiin tarvittavat alueet ja oikeudet lu-
nastetaan sekä tasoristeyksiin liittyvät oikeudet muutetaan ratatoimituksessa.  

Rakentaminen 

Rautatien rakentaminen sisältää yleensä mittausta, raivausta, pohjanvahvistusta, 
maarakennustöitä (louhinnat ja täytöt), maa-aineksen kuljetusta ja sijoittamista, 
muita kuljetuksia, sillanrakentamista, vesirakentamista sekä sähköradan ja turva-
laitejärjestelmien rakentamista. Työ tapahtuu usein lähellä asutusta ja sen lisäksi 
olevan rataverkon alueella on otettava huomioon rakentamisen aikainen junalii-
kenne.  
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Ympäristön kannalta rakentamisen hyvän tason saavuttaminen edellyttää materi-
aalien ja työkaluston hankinnan ja käytön vastuullisuutta sekä projektin tilaajan ja 
urakoitsijan hyvää yhteistyötä hankkeen vaativuuden ja alueen herkkyyden huo-
mioon ottavien ennalta asetettavien tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi tarvitaan 
panostusta koulutukseen sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän toteuttamiseen.  

Kunnossapito tarkoittaa välittömiä tai ennakoivia toimenpiteitä, joilla rata ja rau-
tatiealue sekä niihin liittyvät rakenteet, varusteet, pinnat ja laitteet pidetään käyt-
tökunnossa. Kunnossapidon keskeisin tavoite on huolehtia rautatieliikenteen toimi-
vuudesta ja turvallisuudesta. Kunnossapito jakautuu seuraaviin tehtäväkokonai-
suuksiin: 

- päällysrakenteen sekä alus- ja pohjarakenteen kunnossapito, 
- vaihteiden kunnossapito, 
- raideliikenteen ohjaus- ja turvalaitejärjestelmien sähkökunnossapito, 
- radan rakenteiden, varusteiden, pintojen ja laitteiden kunnossapito, 
- yli- ja alikulkusiltojen kunnossapito, 
- rautatiealueiden kunnossapito, 
- asemaympäristöjen ja muiden liikennepaikkojen, sekä ulkoalueiden kunnossa-

pito ja 
- rakennuksien sekä laite- ja huoltotilojen kunnossapito. 
 
Rataverkko on jaettu 12 kunnossapitoalueeseen. Kunnossapidon ohjaus ja hallinta 
on jaettu valtakunnallisesti neljään isännöintialueeseen, jotka ovat Etelä-Suomi, 
Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi. Kunnossapidon käytännön toteutuksesta 
vastaavat kunnossapitourakoitsijat. Kunnossapitoa valvovat ja ohjaavat Väyläviras-
ton valtuuttamat rataisännöitsijät. Lisäksi on erillisillä sopimuksilla hankittuja osa-
kokonaisuuksiin keskittyviä kunnossapidon asiantuntijoita (esim. vaihdeasiantun-
tija). 

Kunnossapidon suunnittelussa ja toteutuksessa ympäristönäkökohdat on otettava 
huomioon, vaikka kyse olisi pienestäkin kohteesta. Materiaalivalinnoilla on suuri 
merkitys erityisesti jätteen muodostumisen ja energian kulutuksen kannalta. Ma-
teriaalien uudelleenkäyttöä, hyötykäyttöä ja kierrätystä tulee edistää jätelain etu-
sijajärjestyksen mukaisesti, samoin kuin tulee edistää ympäristöä säästävien me-
netelmien ja laitteiden käyttöä. Ympäristöriskit tulee hallita huolellisella etukäteis-
suunnittelulla ja lähtötietojen keruulla kohteesta. Kunnossapitotöissä tulee hyö-
dyntää hankesuunnittelussa saatuja tietoja ja tarvittaessa tarkentaa niitä kohde-
kohtaisesti. 

2.2  Hankkeen ympäristövaikutusten vähäisyyden 
arviointi 

Hankkeiden suunnittelua ohjelmoitaessa on ratkaistava, millaisin suunnitelmin voi-
daan edetä. Mikäli hanke todetaan vaikutuksiltaan vähäiseksi, voidaan tapauskoh-
taisesti edetä ilman ratalaissa säädettyjä suunnitteluvaiheita ja niitä koskevia hy-
väksymispäätöksiä.  

Yleissuunnitelma on laadittava, jolleivat hankkeen vaikutukset ole vähäiset 
taikka rautatiealueen sijainti ja sen vaikutukset ole jo riittävässä määrin ratkaistu 
asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa.  Yleissuunnitelma on aina 
laadittava hankkeissa, joihin sovelletaan YVA-lain mukaista arviointimenettelyä, 
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jollei se hankkeen luonteesta sekä suunnittelulle ja vaikutusten arvioinnille asetet-
tavista vaatimuksista johtuen ole tarpeetonta. YVA-menettely tehdään kaukoliiken-
teen ratojen suunnittelun yhteydessä ja kun ELY-keskus tekee yksittäistapauksessa 
päätöksen YVA-menettelyn soveltamisesta. 

Vaikutusten vähäisyyden arviointi edellyttää tietoa suunnittelualueen erityispiir-
teistä sekä hankkeen aiheuttaman muutoksen laadusta. Esimerkiksi parannetta-
essa lyhyttä rataosaa entisellä paikallaan se saattaa aiheuttaa aikaisempaan tilan-
teeseen verrattuna vain vähäisiä vaikutuksia. Taajamien ulkopuolella toteutettavat 
yksittäiset radanparantamiset aiheuttavat harvoin muita kuin vähäisiä vaikutuksia. 
Vähäisyyden arvioinnissa on aina tärkeää ottaa huomioon ympäröivä maankäyttö 
ja ympäristön haavoittuvuus. Vaikutusten laatu on paikkasidonnaista: samantyyp-
pisellä hankkeella voi olla esimerkiksi luontoarvoihin joko vähäisiä tai suuria vaiku-
tuksia.  

Pääsääntönä on ratasuunnitelman laatiminen. Sitä ei kuitenkaan ole tarpeen 
laatia, jos rautatien rakentamista koskeva hanke on vaikutuksiltaan vähäinen, esi-
merkiksi rummun rakentaminen, eikä edellytä lisäalueiden hankintaa. Jos lisäalu-
eita tarvitaan, vaikutuksiltaan vähäinen hanke voidaan toteuttaa ilman ratasuun-
nitelmaa, jos alueiden lunastukseen on saatu kiinteistönomistajan kirjallinen suos-
tumus. 

Vähäisyyden arviointi tehdään tapauskohtaisesti. On tärkeää, että ympäristöasian-
tuntija osallistuu ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointiin. Joissain tapauk-
sissa saattaa olla tarpeen olla yhteydessä suunnittelualueen muihin viranomaista-
hoihin ympäristövaikutusten vähäisyyttä arvioitaessa. Arvioinnista vastaa Väylävi-
rasto. 

2.3  Radanpidon kytkeytyminen maankäytön 
suunnitteluun 

Yleisenä lähtökohtana radanpidon ja alueidenkäytön rajapinnasta ovat maan-
käyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä ratalain säännökset. Radan suhde muuhun alu-
eidenkäyttöön ja sen vaikutukset on selvitettävä riittävällä tarkkuudella.  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet laadittiin ensimmäisen kerran vuonna 
2000 ja korvattiin valtioneuvoston päätöksellä 14.12.2017. Tavoitteet koskevat 
alueidenkäytön suunnittelun ohella myös muuta viranomaistoimintaa (edistämis-
velvollisuus) ohjaten siten radanpitoa. Olennaisia, rautatieliikennettä ja ratoja kos-
kevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita on tavoitekokonaisuuksissa toimi-
vat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, tehokas liikennejärjestelmä, terveellinen 
ja turvallinen elinympäristö sekä elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä 
luonnonvarat. Liitteessä 1 on esitetty radanpitoon liittyviä valtakunnallisia aluei-
denkäyttötavoitteita. 
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Alueidenkäyttö ja kaavoitus kytkeytyvät radanpitoon ainakin seuraavilla eri tavoilla: 

1. Rautatieyhteyksien ja liikenteen kehittäminen: Radoille ja radanpitoon liitty-
ville toiminnoille tulee olla varaukset eriasteisissa kaavoissa. 

2. Kaavan mukaisuus: Yleis- ja ratasuunnitelmia ei saa hyväksyä vastoin maa-
kuntakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa.  

3. Liikenneturvallisuus: Rautatien lähialueen suunnittelu tehdään siten, että ju-
nien turvallinen kulku sekä ihmisten turvallinen liikkuminen voidaan varmis-
taa. 

4. Ympäristöhaittojen vähentäminen / melu- ja tärinähaittojen ehkäiseminen: 
rautatien parantamishankkeissa tulee ehkäistä melusta ja tärinästä aiheutuvia 
ympäristö- ja terveyshaittoja. Rautatien lähialueelle ei pidä osoittaa sellaista 
maankäyttöä, joka häiriintyy junaliikenteen melusta ja tärinästä ilman riittä-
vää melun- ja tärinäntorjuntaa. 

5. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edellytykset: Henkilöliikenteen liikenne-
paikkojen lähelle on tarkoituksenmukaista osoittaa runsaasti asutusta ja työ-
paikkoja, mikä tukee junien käyttöä ja kävelyä sekä pyöräilyä. Henkilöliiken-
nepaikoille tulee järjestää toimiva liityntäliikenne ja liityntäpysäköinti. 

 
Kohdat 1 ja 2 liittyvät suoraan radanpitoon ja siihen liittyvään suunnitteluun. Tämä 
suunnittelu on rataverkon haltijan perustehtävä, mutta edellyttää yhteistyötä ja 
myötävaikutusta myös kaavoituspäätösten tekijöiltä eli kunnilta ja maakuntien lii-
toilta. 

Kohdat 2–5 liittyvät pääosin asema- ja yleiskaavoitukseen, josta vastaa ja päättää 
kunta.  

Rautatien läheisyydessä yhtenä osallisena on rataverkon haltija, jonka pitää päästä 
MRL 62 §:n mukaisesti osallistumaan kaavan valmisteluun kaikilla kaavatasoilla. 
Kaavoittajat hoitavat osallistumisen kaavoitukseen pyytämällä rataverkon haltijan 
lausuntoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS), kaavan valmisteluaineis-
tosta ja myöhemmin kaavaehdotuksesta. Kaavoja koskevissa lausunnoissaan Väy-
lävirasto kiinnittää huomiota radanpidon toimien turvaamiseen, valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ta-
voitteiden edistämiseen sekä mahdollisten ratahankkeiden toteuttamisedellytysten 
varmistamiseen kaavaratkaisuissa. Väyläviraston näkemysten välittyminen kaavan 
laatijalle edellyttää tärkeissä hankkeissa osallistumista MRL:n mukaisiin viran-
omaisneuvotteluihin, erityisesti valmisteluvaiheen viranomaisneuvotteluun. 

2.3.1  Vaikuttaminen maakuntakaavoitukseen 

Maakuntakaavoissa radanpitoon liittyviä kysymyksiä ovat nykyiset rautatiet, rata-
varaukset sekä liikennepaikat. Maakuntakaavalla ohjataan yleispiirteisesti myös ra-
dan läheisyydessä olevaa maankäyttöä. Perusselvityksenä voi toimia myös liiken-
nejärjestelmäsuunnitelma, jossa on tarkasteltu maankäytön ja liikenteen vuorovai-
kutussuhteita. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden konkretisointi tapah-
tuu erityisesti maakuntakaavoituksessa. 

Viranomaisilla on maakuntakaavassa esitettyjen varausten edistämisvelvoite. Siksi 
on tärkeää, että rataverkon haltija pääsee vaikuttamaan kaavoitusvaiheessa siihen, 
millaisia radanpitoon liittyviä merkintöjä ja määräyksiä maakuntakaavaan tulee. 
Kaavoja koskevissa lausunnoissaan Väylävirasto kiinnittää huomiota radanpidon 
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toimien turvaamiseen, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja valtakunnal-
lisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden edistämiseen sekä mahdollisten 
ratahankkeiden toteuttamisedellytysten varmistamiseen kaavaratkaisuissa. 

Maakuntakaavan valmisteluvaiheessa kaavoittajan ja Väyläviraston tulee olla ra-
danpitoon liittyvissä asioissa vuorovaikutuksessa keskenään.  

Maakuntakaavat hyväksyy maakunnan liiton ylin päättävä toimielin. 

2.3.2  Vaikuttaminen yleis- ja asemakaavoihin 

Yleis- ja asemakaavoituksesta päättävät kunnat. Kunnat voivat antaa kuntien yh-
teisen yleiskaavan laatimisen ja hyväksymisen maakunnan liiton, tehtävään sovel-
tuvan muun kuntayhtymän tai kuntien muun yhteisen toimielimen tehtäväksi. ELY-
keskukset edistävät kuntien alueiden käytön järjestämistä ja valvovat, että kaavoi-
tuksessa, rakentamisessa ja muussa alueiden käytössä otetaan huomioon vaiku-
tuksiltaan valtakunnalliset ja merkittävät maakunnalliset asiat. 

On tärkeää, että ELY-keskuksilla on tiedossa Väyläviraston näkemykset kaavojen 
perusselvitysten, erityisesti melu- ja tärinäselvitysten, tarpeesta.  

Henkilöjunaliikenteessä rataverkon haltijan ja liikennöitsijän etujen mukaista on, 
että liikennepaikkojen läheisyyden maankäyttö on tiivistä, jolloin junille saadaan 
mahdollisimman paljon käyttäjiä. Myös liityntäpysäköintipaikkojen osoittaminen lii-
kennepaikoille edistää junan käyttöä ja on siten rataverkon haltijan etujen mu-
kaista ja kestävää.  

Rautatieliikenne voi aiheuttaa häiriötä tai lisätä onnettomuusriskejä radan lähelle 
muodostettavalle asutukselle tai muulle maankäytölle. Siksi kaavoittajan on syytä 
ottaa huomioon rautatiehen liittyvät seikat ja liikenneturvallisuus jo kaavan valmis-
telun alkaessa. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, ettei kouluja ja 
asutusta suunnitella radan eri puolille, jollei radan poikki kulkemista saada ratkais-
tua turvallisesti ja toimivasti. Melu- ja tärinähaittojen ehkäisy edellyttää usein me-
luun ja tärinään liittyviä perusselvityksiä. 

Väyläviraston lausunnossa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavan 
valmisteluaineistosta ja kaavaehdotuksesta on kiinnitettävä huomiota seuraaviin 
seikkoihin: 

- Meluun ja tärinään liittyvät riittävät selvitykset ja niiden tulosten huomioon 
ottaminen kaavaratkaisuissa. 

- Radan poikki suuntautuvan kevyen liikenteen yhteyden huomioon ottaminen 
turvallisuusnäkökohdat huomioiden (eritasoratkaisut, radan aitaaminen). 

- Tasoristeysten poiston ennakoiminen aluevarauksissa. 
- Liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen tasoristeyksiä sisältävillä rata-

osuuksilla (näkemäalueet, tien kaltevuudet, pysähtymiskohdat ennen tasoris-
teystä, opasteet, varusteet ja laitteet, kevyen liikenteen reittien ohjaaminen).  

- Uusien eritasoristeysten rakennuskustannukset (jos tarve johtuu uudesta 
maankäytöstä, Väylävirasto ei yleensä osallistu rakentamiskustannuksiin, ellei 
samalla saada poistettua jokin vaarallinen tasoristeys). 
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3 Tiedonhallinta 

Tässä luvussa esitellään yleisellä tasolla tietoja, joita voidaan hyödyntää radanpi-
don ympäristövaikutusten arvioinnissa tai seurannassa. Tiedonhallinnassa nouda-
tetaan Väyläviraston yleisiä linjauksia hyvän tiedonhallinnan menetelmistä.  

3.1  Tietomallinnus 

Väylävirasto edellyttää kaikilta suunnitteluhankkeilta tietomallipohjaista suunnitte-
lua. Tietomallipohjaisesti toteutetussa hankkeessa lähtötiedot kulkevat dokumen-
toidusti yhdestä suunnitelmavaiheesta toiseen (kuva 4). Lähtötietomalli sisältää 
myös ympäristövaikutusten arvioinnin ja seurannan lähtötietoja. Toimintatapa hel-
pottaa seuraavan suunnitteluvaiheen lähtötietojen hankintaa.  

Hankesuunnittelussa tuotettu tieto tallennetaan Velho-järjestelmään, eli järjes-
telmä toimii tietovarastona tie-, rata- ja vesiväylätietojen suunnitelma- ja toteu-
tuma-aineistoille. Velhoon voidaan viedä aineistoja yksittäin tai zip-pakattuna, niille 
annetaan määritellyt metatiedot ja tiedot voidaan myös ladata itselleen yksittäin 
tai zip-pakattuina. Lisäksi Velhoon vietyjä tietomalliaineistoja voidaan katsella Vel-
hon BIM-työkalun avulla.  

 

Kuva 4. Lähtötietomalli osana suunnitteluprosessia /20/. 

3.2  Ratatiedon hallinta 

Ratko on Väyläviraston tuotantokäytössä oleva ratakohteiden hallintasovellus. Sen 
kautta voi tarkistella eri ratakohteiden omaisuuslajeja (sillat, vaihteet, tasoristeyk-
set ym.). Ratko ei ole julkinen palvelu, vaan siihen tarvitaan Väyläviraston myön-
tämät erilliset käyttöoikeudet. Käyttöoikeudet tarvitaan niin sisäisiltä kuin ulkoisil-
takin käyttäjiltä. 

Väyläviraston lataus- ja katselupalveluissa on saatavissa ratakohteita sekä rauta-
teiden verkkoselostuksen paikkatietoja. Ratakohteet löytyvät Oskarista (linkki Os-
kari-palveluun) ja niitä voidaan ladata tiedostolatauspalvelun kautta tai käyttää 
suoraan rajapinnan kautta (WMS=katselurajapinta tai WFS=suorasaantilataus). 
Ratakohteita voidaan käyttää ympäristövaikutusten arvioinnissa ja seurannassa. 

https://julkinen.vayla.fi/oskari/
https://julkinen.vayla.fi/oskari/
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Aineisto sisältää esimerkiksi rataverkon, liikennepaikat, opastimet, vaihteet, sillat 
ja tasoristeykset.  

Rautateiden verkkoselostuksen aineistot löytyvät avoimena datana (linkki verkko-
selostuksen aineistoihin). Aineistot ovat kaikkien ladattavissa joko taulukkoina tai 
paikkatietona. Saatavilla olevia aineistoja ovat esimerkiksi rataluokka, kulunval-
vonta ja sähköistys. 

3.3  Ympäristötiedot 

Väylävirastolla ja radanpidon tehtäviä toimeksiannosta tekevillä on käytettävissä 
runsaasti avoimia ympäristötietoja. Lisäksi hankesuunnittelussa tilataan tapaus-
kohtaisesti täydentäviä ympäristötietoja sekä luodaan uutta tietoa. Väyläviraston 
vastuulla on tärinäkohteiden sekä pilaantuneiden maiden kohdetietojen ylläpito. 
Meluestetietoja on tallennettu taitorakennerekisteriin. 

Lisäksi voidaan hyödyntää internet-karttapalveluita, jotka tarjoavat käyttöliittymän 
ympäristöpaikkatietojen katseluun. Usean julkishallinnon tiedon tuottajat tarjoavat 
Väyläviraston tavoin lataus- ja katselupalvelujen kautta avoimia paikkatietoaineis-
toja. Tiedot ovat usein ladattavissa tiedostona tai käytettävissä rajapinnan kautta.  

Avoimien ympäristötietojen lisäksi tulee suunnittelussa käyttää olemassa olevia 
ajantasaisia tietoja muun muassa uhanalaisten lajien ja luontotyyppien esiintymis-
paikkojen sijainneista. 

3.4  Aineistojen hankinta ja jakelu 

Koska suurin osa tarvittavista ympäristötiedoista on nykyään avoimia ja niistä on 
olemassa lataus- ja katselupalvelut, tulee ratahankkeissa työskentelevän asiantun-
tijan/konsultin ensi sijassa hankkia itse toimeksiannossa tarvitsemansa aineistot. 
Väylävirasto toimittaa konsulteille Rakennus- ja huoneistorekisterin (asukasmäärä-
tieto) sekä Yhdyskuntarakenteen seurannan aineistot (YKR) Väyläviraston toimek-
siantoihin. Nämä eivät ole avoimia aineistoja. 

Uusien ei-avointen aineistojen hankinnassa tulee toimia toimeksiannon projekti-
päällikön ohjeiden mukaisesti. Aineistotilauksissa on huomioitava, että erityisesti 
julkishallinnon aineistot ovat viranomaiskäytössä edullisempia tai ilmaisia. Näistä 
voidaan kuitenkin veloittaa irrotuskustannukset. Aineistojen hankinnassa tulee ot-
taa huomioon aineistojen toimitusaika. Joidenkin aineistojen toimitusajat voivat 
olla jopa useita viikkoja.  

3.5  Aineistojen käyttö ja hallinta 

Ympäristötietojen käyttöä ja julkaisua ohjaavat lisenssit. Useat aineistot ovat ny-
kyään avoimia ja usein ne ovat Creative Commons (CC) lisenssiehtojen alaisia. 
Konsultin tulee varmistaa, että hänellä on Väyläviraston toimeksiannoissa käyttö-
oikeus käyttämäänsä aineistoon. Lisäksi konsultin tulee tutustua myös avointen 
aineistojen lisenssiehtoihin, sekä miten niitä saa käyttää ja julkaista. 

http://verkkoselostus-vayla.opendata.arcgis.com/
http://verkkoselostus-vayla.opendata.arcgis.com/
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4 Turvallisuus ja riskienhallinta 

4.1  Ympäristöturvallisuus 

4.1.1  Määritelmä 

Väylävirastossa ympäristöturvallisuudella tarkoitetaan sellaisten vaaratekijöiden 
tunnistamista ja niistä aiheutuvien riskien hallintaa ja torjuntaa, jotka voivat ai-
heuttaa lyhyt- tai pitkäaikaista haittaa tai vaaraa ympäristölle.  

Riski voi kohdistua ihmiseen, luonnon- ja kulttuuriympäristöön, luonnonvaroihin tai 
ekosysteemipalveluihin.  

Vaara voi syntyä ympäristössä tapahtuvan väylänpidosta tai liikenteestä riippumat-
toman päästön tai pilaantumisen vuoksi. Aiheuttajana voi myös olla väylänpito tai 
liikenne.   

Ympäristöturvallisuutta hallitaan toimenpiteillä, jotka liittyvät liikenteeseen, suun-
nitteluun ja väylänpitoon kaikissa Väyläviraston väylämuodoissa muuttuvassa toi-
mintaympäristössä /3/. 

4.1.2  Keskeiset osatekijät ja hallinta 

Väyläviraston ympäristöturvallisuuden keskeiset osatekijät muodostuvat ympäris-
töturvallisuuden osa-alueiden ja yleisten tärkeiden toimintaperiaatteiden yhdistel-
mänä. Ympäristöturvallisuuden osa-alueet ovat: 

- ympäristö- ja luonnonvarat huomioiva suunnittelu, 
- toimintojen hallinta ja toteuttaminen ympäristöarvoja heikentämättä, 
- kolmannen osapuolen toimintaan liittyvät riskit, 
- ympäristövahinkojen ehkäisy ja hallinta väylänpidossa sekä 
- pitkäaikaisen pilaantumis- ja altistusriskin välttäminen. 
 
Ympäristöturvallisuuden toimintaperiaatteet ovat: 

- ennakoiva toimintatapa, 
- toimintaympäristön muutosten huomioiminen, 
- osaamisen varmistaminen, 
- ohjeistus, 
- tilannetietoisuus, 
- tiedottaminen, 
- seuranta ja valvonta sekä 
- jatkuva parantaminen. 
 
Kuvassa 5 on havainnollistettu toimintaperiaatteiden ja osa-alueiden suhdetta toi-
siinsa. 
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Kuva 5. Ympäristöturvallisuuden periaatteita. 

Ympäristöturvallisuuden osa-alueiden sisällä toimintoja on hallittava useammasta 
ajallisesta näkökulmasta: 

Tulevaisuus → Valmistautuminen (ennakointi) 

- Ennakoivat toimet 
- Varautuminen 
- Oikeiden resurssien varmistaminen (riittävät henkilöresurssit, oikeat laitteet ja 

varusteet, riittävä osaaminen jne.) 
 
Nykyisyys → Oikeat toimintatavat (nykytilanne) 

- Toimintatavoista kiinni pitäminen 
 
Menneisyys → Jatkuva parantaminen (jälkitoimet ja korjaavat toimet) 

- Seuranta 
- Jo tapahtuneiden vahinkojen korjaaminen tai syntyneiden haittojen vähentä-

minen/poistaminen 
- Aiemmista tapahtumista oppiminen 
 

4.2  Riskienhallinta 

Lähtökohtana kaikessa Väyläviraston riskienhallinnassa ovat viraston riskienhallin-
nan periaatteet − ne on kuvattu viraston johtamisjärjestelmässä.  Väyläviraston 
väylähankkeiden riskienhallinnan ohjekokonaisuus on kuvattu Riskienhallinta väy-
länpidossa ohjeen johdannossa /59/. 

Riskienhallinnan aineistoa on saatavilla väyläviraston verkkosivuilta (linkki riskien-
hallinnan aineistoihin).  

Riskienhallinnan tavoitteena on tukea väylänpidon onnistumista:  

1. tunnistamalla ja arvioimalla projektin lopputulokseen ja läpivientiin vaikuttavia 
epävarmuuksia, 

2. määrittämällä niistä aiheutuvien riskien hallitsemiksi tarvittavia toimenpiteitä 
sekä 

3. seuraamalla toimenpiteiden toteutusta. 

https://vayla.fi/palveluntuottajat/aineistot/turi
https://vayla.fi/palveluntuottajat/aineistot/turi
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Kokonaisuuden hallinnan näkökulmasta riskienhallinnassa on oleellista tunnistaa 
ajoituksen merkitys. Esimerkiksi hankkeen kustannusriskeihin on tehokkainta vai-
kuttaa hankkeen elinkaaren alkupäässä suunnitteluvaiheessa ja toisaalta työtur-
vallisuusriskien hallinta korostuu erityisesti hankkeen toteutuksen ja kunnossapi-
don aikana.  

Riskienhallinnan tavoitteet tulee tarkentaa projektikohtaisesti. Projektikohtaiset ta-
voitteet tulee päivittää säännöllisesti siirryttäessä seuraavaan hankevaiheeseen.  

Riskienhallinnan lähtökohtana on epävarmuuden huomioon ottaminen kaikessa 
toiminnassa. Riskienhallinta perustuu uhkien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen, 
analysointiin ja hallintakeinojen valintaan. Riskienarviointi tehdään parhaan mah-
dollisen saatavilla olevan tiedon ja kokemuksen pohjalta. Riskienhallintaan kuuluu 
myös valvonta, korjaavien toimenpiteiden tekeminen, niiden vaikutusten seuraa-
minen ja säännöllisesti toistuvat riskinarviot. 

Riskienhallinta väylähankkeissa on ohjeistettu Riskienhallinta väylänpidossa -oh-
jeessa /59/, jossa on annettu menettelyohjeet tilaajalle ja palveluntuottajille väy-
lähankkeiden eri vaiheiden riskienhallintatehtävien hoitamiseen. Sitä täydentävät 
Ohje riskienhallinnan menetelmistä /60/. Liikennemuotokohtaisiin ohjeluetteloihin 
on päivitetty uudet excel-pohjat riskienhallintasuunnitelmaa varten.  

Riskienhallinta toteutetaan käyttäen Väyläviraston turvallisuuspoikkeamien ja ris-
kienhallinnan tietojärjestelmä TURIa. Ratahankkeissa riskienhallinta sekä sen ra-
portointi tehdään näiden ohjeiden sekä sopimuksien mukaisesti.  

Riskienhallinnan tavoitteena on tukea hankkeiden onnistumista tunnistamalla ja 
arvioimalla projektin lopputulokseen ja läpivientiin vaikuttavia epävarmuuksia, 
määrittämällä niistä aiheutuvien riskien hallitsemiksi tarvittavia toimenpiteitä sekä 
seuraamalla toimenpiteiden toteutusta. Riskienhallinnan tavoitteet tulee tarkentaa 
projektikohtaisesti. Projektikohtaiset tavoitteet tulee päivittää säännöllisesti siirryt-
täessä seuraavaan hankevaiheeseen. 

Riskienhallinnan menettelyitä tulee toteuttaa radan koko elinkaaren ajan. Rata-
hankkeen tilaaja vastaa hankkeen riskienhallinnan toteuttamisesta Väyläviraston 
periaatteiden, menettelyjen ja ohjeiden mukaisesti. Riskienhallinnan tehtävät ja-
kaantuvat tilaajan ja palveluntuottajien välille palveluntuottajan kanssa tehdyn so-
pimuksen mukaisesti. Tilaajan pitää ohjata ja valvoa hankkeen riskienhallintaa 
sekä asettaa riskienhallinnan tavoitteet. Muille osapuolille jäävät riskienhallinnan 
käytännön toteuttaminen ja sen raportointi tilaajalle toimeksiantosopimuksessa so-
vitussa laajuudessa. 

Riskienarvioinneissa selvitetään kokonaisvaltaisesti turvallisuuteen liittyvien riskien 
lisäksi myös muitakin suunnittelun kohteen toteuttamiseen ja käyttöön liittyviä ris-
kejä, kuten vahinkoriskejä ja ympäristöriskejä. Ympäristöriskit tulee arvioida tässä 
ohjeessa tarkastelluista aiheista soveltuvissa suunnitteluvaiheissa. Apuna ris-
kienarvioinnissa voi käyttää Väyläviraston riskienhallintatyökaluja, joihin sisältyy 
tarkistuslistoja mahdollisista riskeistä. 
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4.3  Poikkeustilanteet 

Onnettomuus- ja muihin poikkeustilanteisiin liittyen noudatetaan Väyläviraston Oh-
jetta varautumisesta rautatieonnettomuuksiin (OVRO) /25/ ja 1.6.2021 lähtien päi-
vitettyä ohjetta, ja Radanpidon turvallisuusohjetta (TURO) /53/. Ohjeissa kuvataan 
onnettomuuksiin varautuminen, onnettomuustilanteessa toiminta sekä jälkitoimet, 
onnettomuustilanteesta tiedottaminen ja tutkinta.  

Mikäli poikkeustilanteeseen liittyy ympäristölle aiheutunutta haittaa, välittömien 
toimenpiteiden jälkeen kaikki tarvittava tieto on toimitettava Väyläviraston ympä-
ristöasiantuntijoille. Näin varmistetaan, että tilanteen jälkihoito, mahdolliset puh-
distus- ja kunnostustoimet, sekä seuranta hoituvat mahdollisimman jouhevasti. 

Onnettomuuksiin liittyvä tyypillinen ympäristövahinko on haitallisten aineiden vuo-
taminen kuljetuksista tai työkoneista, ja niiden päätyminen maaperään tai vesis-
töihin. Mahdollisten haittojen minimoimiseksi kunnossapitourakoitsijoiden ja liiken-
nöitsijöiden on varauduttava mahdollisiin vuotoihin pitämällä sopivaa imeytysma-
teriaalia (esim. turvetta) ratapihoilla ja muilla alueilla, joissa onnettomuusriski on 
korkea. 

Erityisesti pohjavesialueilla mahdollisesti tapahtunut vuoto tulee viipymättä ilmoit-
taa valvontaviranomaisille. Tiedot pohjavesialueista ja niiden ominaisuuksista tulee 
olla helposti saatavilla, jotta voidaan suunnitella torjuntatoimet asianmukaisesti. 

Jos haitallisia aineita pääsee maaperään tai vesistöön, on välittömästi otettava yh-
teyttä pelastuslaitokseen ja ELY-keskukseen. Torjuntaviranomaiset tekevät esitor-
juntatoimenpiteet, joita voivat olla muun muassa imeyttäminen, kaivu ja öljy-
puomien asettaminen vesistöön. Jos torjuntatoimista jää haitallisia aineita maape-
rään, siirtyy asia ELY-keskuksen kanssa hoidettavaksi kunnostusasiaksi, jolloin ar-
vioidaan pilaantuneisuus ja puhdistustarve. 

4.3.1  Poikkeuksellista tilannetta koskeva ilmoitus 

Muuta kuin luvanvaraista tai rekisteröitävää toimintaa koskee ympäristönsuojelu-
lain 120 §:ssä säädetty poikkeuksellisia tilanteita koskeva ilmoitusmenettely.  Poik-
keuksellisella tilanteella tarkoitetaan onnettomuustilanteita, ennakoimattomia tuo-
tantohäiriöitä tai muita vastaavia ennalta-arvaamattomia tilanteita, joista aiheutuu 
tai uhkaa aiheutua päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä 
ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien 
vuoksi tavanomaisesta poikkeavia toimia jätehuollossa.  

Toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan on ilmoitettava poikkeuksellisesta tilan-
teesta viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle /61/. 
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5 Ympäristövaikutusten selvittäminen ja 
arviointi 

5.1  Radanpidon ympäristövaikutusten 
selvittäminen 

Rataverkon haltijalla on yleinen selvilläolovelvollisuus radanpidon ympäristövaiku-
tuksista. Tämä koskee sekä ratahankkeita että kaikkea Väyläviraston muuta rau-
tatieliikenteeseen liittyvää toimintaa. Ympäristövaikutusten selvittämisessä vaiku-
tukset tulee ottaa huomioon ja rajata pääpiirteissään YVA-lain ympäristövaikutus-
käsitteen mukaisesti. Selvityksen laajuus voi vaihdella tapauskohtaisesti ympäris-
tövaikutusten merkittävyyden mukaan.  

Vaikutusten selvittäminen ratoja koskevissa suunnitelmissa ja ratahankkeissa pe-
rustuu ratalakiin sekä ympäristölainsäädäntöön, kuten YVA-lakiin. Strategisen 
suunnittelun ja pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) ympäristövaikutuksia ja vai-
kutuksia kestävään kehitykseen arvioidaan perustuen muun muassa SOVA-lain 
(200/2005) yleiseen arviointivelvollisuuteen. 

Tämän ohjeen luvussa 5 on kuvattu menettelyjä ympäristövaikutusten arvioi-
miseksi ratahankkeissa ja kunnossapidossa. Luvussa on esitetty erityisesti 

- ympäristövaikutusten arviointimenettely, 
- ympäristövaikutusten selvittäminen osana suunnittelua yleis- ja ratasuunnitel-

massa silloin, kun ei tehdä YVA-lain mukaista arviointia ja 
- erillisselvitykset, mukaan lukien rataympäristöselvitys. 
 
Ympäristövaikutukset on selvitettävä ja arvioitava myös maankäyttö- ja rakennus-
lain mukaisesti kaavoituksessa (katso luku 5.4). Väyläviraston yhteistyö kaavoituk-
sesta vastaavan tahon kanssa on tärkeää. 
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Kuva 6. Radanpidon ympäristöpainopisteet ja -selvitykset. 

Ratalain 5 §:n mukaan rataverkon ja rautatieliikenteen ympäristöhaittojen tulee 
jäädä mahdollisimman vähäisiksi. Ratalain 5 §:n ja 29 §:n mukaan ympäristönäkö-
kohdat on otettava huomioon rautatien suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnos-
sapidossa. 

Yleissuunnitelmassa (Ratalaki 12 §) on esitettävä selvitys rautatien rakentamisen 
tai rataverkon kehittämisen tarpeellisuudesta sekä tutkituista vaihtoehdoista, ra-
dan liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, rautatiealueen likimääräinen sijainti 
sekä rautatiealueen ja rautatieliikenteen arvioidut vaikutukset, kuten vaikutukset 
tie- ja liikenneoloihin, liikenneturvallisuuteen, maankäyttöön, kiinteistörakentee-
seen ja ympäristöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Suun-
nitelmassa on lisäksi esitettävä mahdollisuudet haitallisten vaikutusten poista-
miseksi tai vähentämiseksi sekä alustava kustannusarvio.  

Ratasuunnitelmaan (Ratalaki 15 §) on liitettävä arvio rautatien vaikutuksista sekä 
esitettävä ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen radan rakentamisen tai rautatielii-
kenteen haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi. 

YVA-menettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti 
on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä 
arvioitavat hankkeet ja niiden muutokset on lueteltu YVA-lain liitteessä 1. YVA-
menettely ratahankkeissa on kuvattu luvussa 5.2. 

Ympäristövaikutuksia selvitetään alustavasti jo esiselvityksissä. Vaikka hanke ei 
vaatisi YVA-menettelyä, tulee vaikutukset joka tapauksessa selvittää ja arvioida 
yleis- ja ratasuunnitelmassa.   

Rakentamissuunnitelmassa esitetään ratasuunnitelmaan perustuvien ratkaisujen 
tekniset suunnitelmat haitallisten ympäristövaikutusten torjumiseksi, ja rakentami-
nen tehdään näiden suunnitelmien mukaan.  
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Selvitys hankkeiden vaikutuksista on tehtävä niin, että siinä on 

- hankkeen/toiminnan ja sen mahdollisten vaihtoehtojen kuvaus, 
- alueen ympäristön nykytilan kuvaus, 
- yleispiirteinen selvitys kaikista YVA-lain ympäristövaikutuskäsitteen mukaisista 

vaikutuksista, 
- tarkempi selvitys merkittävyydeltään suurimmista vaikutuksista, 
- mahdollisten vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu, 
- keinot haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi 

sekä 
- ehdotukset vaikutusten seuraamiseksi. 
 
Kunnossapitotöiden suunnittelussa ja toteutuksessa ympäristövaikutukset on otet-
tava huomioon, niistä on oltava selvillä ja haitalliset vaikutukset on minimoitava. 
Kunnossapidossa huomioon otettavat ympäristötekijät ja niihin vaikuttavat toimen-
piteet kirjataan ja niitä hallitaan tietojärjestelmissä, kuten RAID-e-hallintajärjestel-
mäkokonaisuudessa (Ratko, Raiku, Ryhti) ja taitorakennerekisterissä. 

Ympäristövaikutukset arvioidaan kaikkiin hankkeisiin ja toimintaan liittyen, mutta 
selvitysten laajuus on aina harkittava tapauskohtaisesti ja perusteltava laaditta-
vissa asiakirjoissa.  On lisäksi huomioitava, että pienelläkin hankkeella tai toimen-
piteellä voi olla merkittäviä paikallisia ympäristövaikutuksia. Jos hanke tai toiminta 
on ympäristövaikutuksiltaan vähäistä, selvitys voi olla yleispiirteisempi. Ympäristö-
vaikutusten vähäisyyden arviointi edellyttää lähtötietojen hankkimista ja arviointia, 
jotta vähäisyys voidaan määrittää ja perustella. Laitetilojen rakentaminen, rumpu-
jen jatkaminen tai päällysrakenteen uusiminen vaatii yleensä vain rakentamissuun-
nitelman ja tällöin esimerkiksi rumpujen jatkamishankkeissa ympäristövaikutukset 
arvioidaan rakentamissuunnitelmassa.  

Vaikutusten merkittävyydestä ja arvioinnin tarkkuudesta on syytä keskustella Väy-
läviraston asiantuntijoiden sekä ELY-keskuksen ja muiden sidosryhmien, esimer-
kiksi kuntien kanssa. ELY-keskukselta voi myös pyytää lausunnon ympäristövaiku-
tusselvityksen riittävyydestä. 

Selvitysten tekoa suunniteltaessa on arvioitava muutoksen suuruutta ja kohteen 
herkkyyttä ja pyrkiä keskittämään tarkemmat selvitykset merkittävimpiin vaikutuk-
siin. Ratahankkeiden ympäristövaikutusselvityksissä yleisimmin korostuvia vaiku-
tuksia ovat melu-, tärinä-, luonto- ja pohjavesivaikutukset. Hankkeissa korostuvat 
myös muun muassa vaikutukset ihmisten elinoloihin, yhdyskuntarakenteeseen ja 
maisemaan. 

5.2  Ympäristövaikutusten arviointimenettely 
(YVA) radan suunnittelussa 

5.2.1  YVA-menettelyn tarkoitus ja soveltaminen 

YVA-lain, laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) ja valtioneu-
voston asetus (277/2017), mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä so-
velletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. Kaikilla, ei ainoastaan Suomen kansalaisilla, sidosryhmillä ja 
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viranomaisilla on mahdollisuus vaikuttaa arvioinnin sisältöön, selvitettäviin vaihto-
ehtoihin ja selvitettävien ympäristövaikutusten rajaukseen ja selvitysten yksityis-
kohtiin.  

YVA-lainsäädäntöä on esitelty kattavasti vuonna 2021 voimaan tulleessa Ympäris-
tövaikutusten arviointi rata- ja tiehankkeissa -ohjeessa /65/. 

Arviointimenettelyn järjestämisestä vastaa yhteysviranomainen, joka ratahank-
keissa on elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Yhteysviranomai-
nen kuuluttaa asiakirjojen vireilläolosta, kerää mielipiteet sekä lausunnot ja laatii 
niiden pohjalta lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja tarkistet-
tuaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun, antaa pe-
rustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. 

Väylävirasto toimii hankkeesta vastaavana ratahankkeissa ja valmistelee YVA-asia-
kirjat (arviointiohjelma ja arviointiselostus). Se myös varmistaa, että käytettävissä 
on riittävä asiantuntemus ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja selostuksen 
laadintaan. Yhteysviranomainen arvioi arviointiohjelmaa ja -selostusta tarkastaes-
saan asiantuntemuksen. 

YVA-menettelyssä arvioidaan vaikutukset YVA-lain mukaisesti  

- väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. 
- maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja 

luonnon monimuotoisuuteen (erityisesti niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, 
jotka on suojeltu luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja luonnonvaraisten lintu-
jen suojelusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/147/EY nojalla), 

- yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkiku-
vaan ja kulttuuriperintöön, 

- luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä 
- edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. 
 
Todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten arvion ja kuvauksen on katet-
tava hankkeen välittömät ja välilliset, kasautuvat, lyhyen, keskipitkän ja pitkän ai-
kavälin pysyvät ja väliaikaiset, myönteiset ja kielteiset vaikutukset sekä yhteisvai-
kutukset muiden olemassa olevien ja hyväksyttyjen hankkeiden kanssa.  

Ratahankkeissa on oleellista arvioida vaikutukset myös liikenteeseen ja turvallisuu-
teen. Sekä radan rakentamisen että käytön aikaiset vaikutukset arvioidaan. 

Ratahankkeeseen sovelletaan YVA-menettelyä, jos suunnittelussa yhtenä vaihto-
ehtona on YVA-lain liitteen 1 hankeluettelossa mainittu kaukoliikenteen rata. Han-
keluettelossa ei ole mainittu raja-arvoa radan pituudelle. Euroopan tuomioistuin on 
katsonut oikeustapauksessa C-227/01, että toisen raiteen suunnittelu olemassa 
olevan rautatieraiteen viereen on katsottava hankeluettelon mukaiseksi uudeksi 
hankkeeksi (todettu hallituksen esityksessä YVA-hankeluettelon tarkistamisesta HE 
102/2018). 

Arviointimenettelyä sovelletaan tapauskohtaisesti myös muihin kuin liitteessä 1 
lueteltuihin hankkeisiin, jos hanke todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuu-
deltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, liitteessä luetel-
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tujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia. Liit-
teeseen 2 on vuonna 2021 tulossa viittaus YVA-direktiivin liitteen 2 hankkeisiin 
helpottamaan soveltamispäätöksentekoa. Vaikutusten merkittävyyttä harkittaessa 
on otettava huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne 
(YVAL 3 § 3 momentti). YVA-menettelyn tarpeellisuudesta päätettäessä voidaan 
ottaa huomioon hankkeesta vastaavan esittämät merkittävien haitallisten vaiku-
tusten lieventämis-, välttämis- ja ehkäisytoimet (YVAL liite 2). 

Päätöksen YVA-menettelyn soveltamisesta tekee ELY-keskus. Jos hanke sijoittuu 
useamman ELY-keskuksen toimialueelle tai ELY-keskus vastaa hankkeen suunnit-
telusta tai toteuttamisesta, ympäristöministeriö määrää, mikä ELY-keskus tekee 
päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta ja toimii yhteysviranomaisena. 

Jos on epäselvää, edellyttääkö rautatiehanke YVA-menettelyä, Väyläviraston on 
mahdollisimman varhaisessa suunnitteluvaiheessa pyydettävä ELY-keskukselta 
päätös YVA-menettelyn soveltamisesta. Päätöksentekoa varten ELY-keskukselle on 
toimitettava riittävät tiedot hankkeesta, alueen nykytilasta ja ympäristöstä (esi-
merkiksi herkät luontokohteet, asutus, kulttuuriympäristö) sekä alustava arvio 
hankkeen ympäristövaikutuksista (YVAA 1 §). 

5.2.2  YVA-menettelyn kuvaus ja ajankohta radan suunnitte-
lussa 

Yleisimmin YVA-menettely ajoittuu radan yleissuunnittelun alkuvaiheeseen, ennen 
lakisääteisen yleissuunnitelman laadintaa (aiemmin YVAa varten laadittavista vaih-
toehtoisia ratkaisuja käsittelevistä suunnitelmista käytettiin nimikettä ”alustava 
yleissuunnitelma”). YVA-menettely voi liittyä myös alustavan linjaussuunnitelman 
laadintaan. Alustavassa linjaussuunnitelmassa esitetään radan vaihtoehtoiset lin-
jaukset sekä määritellään radan tekniset ja toiminnalliset ratkaisut. Alustavasta lin-
jaussuunnitelmasta voidaan edetä joko yleissuunnitelmaan tai ratasuunnitelmaan. 

Yleissuunnitelma on pääsääntöisesti laadittava sellaisissa hankkeissa, joihin sovel-
letaan YVA-lain 3. luvun mukaista arviointimenettelyä. Yleissuunnitelman laatimi-
nen ei ole tarpeen, jos muun suunnittelun, kuten kaavoituksen ja ratasuunnitelman 
laatimisen, sekä niihin liittyvän hankkeen vaikutusten arvioinnin (YVA-menettely 
voidaan toteuttaa myös ratasuunnitelman yhteydessä) kautta saatu tieto on riit-
tävä hankkeen suunnittelun ja toteuttamisen kannalta. 

Arviointiselostuksessa käsitellään ratkaisuvaihtoehtoja laajasti. Arviointiselostuk-
sen tulokset sekä siitä saatu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä otetaan huo-
mioon radan yleissuunnitelman tai ratasuunnitelman laadinnassa. 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja arviointiselostuksen kuulemisajat sekä 
arviointiohjelmasta annetun lausunnon ja selostuksesta annetun perustellun pää-
telmän antoajat vaikuttavat suunnittelun aikatauluun. Nämä lakisääteiset ajat sekä 
selvitysten tekoon ja raportointiin kuluva aika määrittävät arviointimenettelyn ko-
konaiskeston, joka yleensä on vähintään 1 vuosi (Kuva 7). 
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Tarkempaa suunnitelmaa laadittaessa joudutaan joskus poikkeamaan yleissuunni-
telmasta, josta YVA-lain mukainen arviointimenettely on tehty. Mikäli yleissuunni-
telman yhteydessä tehtyä arviointimenettelyä ei voida enää pitää kokonaan tai jol-
takin osin riittävänä, on tältä osin tehtävä sekä uusi arviointimenettely että yleis-
suunnitelma. 

Ennen ympäristövaikutusten arviointiohjelman toimittamista tai arviointimenette-
lyn kuluessa yhteysviranomainen voi omasta aloitteestaan tai toisen asiaa käsitte-
levän viranomaisen tai hankkeesta vastaavan pyynnöstä järjestää ennakkoneuvot-
telun yhteistyössä hankkeesta vastaavan ja keskeisten viranomaisten kanssa (YVA-
lain 8 §). Ennakkoneuvottelun kutsuu koolle yhteysviranomainen. Hankevastaavan 
ja kunnan edustajien lisäksi yhteysviranomainen voi kutsua ennakkoneuvotteluun 
esimerkiksi väyläsuunnitelmien hyväksyjän ja maakuntaliiton edustajan. 

Ennakkoneuvottelun tavoitteena on edistää hankkeen vaatimien arviointi-, suun-
nittelu- ja lupamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa, hankkeesta vastaavan ja vi-
ranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa selvitysten ja asiakirjojen laatua 
ja käytettävyyttä sekä sujuvoittaa menettelyjä. Ennakkoneuvottelussa voidaan kä-
sitellä esimerkiksi sitä, miten eri lakien mukaiset selvitysvelvoitteet on hyvä toteut-
taa ja onko näitä selvityksiä mahdollista yhdistellä. 

YVA-menettelyyn kuuluu arviointiohjelman ja arviointiselostuksen laatiminen, vuo-
rovaikutus ja yhteysviranomaisen toiminta. Alussa laadittava arviointiohjelma on 
suunnitelma vaikutusten arvioinnin ja osallistumisen toteuttamiseksi. Arviointi-
selostus on asiakirja, jossa arvioidut vaikutukset, vaihtoehtojen vertailu ja haital-
listen vaikutusten ehkäisykeinot on kuvattu. YVA-lain sisältö sekä arviointiohjelman 
ja -selostuksen sisältövaatimukset on tarkemmin esitelty vuonna 2021 voimaan 
tulleessa Ympäristövaikutusten arviointi rata- ja tiehankkeissa -ohjeessa /65/. 

Kuvassa 7 on esitetty tie- ja ratahankkeiden YVA-menettely, vaihtoehtojen suun-
nittelu sekä niihin liittyvä vuorovaikutus.  
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Kuva 7. Ympäristövaikutusten arviointi rata- ja tiehankkeissa /65/. 

Arviointiohjelma 

Arviointiohjelma sisältää ehdotuksen suunnittelun aikana tutkittavista vaihtoeh-
doista, selvityksistä ja vaikutuksista. Selvitettävät asiakokonaisuudet rajataan pe-
rustellusti ja keskitytään merkittävien ympäristövaikutusten selvittämiseen. Merkit-
tävien ympäristövaikutusten määrittäminen edellyttää kuitenkin itse vaikutusten 
arvioinnilta laajempaa tarkastelua, jossa myös muita kuin todennäköisesti merkit-
täviä vaikutuksia tarpeellisessa määrin selvitetään ja kuvataan. Kun arviointiohjel-
massa esitetään selkeästi selvitettävät vaikutukset ja tietojen hankinta, myöhem-
min ei synny epäselvyyttä arvioinnin laajuudesta. Hankkeesta vastaava toimittaa 
arviointiohjelman yhteysviranomaiselle, joka tarkastaa kuulemisvalmiuden ennen 
sen kuuluttamista.  

Arviointiohjelman laatimiseen kannattaa varata aikaa, jos hankkeesta on ristiriitai-
sia näkemyksiä tai mikäli hanke kohdistuu tiheästi asutulle alueelle. Arviointioh-
jelma voidaan laatia heti ohjelman suunnittelusta lähtien vuorovaikutteisesti kan-
salaisten ja eri viranomaisten kanssa. Keskustelevalla suunnitteluotteella voidaan 
eri tahojen mielipiteet huomioida alusta lähtien, jolloin tarkistukset arviointiohjel-
maan ovat todennäköisesti pieniä ja jatkosuunnittelu sujuu paremmin. 

Jos hankkeeseen ei kohdistu erityisen eriäviä tavoitteita tai odotuksia, voidaan ar-
viointiohjelma laatia rataverkon haltijan, tai vaihtoehtoisesti rataverkon haltijan ja 
viranomaisten näkemysten perusteella. Tällöin voidaan melko nopeasti sopia tar-
kasteltavista ratkaisuvaihtoehdoista ja selvitettävistä vaikutuksista. Laajempi vuo-
ropuhelu kansalaisten kanssa aloitetaan vasta siinä vaiheessa, kun arviointiohjelma 
on nähtävillä ja siitä järjestetään esittelytilaisuus. 
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Jos hanke sijaitsee kaksikielisellä alueella, on ohjelma ja selostus käännettävä ruot-
siksi. Joissakin tapauksissa hyvän kokonaiskuvan antavan tiivistelmän käännös voi 
olla riittävä.  

Kieli- ja käännösasioita on käsitelty laajemmin Väylänpidon vuorovaikutusohjeessa 
/10/. Oikeusministeriö on julkaissut suosituksen kielilain soveltamisesta mm. 
YVA:ssa ja toimivaltaisen viranomaisen velvollisuudesta käännöksiin (linkki suosi-
tukseen).  

Suunnittelu saamelaisten kotiseutualueella Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Uts-
joen kunnissa edellyttää saamen kielen käyttämistä. Asiakirjat ovat aina myös säh-
köisesti saatavissa.  

Arviointiohjelman kuulemisaika on 30 päivää, joka erityisestä syystä voidaan pi-
dentää enintään 60 päivän mittaiseksi. Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa ym-
päristövaikutusten arviointiohjelmasta kuukauden kuluessa lausuntojen antami-
seen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Yhteysviran-
omainen ottaa arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossa kantaa ohjelman riit-
tävyyteen. Lausunnossa esitetään mahdolliset täydennystarpeet, jotka on otettava 
huomioon selostusta laadittaessa. Väylävirastolla hankkeesta vastaavana on oikeus 
saada yhteysviranomaiselta tämän hallussa olevat hankkeen ympäristövaikutusten 
arvioinnin kannalta tarpeelliset tiedot. 

Arviointiselostus 

Ympäristövaikutukset selvitetään arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen lausun-
non mukaisesti. Arviointitietojen perusteella saatetaan muuttaa, karsia tai muo-
dostaa uusia (ala)vaihtoehtoja. Muutoksista on keskusteltava yhteysviranomaisen 
kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Muutokset perustellaan selostuk-
sessa. Haitallisten vaikutusten lieventämis-, ehkäisy- ja rajoittamistoimenpiteet 
suunnitellaan vaihtoehdoittain. Arviointiselostuksessa voidaan esittää kaikkien ar-
vioitujen vaikutusten vertailu.  

YVA-asetus edellyttää esittämään hankkeesta vastaavan (rataverkon haltijan) pe-
rustellun ehdotuksen valittavaksi vaihtoehdoksi tai vaihtoehdoiksi, mikäli niitä on 
vielä useampia.  

Arviointiselostuksen kuulemisaika kestää vähintään 30 päivää ja enintään 60 päi-
vää. Yhteysviranomainen tarkistaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riit-
tävyyden ja laadun sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen 
merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perustellussa päätelmässä on esitettävä yh-
teenveto arviointiselostuksesta annetuista muista lausunnoista ja mielipiteistä. Pe-
rusteltu päätelmä on annettava hankkeesta vastaavalle kahden kuukauden kulu-
essa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan 
päättymisestä. Jos yhteysviranomainen ei voi tehdä perusteltua päätelmää ympä-
ristövaikutusten arviointiselostuksen puutteellisuuden vuoksi, sen on ilmoitettava 
hankkeesta vastaavalle, miltä osin arviointiselostusta on täydennettävä.  

YVA-lain 14 §:n mukaan YVA-menettelyyn kuuluu myös 6) alakohdan mukaisesti 
arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen, mukaan lukien 
kansainvälistä kuulemista koskevat asiakirjat, sekä perustellun päätelmän huomi-
oonottamisen lupamenettelyssä sekä perustellun päätelmän sisällyttämisen lu-
paan.  

https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4734397/Suositus_kielilainsoveltamisesta_ymparistonsuojelulain_ja_vesilain3.12.2007.pdf/60c717c0-8edf-4ec4-bcbb-c843beff0b40/Suositus_kielilainsoveltamisesta_ymparistonsuojelulain_ja_vesilain3.12.2007.pdf
https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4734397/Suositus_kielilainsoveltamisesta_ymparistonsuojelulain_ja_vesilain3.12.2007.pdf/60c717c0-8edf-4ec4-bcbb-c843beff0b40/Suositus_kielilainsoveltamisesta_ymparistonsuojelulain_ja_vesilain3.12.2007.pdf
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Lupaviranomaisen tulee tarkistaa perustellun päätelmän ajantasaisuus. Mikäli pe-
rusteltu päätelmä ei ole ajantasainen, tulee arviointiselostusta täydentää tarvitta-
vilta osin ja yhteysviranomainen antaa ajantasaistetun perustellun päätelmänsä. 

5.2.3  Yhteistyö yhteysviranomaisen kanssa 

Yhteysviranomaisen kanssa tulee sopia arviointimenettelyn etenemisestä ja käy-
tännön järjestelyistä, esimerkiksi nähtävilläoloajan ajankohdasta ja yleisötilaisuuk-
sien järjestämisestä. Yhteysviranomaisen kanssa tulee sopia myös lehdistä, joissa 
yhteysviranomainen tiedottaa julkisesta kuulutuksesta, sekä tiedot arviointiohjel-
man ja -selostuksen nähtävilläolopaikoista. Asiakirjat ovat aina myös sähköisesti 
saatavissa.  

Arviointiohjelman ja -selostuksen sisällöstä tulee olla yhteydessä yhteysviranomai-
seen vähintään kolmessa vaiheessa: 

- YVAn alkuvaiheessa: mitä ympäristövaikutuksia painotetaan ja vaihtoehtojen 
muodostaminen, 

- yhteysviranomaisen annettua lausunnon ohjelmasta: lausunnon sisällön tar-
kennus ja mahdolliset lisävaatimukset sekä tarvittavien selvitysten tarkkuus-
taso ja 

- arviointiselostuksen luonnosvaihe: selostuksen sisällön tarkistus. 
 

5.2.4  YVA-menettely ja päätöksenteko 

YVA vaikuttaa Väyläviraston sekä Liikenne- ja viestintäviraston, ja muiden viran-
omaisten päätöksentekoon. Arviointiselostus ja perusteltu päätelmä on sisällytet-
tävä hankkeelle myönnettävään lupaan, millä tarkoitetaan ratalain mukaisissa 
hankkeissa suunnitelman (yleissuunnitelma, ratasuunnitelma) hyväksymispää-
töstä. YVA-menettelyä seuraava lupa tai päätös voi ratahankkeissa olla myös vesi-
lain mukainen lupa, ympäristölupa, rakennuslupa tai toimenpidelupaa koskeva 
päätös, tai maa-ainesten ottamista koskeva päätös.   

ELY-keskuksella on oikeus valittaa hanketta koskevista luvista tai päätöksistä ve-
doten ympäristövaikutusten arvioinnin puutteellisuuteen tai puuttumiseen. Myös 
ne, joilla muutoin on oikeus hakea edellä mainittuihin lupiin tai päätöksiin valitta-
malla muutosta, voivat valituksessaan vedota siihen, ettei arviointimenettelyä ole 
suoritettu tai se on suoritettu olennaisilta osiltaan puutteellisesti. 

5.3  Erillisselvitykset 

Ympäristövaikutuksia selvitetään myös hankkeiden ulkopuolella. Selvitys voi liittyä 
yhteen aiheeseen, voidaan tehdä esimerkiksi tärinä-, melu- tai luontoselvityksiä, 
tai selvitys voi olla tietyn alueen kaikki ympäristövaikutukset kattava rataympäris-
töselvitys. Tarve erillisselvityksen tekemiselle voi nousta esiin osana kunnossapi-
toa, asiakaspalautteen seurauksena (esimerkiksi tärinämittaukset, joita tehdään 
saadun palautteen seurauksena), tai onnettomuustilanteiden seurauksena (esi-
merkiksi vesistöjen ja maaperän pilaantumisen selvitykset). Erillisselvitykset voivat 
kohdistua maantieteellisesti suppeaan alueeseen, tai johonkin tiettyyn aiheeseen 
laajemmalla osalla rataverkkoa.  
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Väylävirasto on kehittänyt yhdessä kuntien ja liikennöitsijän kanssa vapaaehtoi-
seen yhteistyöhön perustuvan rataympäristöselvitysmallin nykyisten rautatiealuei-
den ympäristön tilan ja ongelmakohtien selvittämiseksi ja edelleen poistamiseksi. 
Rataympäristöselvitys ei liity suoraan hankesuunnitteluun, mutta selvityksen pe-
rusteella mahdollisesti sovittavat jatkotoimenpiteet voivat edellyttää ratalain mu-
kaista yleis- ja/tai ratasuunnitelmaa. 

Rataympäristöselvitys jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa 
kootaan ympäristön perustiedot, tiedot aiemmista selvityksistä, rata-alueita ja rau-
tatieliikennettä koskevat asukkaiden ym. huomautukset sekä muuten tiedossa ole-
vat selvitysalueen haittakohteet sekä ehdotukset jatkotutkimuksista. Toisessa vai-
heessa tehdään tarvittavia lisäselvityksiä, suunnitellaan ongelmakohtien paranta-
mistoimenpiteitä sekä arvioidaan niiden toteuttamisaikataulua ja kustannuksia. 
Yleisesti alueelta selvitettäviä asioita ovat mm. raideliikenteestä aiheutuva melu, 
tärinä sekä haju, rautatietoiminnoista mahdollisesti pilaantuneet maa- ja pohjave-
sialueet sekä maisemaan, kulttuuri- ja luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutus-
ten arviointi. Myös maankäyttö- ja kaavoitus- sekä turvallisuusasiat kartoitetaan. 

Rataympäristöselvitys jatkuu toteutusvaiheella. Rataympäristöselvitys voi toimia 
myös perusaineistona alueen kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa. Sa-
manaikaisesti kaavoituksen kanssa tehtäessä rataympäristöselvitykseen liittyvä 
vuorovaikutus on tarkoituksenmukaista hoitaa kaavoituksen yhteydessä. Muussa 
tapauksessa selvitykseen on hyvä sisällyttää myös vuorovaikutusosio alueen asuk-
kaiden ja yhteisöjen kanssa. Rataympäristöselvityksen avulla voidaan kehittää kau-
punkiseuduille sovellettavaa toimintamallia siitä, miten kunnat ja rataverkon haltija 
voivat tehdä yhteistyötä rata-alueisiin liittyvissä ympäristöasioissa. 

5.4  Kaavoituksen ympäristöselvitykset 

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa 
määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen 
ympäristövaikutukset. Myös yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja 
muut vaikutukset on selvitettävä kaavan yhteydessä.  

Kaavoituksessa on sekä MRL:n mukaisia viranomaisneuvotteluja, että tarpeen mu-
kaan järjestettäviä kaavaneuvotteluita. Väyläviraston tulee mahdollisuuksien mu-
kaan osallistua molempiin. 

Väylävirasto osallistuu kaavaneuvotteluihin tai keskustelee jo hyvissä ajoin kunnan 
kanssa kaavan laatimisen ajankohdasta. Näin kaavoituksen yhteydessä tehtävät 
ympäristöselvitykset palvelevat mahdollisimman hyvin sekä rataverkon haltijaa 
että kaavoittajaa. Tällöin esimerkiksi kaavoitusta varten tehtävät meluselvitykset 
palvelevat rataverkon haltijan jatkosuunnittelua ja voivat vaatia vain pientä tar-
kennusta myöhemmissä suunnitteluvaiheissa. 
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5.5  Rajat ylittävät ympäristövaikutukset 

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista on sovittu ns. Espoon 
sopimuksessa (67/1997), joka tuli voimaan 1997.  

Sopimuksen osapuolella on oikeus osallistua toisessa sopimusvaltiossa tehtävään 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, mikäli arvioitavan hankkeen haitalliset 
ympäristövaikutukset todennäköisesti kohdistuvat kyseiseen valtioon. 
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6 Ympäristövaikutusten seuranta 

Radanpidon ympäristövaikutusten seurantaa tehdään lupavelvoitteiden, edunval-
vonnan, riskienhallinnan ja selvilläolovelvollisuuden näkökulmasta. Se perustuu ra-
talain edellyttämään hankkeiden vaikutusten seurantaan tai hankkeiden lupapää-
töksiin. Lisäksi rataverkon haltijan tulee ympäristönsuojelulain mukaisesti toimin-
nanharjoittajana olla selvillä radanpidon ympäristövaikutuksista (yleinen selvil-
läolovelvollisuus).  

Hankkeisiin liittyvä seuranta toteutetaan yleensä laatimalla seurantaohjelma ja val-
vomalla sen noudattamista. Isommissa ratahankkeissa laaditaan lähes poikkeuk-
setta ensin alustava seurantaohjelma ja aina jos hankkeessa tehdään YVA, ja sitä 
tarkennetaan suunnittelun tarkentuessa. Hankekohtaisesti arvioidaan, mitkä tässä 
mainituista, seurattavista asioista sisällytetään tarkempaan seurantaohjelmaan. 
Myös erillisselvityksiin liittyy usein seuranta- ja tarkkailuvelvoitteita. 

Seurantavelvoitteen voi asettaa muu viranomainen, kuten esimerkiksi AVI tai ELY-
keskus vesilain mukaisen tarkkailuvelvollisuuden osalta. Väylävirasto voi myös 
oma-aloitteisesti järjestää seurantaa, mistä voi olla hyötyä esimerkiksi edunvalvon-
tatilanteissa. Seurannan laajuus riippuu hankkeesta sekä seurattavasta kohteesta 
ja ilmiöstä. Seurannalle tulee määrittää syy ja tavoitteet sekä tavoitetila, milloin 
seuranta voidaan lopettaa.  

Seurannan kannalta olennaisia asioita ovat riittävän nykytilatiedon keruu ja rapor-
tointi seurannan lähtökohdaksi ja vertailutiedoksi, seuranta- ja/tai tarkkailuohjel-
man laatiminen ja hyväksyttäminen (lupapäätöksiin perustuvat velvoitteet) ja seu-
rantavastuiden selkeä määritteleminen. Esimerkiksi ratatoimitusten yhteydessä 
tehtäviä seurantoja voidaan hyödyntää osana ennen–jälkeen-seurantoja. Seuran-
tatulokset tulee toimittaa Väylävirastolle paikkatietona aina, kun se on tarkoituk-
senmukaista, jolloin tuloksia on mahdollista hyödyntää muissa hankkeissa. 

6.1  Seuranta YVA-menettelyssä 

YVA-selostuksessa on esitettävä ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjel-
maksi. YVA-asetus edellyttää vain seurantaohjelmaehdotuksen laatimisen, mutta 
ei seurantaa. Asetuksessa ei myöskään ole määritetty, mitä seurannan tulee sisäl-
tää. YVA-selostuksessa esitetty seurantaohjelma on pohjustusta tuleville, ratalakiin 
perustuville seurannoille. 

6.2  Ratalain edellyttämä seuranta 

Ratalain 27 §:n mukaan Väyläviraston tulee järjestelmällisesti seurata, miten rata-
hankkeen arvioidut ja muut vaikutukset ovat toteutuneet. Rataverkon haltijan tulee 
lisäksi käyttää hyväksi seurannan tuloksia tulevien hankkeiden vaikutusarvioinnissa 
ja suunnitteluratkaisujen valinnassa. Suositeltavaa on, että seurantaohjelma on 
laadittuna mahdollisimman kattavasti yleissuunnitelman valmistuessa, tai rata-
suunnitelman valmistuessa, jos yleissuunnitelmaa ei ole tarpeen laatia.  
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Väylävirasto voi myös päättää, että hankkeista, joista on tehty hankearviointi, teh-
dään myös jälkiarviointi. Jälkiarvioinnissa on esitettävä selvitys ratahankkeen to-
teutuksen aikana ratasuunnitelmasta tehdyistä teknistaloudellisista poikkeuksista, 
liikenteen kehittymisestä sekä ratahankkeen kannattavuuden ja vaikuttavuuden 
kannalta merkittävien vaikutusten toteutumisesta. 

Seurantaohjelmaan saattaa sisältyä melun ja tärinän, liikennevaikutusten, pinta- 
ja pohjavesivaikutusten, pilaantuneisiin maihin, luontovaikutusten sekä ihmisiin, 
maisemaan ja ilmastonmuutokseen kohdistuvien vaikutusten seuranta. Vaikutuk-
sia esitetään seurattavaksi yleensä ennen suunniteltujen toimenpiteiden aloitta-
mista, toimenpiteiden aikana ja niiden jälkeen, jotta mahdolliset muutokset voi-
daan todeta. Vaikutusten seurannan sisältöä on kuvattu jäljempänä seuraavasti: 

- Kasvihuonekaasupäästöjen ja ilmastonmuutoksen vaikutusten seuranta luku 
7.4 

- Pohjavesien seuranta luku 8.5 
- Seuranta pilaantuneen maaperän kohteissa luku 9.2.11 
- Meluvaikutusten seuranta luku 10.5 
- Tärinävaikutusten seuranta luku 11.6 
- Luontovaikutusten seuranta luku 12.6 
- Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutusten seuranta luku 13.7 
- Materiaalien käytön seuranta luku 14.6 
- Pintavesien seuranta ja tarkkailu luku 15.5 
- Hulevesien seuranta luku 16.5 
- Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten seuranta luku 17.5 
 

6.3  Lupapäätösten mukainen seuranta 

Ratahankkeeseen voi sisältyä lupapäätöksiä, kuten vesilupa- ja ympäristölupapää-
töksiä, joihin voi sisältyä seurantavelvoitteita, ja myös muita vaatimuksia rakenta-
misen ja kunnossapidon ajaksi. On huolehdittava, että toimitaan lupamääräysten 
mukaisesti rakentamisen valmistelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon.  

Seurantavelvoite kohdistuu yleensä vain siihen paikalliseen tai muutoin rajattuun 
kohteeseen, johon lupapäätös on myönnetty. Lisäksi luvassa edellytetty seuranta 
voi sisältää esimerkiksi vain suppean joukon seurattavia tekijöitä, kuten meluhait-
tojen, pölyämisen tai veden laadun seurannan. Valvontaviranomainen valvoo pää-
asiassa vain luvissa edellytettyjä tarkkailuja tai erillisillä tarkkailuohjelmilla hyväk-
syttyjä tarkkailuja.  
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7 Ilmasto ja energiatehokkuus 

7.1  Yleistä 

Ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja energiatehok-
kuuden parantaminen tulee ottaa huomioon kaikessa toiminnassa, mutta erityisesti 

- strategisessa suunnittelussa tarkasteltaessa maankäytön ja liikenteen yhteen-
sovittamista sekä tehtäessä hankintoja, 

- aikataulu- ja kapasiteettisuunnittelussa, 
- liikenteenohjauksessa ja ajotavoissa, 
- osana suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointia sekä 
- suunnittelussa, toteutuksessa ja kunnossapidossa. 
 
Lisäksi on otettava huomioon mahdollisuudet eri toimijoiden yhteistyöllä aikaan 
saatavaan energiatehokkuuteen ja päästöjen vähentämiseen, erityisesti energia-
tehokkaaseen liikennöintiin. Rataverkkoa on kehitettävä ja kunnossapidettävä ja 
siihen investoitava siten, että edistetään liikenteen päästöjen vähentämistä (Rata-
laki § 5.1). 

Rautatieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt koostuvat pääosin hiilidioksidista, 
jonka osuus CO2-ekvivalenteista päästöistä on noin 99 %. Väyläviraston vastuu-
alueena olevassa radanpidossa eniten energiaa kuluttavat vaihteenlämmitys ja va-
laistus. Väyläviraston vastuualueen ulkopuolelle jäävistä asioista esimerkiksi liiken-
teenohjauksen suunnittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi energiankulutukseen. 
Erityisesti radalla toimijoiden määrän lisääntyessä liikenteenohjauksella on keskei-
nen merkitys kokonaisuuden hallinnassa. 

Radanpidon kokonaisuuden hiilijalanjälkeä voidaan arvioida LCA-laskelmilla. Näillä 
voidaan tunnistaa paremmin mahdollisuudet päästöjen hallintaan koko toiminnan 
elinkaaren aikana suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon. Päästöjä voi-
daan hallita esimerkiksi väylien linjauksien huolellisella suunnittelulla, materiaali-
valinnoin sekä kiinnittämällä huomiota kuljetusetäisyyksiin ja -tapoihin. Hankin-
noissa tulee huomioida toiminnassa käytettävä kalusto. Toiminnassa tulisi huomi-
oida kaikki aiheutuvat päästöt, ei pelkästään liikenteestä aiheutuvat päästöt. Väy-
lävirastolla ei ole ohjeen julkaisuhetkellä olemassa ohjeistusta väylähankkeiden 
LCA-laskennasta.  

7.2  Suunnittelu 

Yleis- ja ratasuunnitelmassa on esitettävä selvitys siitä, miten siinä on otettu huo-
mioon liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisten valtakunnalli-
sen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja alueellisen liikennejärjestelmäsuunnittelun 
tavoitteet.  

Ratahankkeiden suunnitteluprosessin aikana energiatehokkuus on tärkeää ottaa 
huomioon jokaisessa vaiheessa, sillä suunnittelussa luodaan koko elinkaaren aikai-
set puitteet ja edellytykset energiatehokkuuden parantamiselle ja päästöjen vä-
hentämiselle. Suunnittelussa on otettava huomioon ilmastonmuutoksen mukana 
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tulevien sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen (mm. rankkasateet, tulvat, ukkoset, tuu-
lisuus, kelirikkokausien yleistyminen) ja niihin sopeutuminen.  

Erityisen merkittävää energiatehokkuuden parantamisen kannalta on varsinaista 
ratasuunnittelua edeltävä maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen liikenne-
järjestelmätasolla. Sillä luodaan edellytykset matka- ja kuljetusketjujen energiate-
hokkuudelle sekä raideliikenteen optimaaliselle hyödyntämiselle ja ilmastonmuu-
toksen hillinnälle ja muutokseen sopeutumiselle.   

Lisäksi tulee hyödyntää aikataulu- ja kapasiteettisuunnittelun, ratasuunnittelun 
sekä liikenteen ohjauksen ja ajotapojen mahdollisuudet energiatehokkuuden pa-
rantamisessa. Ratakapasiteetti ja sen jakoprosessi vaikuttavat junaliikenteen täs-
mällisyyteen, jolla on suuri merkitys päästöjen vähentämisen kannalta.  

Ratahankkeiden suunnittelussa, yleis- ja ratasuunnitelmassa, vaikutetaan radan 
geometriaan, kohtausmahdollisuuksiin, pysähdysten määriin sekä kiihdytyksiin ja 
jarrutuksiin sekä radan pituuskaltevuusprofiilin vaihtelevuuteen, jotka puolestaan 
vaikuttavat junien kulkunopeuteen ja sen muutoksiin sekä sitä kautta energianku-
lutukseen. Liikenteenohjauksen rooli junien täsmällisessä ja energiatehokkaassa 
kulun ohjaamisessa on myös merkittävä.  Näiden tekijöiden suunnittelu yhteisesti 
eri toimijoiden kanssa on lopputuloksen kannalta oleellista. 

Hankkeiden suunnitteluun liittyvässä hankearvioinnissa tehtävät hiilidioksidipääs-
tölaskelmat (CO2-laskelmat) on ohjeistettu tarkemmin ratahankkeiden arviointioh-
jeessa /58/. CO2-päästölaskenta koskee vain liikenteen päästöjä, sekä junien että 
mahdollisten liikennemuotosiirtymien aiheuttamia päästömuutoksia tieliikenteessä. 
Hankearvioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa selvitetään hankkeen edullisuus 
koko yhteiskunnan kannalta erilaiset näkökulmat huomioon ottaen. Yhdenmukai-
suuden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi hankearvioinnin kehikkona käyte-
tään yhteistä väylähankkeita koskevaa hankearvioinnin ohjeistusta.  

Myös YVA-menettelyssä ja ympäristövaikutusselvityksissä arvioidaan ilmastovaiku-
tuksia. Ne arvioidaan samalla menetelmällä kuin hankearvioinneissa. 

Ratasuunnitelmassa määritellään energiankulutukseen ja ilmastonmuutoksen 
hillintään vaikuttavat konkreettiset toimenpiteet ja rakenteet. Lisäksi suunnitel-
missa ja suunnitelmaselostuksessa esitetään mahdollisuuksien mukaan ilmaston-
muutoksen sopeutumiseen tarvittavat toimet (esim. siltojen mitoitus tulvien varalta 
ja routimisen ehkäisy). 

Rakentamissuunnitelmassa tarkennetaan aiemmissa suunnitteluvaiheissa esi-
tetyt toimenpiteet ja niiden tekninen toteutus. 

7.3  Rakentaminen 

Rakentamisessa pyritään mahdollisimman päästöttömään ja energiatehokkaaseen 
toimintaan ja sopivimman kaluston käyttöön. Markkinoilla on jo jonkin verran säh-
kötoimista kalustoa ja esimerkiksi polttomoottorikäyttöisten aggregaattien tilalle 
on saatavissa tehokkaita siirrettäviä akustoja. Työmaan kuljetus- ja henkilöliikenne 
järjestetään tehokkaasti ja ilmastonäkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Hankinnoissa suositaan mahdollisuuksien mukaan ilmaston kannalta tarkoituksen-
mukaisia materiaaleja ja tuotteita.  
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7.4  Kunnossapito 

Kunnossapidossa, erityisesti lumenpoistossa, vaihteenlämmityksessä ja valaistuk-
sessa otetaan huomioon energiatehokkuuden parantamistavoitteet ja ilmaston-
muutoksen myötä muuttuvien lämpötilojen ja lisääntyvien tulvien, ukkosten, tuu-
lisuuden ja kelirikkokausien yleistymisen vaatimat toimenpiteet. Ratajohtoverkon 
sähkönkulutuksen mittauksista ja seurannasta saadaan selville sekä junien ener- 
giankulutus että Väyläviraston ylläpitämän ratainfrastruktuurin ja liikenteen turval-
liseen toiminnan varmistamisen sähkönkulutus. Tulosten perusteella kohdenne-
taan toimenpiteet kokonaistaloudellisen edullisuuden sekä toimivuuteen ja turval-
lisuuteen liittyvien kunnossapidon vaatimusten mukaan, ja valitaan kyseiseen koh-
teeseen toimiva ratkaisu.   

Lumen sulatus/vaihteenlämmitys kuluttaa yli puolet rataverkon energiankulutuk-
sesta. Vaihteenlämmityksen teknisissä ohjeissa on energiatehokkuus huomioitu. 
Vaihteenlämmityksessä otetaan energiatehokkuus huomioon seuraavasti: 

- Otetaan vaihteenlämmityksessä asteittain käyttöön uusi säähän perustuva 
ohjausjärjestelmä erityisesti suurilla ratapihoilla.  

- Vaihteet puhdistetaan jäästä ensisijaisesti mekaanisesti, ja vaihtoehtoisesti 
hyväksytyin jäänsulatuskemikaalein. Lämmityksellä varmistetaan vaihteen toi-
mivuus. 

- Vaihteiden uusinnan yhteydessä käytetään kyseiseen kohteeseen sopivia 
energiatehokkaita ratkaisuja. 

 
Valaistuksessa noudatetaan Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnitte-
luohjetta /17/. Valaistuksessa edistetään energiatehokkuutta seuraavasti: 

- Kaikki yli 20 vuotta vanhat rautatiealueiden valaistukset tarkastetaan ja niiden 
saneeraustarpeet arvioidaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. 

- Valaistusta uusittaessa valitaan energiatehokkaita valaistusratkaisuja siten, 
että ne täyttävät Väyläviraston ohjeen Tievalaisimien laatuvaatimukset, kun-
han riittävä valoteho saavutetaan esimerkiksi suuria ratapihoja valaistessa.  

- Noudatetaan energiaan liittyvien tuotteiden ekologisen suunnittelun vaati-
muksia (2009/125/EY), lamppujen ja virranrajoittimien energiatehokkuusvaa-
timuksia (komission asetus EY n:o 245/2009 ja sen muutosasetus EU n:o 
347/2010).   

- Valaistusratkaisuissa hyödynnetään liikekytkinautomatiikkaa. 
 
Valaistuksen kunnossapitoon voi sisältyä valaistusratkaisujen suunnittelua, mikäli 
ollaan siirtymässä energiatehokkaampaan valaistusratkaisuun jollain alueella ryh-
mävaihdon yhteydessä. Tämä voidaan tehdä myös erillishankkeena kunnossapidon 
ulkopuolella. 

Rakennusten ja kiinteiden rakenteiden osalta seurataan ylläpitoon vaadittavaa 
energiankulutusta. Energiatehokkuutta parannettaessa hyödynnetään kiinteistöjen 
kuntokartoitusten yhteydessä laadittuja energiakatselmuksia, mikäli niitä on tehty. 

Kunnossapidossa huomioidaan sääoloista, kuten ukkosista, tulvista ja tuulisuuden 
lisääntymisestä, aiheutuvien häiriöiden lisääntyminen. Koska em. sääilmiöt yleisty-
vät, on kunnossapidossa huolehdittava junaliikenteelle ja rautateille vaaraa aiheut-
tavan riskipuuston poistamisesta.  
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7.5  Seuranta 

Hankkeen eri suunnitteluvaiheissa ja osana hankkeen vaikutusten seurantaa arvi-
oidaan, miten liikenne-ennusteet sekä muut päästöihin vaikuttavat asiat ovat 
muuttuneet. Hankkeille tehdään tarvittaessa jälkiarviointi, jonka tuloksia hyödyn-
netään paitsi kyseisen hankkeen vaikutuksien todentamisessa, myös tulevien 
hankkeiden vaikutusarvioinneissa ja suunnitelmaratkaisuja valittaessa. Jälki- 
arvioinnin laatiminen ja raportointi on ohjeistettu Ratahankkeiden arviointiohjeessa 
/58/. 

Sääilmiöiden aiheuttamat häiriötilanteet ja sään vuoksi korjausta edellyttäneet 
kohteet sekä tehdyt toimenpiteet kirjataan tarpeen mukaan osaksi seurantaraport-
tia. Kasvihuonekaasupäästöjen ja ilmastonmuutoksen vaikutusten seurannasta ja 
sen menetelmistä sekä laajuudesta sovitaan tapauskohtaisesti Väyläviraston ym-
päristöasiantuntijoiden kanssa. Rautatieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt laske-
taan ja raportoidaan vuosittain kaikki liikennemuodot ja työkoneet sisältävän  
LIPASTO-päästölaskentajärjestelmän mukaisesti, mutta tämä tehdään valtakun-
nallisesti, eikä Väylävirastolla ole päästöjen seurantavastuuta. 
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8 Pohjavedet 

8.1  Yleistä pohjavesistä ja pohjavesivaikutuksista 

Pohjavettä on kaikkialla maa- ja kallioperässä. Pohjaveden suojelu korostuu luoki-
telluilla pohjavesialueilla ja myös niiden ulkopuolisilla alueilla, joilla on talousvesi-
kaivoja. Näillä alueilla pohjavettä käytetään nykyään tai tulevaisuudessa talousve-
deksi, ja siksi pohjaveden määrällinen ja laadullinen suojelu on erityisen tärkeää. 
On huomattava, että vesilain pohjaveden muuttamista koskevat rajoitukset ja ym-
päristönsuojelulain pohjaveden pilaamista koskeva kielto ovat voimassa kaikkialla. 
Vesien hoidon ja meren hoidon järjestämislain (1299/2004) mukaan viranomaisten 
tulee ottaa toiminnassaan huomioon vesienhoidon tavoitteet. Lisäksi on otettava 
huomioon valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista ai-
neista.  

Pohjavesiin kohdistuvista riskeistä suurimpina pidetään vaarallisten aineiden kulje-
tusten onnettomuuksia, joissa haitallisia aineita voi päästä maaperään ja sitä 
kautta pohjavesiin. Onnettomuuksille alttiimpia paikkoja ovat tasoristeykset, vaih-
dealueet ja toiminnalliset ratapihat.  

Rakentamisen aikana voidaan joutua alentamaan pohjaveden pintaa paikallisesti 
(esimerkiksi alikulkukohdat), mikä voi johtaa lähellä olevien liian mataliksi kaivet-
tujen kaivojen ajoittaiseen kuivumiseen tai/ja veden antoisuuden ja veden laadun 
heikkenemiseen. Hienorakeisten maalajien alueilla pohjavedenpinnan alentaminen 
alikulun kohdalla saattaa aiheuttaa maan vähäistä painumista ja siten mahdollista 
vesi- ja viemärijohtojen sekä rakennusten vaurioitumista. Pohjaveden pinnan tasoa 
voidaan myös joutua alentamaan pysyvästi tai tasoa voidaan joutua ylläpitämään 
keinotekoisesti.  

Uudet ratalinjaukset ja ratapihat pyritään sijoittamaan pohjavesialueiden ulkopuo-
lelle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tapauskohtaisen riskinarvion kautta selvitetään 
tarvittavat pohjaveden laatua ja määrää turvaavat toimenpiteet.  

Radan rakentamisen, käytön ja kunnossapidon aiheuttamia pohjavesiriskejä ja -
vaikutuksia sekä keinoja haitallisten vaikutusten torjumiseksi on esitetty Ratatek-
nisten ohjeiden (RATO) osassa 20 Ympäristö ja rautatiealueet /54/. 

8.2  Toimenpiteet radanpidon suunnittelussa 

8.2.1  Lähtötiedot 

Pohjaveden laatutiedot/tila tulee selvittää ennen hankkeen tai toiminnan aloitta-
mista, jotta voidaan riittävän tarkasti arvioida toiminnan tai rakentamisen mahdol-
liset vaikutukset pohjaveden laatuun ja määrään. 

Lähtötietoja hyödynnetään kaikissa suunnitteluvaiheissa. Suunnittelun alussa (esi-
suunnitelmat ja esiselvitykset) selvitetään olemassa olevat tiedot luokitelluista poh-
javesialueista ja pohjaveden esiintymisestä ja virtauskuvasta rautatiealueella ja 
sen läheisyydessä. Yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä voidaan hankkia myös 
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suunnittelualueella tehdyt pohja- ja pintavesiä koskevat tutkimukset (vedenhan-
kintaa varten tehdyt maaperätutkimukset, seurantatiedot, pohjaveden ja pintave-
sistöjen määrää ja laatua koskevat tutkimukset, pohjavesialueiden suojelusuunni-
telmat sekä pohjaveden virtauskuva rautatiealueella), vaikka niitä hyödynnetään 
pääasiassa ratasuunnitelmassa. Varsinkin tiedot hydrogeologisista olosuhteista 
(pohjaveden virtaussuunnat, maaperän laatu syvemmällä kerrostumassa) voivat 
olla joillakin pohjavesialueilla puutteellisia. Myös muuta maankäyttöä ja rakenta-
mista varten tehdyt maankamaran tutkimukset ovat hyödyllisiä lähtötietoja. Rata-
suunnitelmassa lähtötietoja tarkennetaan maastotutkimuksin ja esimerkiksi asen-
tamalla uusia pohjavesiputkia. 

Selvitettäviä asioita ovat 

- suunnittelualueella olevien pohjavesialueiden nimet, tunnukset, pohjave-
sialueluokat ja pinta-alat, 

- arvioitu pohjaveden muodostuminen, 
- suunniteltavan toimenpiteen sijainti pohjavesialueeseen tai -alueisiin sekä 

pohjaveden virtauskuvaan nähden, rautatieosuuden pituus pohjavesialueella 
ja pohjaveden muodostumisalueella, 

- pohjaveden pinnankorkeudet ja virtaussuunnat, 
- maaperän laatu / maaperän vedenjohtavuusominaisuudet rautatiealueella, 
- kallioperätiedot siltä osin, jos kallioperä vaikuttaa pohjavesiolosuhteisiin (kal-

liokynnykset, rikkonaisuus sekä kivilajit, jotka erityisesti voivat vaikuttaa ve-
denlaatuun), 

- pohjaveden virtauskuva pohjaveden jakajavyöhykkeineen, 
- vedenottamoiden sijainti ja ottamoiden nykyinen merkitys vedenotossa suh-

teessa radanpitoon tai suunniteltuihin toimenpiteisiin, 
- vedenottamoiden vedenottotiedot, 
- vedenlaatutiedot yleispiirteittäin (vedenottamoilta ja/tai muilta havaintopai-

koilta), 
- talousvesikaivot, 
- radan läheisten pohjavesialueiden kohdekortit ja niiden riskipisteytyksen päi-

vitystarve sekä 
- pohjaveden purkautumispaikat eli lähteet ja tihkupinnat. 
 
Lisäksi pohjavesivaikutusten arvioinnin lähtötiedoksi kerätään seuraavia liikentee-
seen ja rautatien ominaisuuksiin sekä maankäyttöön liittyviä tietoja 

- kokonaisliikennemäärät, 
- vaarallisten aineiden kuljetusmäärät, 
- toiminnan luonne, 
- ratapihat ja niiden toiminta, 
- varikot, 
- varastot, 
- lastauspaikat, 
- kohtaus- ja ohituspaikat, 
- raiteenvaihtopaikat, 
- tien ja rautatien tasoristeykset sekä 
- radan kunnossapitoluokka.  
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8.2.2  Toimenpiteet ja selvitykset 

Mahdollisessa esisuunnitelmassa otetaan lähtötietojen perusteella kantaa, onko 
suunnittelualueella sellaisia pohjavesiin liittyviä piirteitä, jotka on erityisesti huomi-
oitava seuraavissa suunnitteluvaiheissa tai jotka saattavat olla esteenä suunnitel-
lulle toimenpiteelle. Jos tarkasteltavana on useita vaihtoehtoisia ratkaisuja, arvioi-
daan, mitä vaikutuksia eri vaihtoehdoilla on pohjavesiin ja mikä on näiden kannalta 
paras ratkaisu.  

Yleissuunnitelmassa vertaillaan eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. Valitusta 
vaihtoehdosta selvitetään yleissuunnitelmatarkkuudella kattavasti ympäristövaiku-
tukset. Yleissuunnitelma käsittää seuraavat tehtävät:  

- pohjavesiolosuhteiden nykytilan kuvaus lähtötietoihin ja mahdollisiin lisätutki-
muksiin perustuen, 

- mahdollisessa YVA-menettelyssä laaditusta YVA-selostuksesta saadun perus-
tellun päätelmän huomioiminen, 

- lisätutkimustarpeen määrittäminen ja tarvittavien tutkimusten ohjelmointi, 
- lisätutkimusten suorittaminen (ellei tehdä vasta ratasuunnitelmassa), tulosten 

analysointi ja raportointi osana yleissuunnitelmaselostusta (mikäli laaditaan 
erillisraportti, sen tiivistelmä sisällytetään yleissuunnitelmaselostukseen),  

- pohjavesivaikutusten ja -riskien arvioiminen yksilöidysti paikkaan sidottuna 
(erityisesti on huomioitava kohdat, joissa rakenteet ulottuvat pohjavedenpin-
nan alapuolelle ja joissa voidaan joutua turvautumaan pohjavedenpinnan 
alentamiseen), 

- toimenpiteet haitallisten vaikutusten ja riskien ehkäisemiseksi (yleiset periaat-
teet ja kohteet, joihin ehkäisytoimenpiteitä pitää kohdistaa, esimerkiksi pohja-
veden suojaukset) suojausrakenteiden määrittely ja toimenpiteiden alustava 
kustannusarvio, 

- kaivokartoitus (voidaan tehdä myös ratasuunnitelmassa), 
- ympäristön seurantaohjelma (voidaan tehdä myös ratasuunnitelmassa), 
- lupatarpeiden määrittäminen ja 
- yleissuunnitelmaselostuksen laatiminen. 
 
Ratasuunnitelmassa esitetään pohjaveden suojelemiseksi tarvittavat ratkaisut 
(hallinta, suojaus ja suojausluokka) ja lasketaan kustannukset. Ratkaisuja ovat esi-
merkiksi pohjaveden suojausrakenteet ja pohjaveden hallinta niiden alikulkujen 
kohdalla, missä suunnitellut rakenteet ulottuvat pohjavedenpinnan alapuolelle.  

Hankkeen sijoittuessa luokitellulle pohjavesialueelle, tulee ratasuunnitelmassa ar-
vioida pohjaveden pilaantumisriski ja tarvittaessa määritellä pohjavesisuojauksen 
laajuus ja toteutustapa. Kaikki ratasuunnitelmalla hyväksyttäväksi esitettävät asiat 
on esitettävä huolellisesti suunnitelmakartoilla, jotta asianosaiset voivat tarvitta-
essa ottaa niihin kantaa nähtävillä olon aikana (lausunto, muistutus). 

Ratasuunnitelman laatiminen sisältää muun muassa seuraavat asiat: 

- Nykytilan kuvaus yleissuunnitelmaa yksityiskohtaisemmin mutta suppeam-
malta alueelta. Asiantuntijatyönä tehdään pohjavesiolosuhteita kuvaavat 
maaperä- ja muut tutkimukset.   

- Ellei ratasuunnitelma perustu yleissuunnitelmaan, jossa YVA ja perusteltu 
päätelmä on jo otettu huomioon, selvitetään, miten YVA-selostus ja siitä an-
nettu perusteltu päätelmä ja lausunnot on otettu huomioon pohjavesien 
osalta. 



Väyläviraston ohjeita 26/2021 54 
Radanpidon ympäristöohje 
 

 

- Sellaisten kohteiden ja piirteiden tunnistaminen, joista pohjavesien osalta tar-
vitaan lisätietoa suunnittelun pohjaksi ja vaikutusten tarkentamiseksi. 

- Maastotutkimusohjelman laatiminen. 
- Tutkimusten toteutus, aineiston käsittely ja raportointi (erilliset raportit rata-

suunnitelmaselostuksen C-osaan, erillisraportista tiivistelmä ratasuunnitelma-
selostukseen). 

- Kuivatusratkaisujen ja hulevesien johtamisen yksityiskohtainen suunnittelu 
(kartat ja piirustukset, huomioitava mitä ratasuunnitelmakartoilla tulee olla 
ratasuunnitelman hyväksymisesitystä ja -päätöstä ajatellen). Ratasuunnitel-
massa varataan työssä tarvittavat sekä pysyvät alueet ja rasitteet. 

- Pohjavesivaikutusten ja riskien selvittäminen ratasuunnitelmatarkkuudella. 
- Menetelmät yksilöidysti haitallisten vaikutusten ja riskien minimoimiseksi, esi-

merkiksi pohjaveden suojausrakenteet ja niiden asennuskohdat sekä purku-
vesien johtaminen suojausalueelta esitetään suunnitelmakartoilla. 

- Rakenteet, joilla purku- ja hulevesien johtamisen haittavaikutuksia lievenne-
tään, kuten viivytys- ja laskeutusaltaat. 

- Kustannusten laskenta toimenpiteistä, joilla haitallisia vaikutuksia vähenne-
tään tai ehkäistään. 

- Tehdään kaivokartoitus ja raportoidaan tulokset, jos ei ole jo tehty yleissuun-
nitelmassa. 

- Laaditaan ympäristön seurantaohjelma, jos sitä edellytetään, tai tarkennetaan 
mahdollisessa yleissuunnitelmavaiheessa tehty seurantaohjelma. 

- Tarvittavien lupahakemusten valmisteleminen. 
- Ratasuunnitelmaselostuksen kokoaminen oheisaineistoineen. C-osaan laite-

taan muut oheisraportit (esimerkiksi raportti pohjavesialueiden lisätutkimuk-
sista, rakennusten kunto painumaherkillä alueilla). 

 
Rakentamissuunnitelmassa esitetään:  

- Tekniset ratkaisut ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Tarkat mitoitetut piirus-
tukset, joiden pohjalta itse rakentaminen voidaan toteuttaa. Rakenteissa käy-
tetään maaperälle ja pohjavedelle haitattomia materiaaleja. 

- Maaston ja rakenteiden kuivatusratkaisut (vesien johtamisrakenteet) tarkoin 
piirustuksin ja kartoilla esitettynä (sisältäen esimerkiksi erilaiset varautumis-
ratkaisut onnettomuustilanteiden varalle tai tulvimisen ja eroosion ehkäise-
miseksi tarvittavat rakenteet) 

- Pohjaveden suojausrakenteet tarkoin piirustuksin ja kartoilla esitettyinä 
- Pohjavesiin liittyvien haittoja ehkäisevien tai lieventävien rakenteiden kustan-

nusarvio 
- Tarvittaessa lyhyt selostus pohjavesien huomioimisesta rakenneratkaisuissa ja 

rakentamisen toteuttamisessa  
- Rakennusten nykykunnon tarkistus painumaherkillä alueilla  
- Ympäristön seurantaohjelman toteutus aloitetaan viimeistään rakentamis-

suunnitteluvaiheessa 
- Tarkistetaan, että tarvittavat lupahakemukset valmistellaan ja haetaan raken-

tamisen ajoituksen kannalta tarkoituksenmukaisessa vaiheessa.  
- Lupahakemukset laitetaan vireille viimeistään tässä vaiheessa 
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Tarkentavat tutkimukset 

Pohjavesiasiat voidaan paljolti arvioida lähtötietojen pohjalta, mutta usein joudu-
taan tekemään myös tarkentavia tutkimuksia. Tutkimuksia varten laadittavassa 
tutkimusohjelmassa huomioidaan mahdolliset YVA-selostuksesta, yleis- tai rata-
suunnitelmasta annetut lausunnot sekä huomioidaan myös mahdollisen vesilain 
mukaisen lupahakemuksen sisältövaatimukset, jotka on säädetty asetuksella. Tut-
kimukset kohdennetaan lausuntojen ja asiantuntijan näkemyksen mukaan tarkoin 
valituille kohteille. Tarkentavia tutkimuksia tehdään sellaisissa kohteissa, joissa 
suunniteltavien toimenpiteiden arvioidaan aiheuttavan eniten vaikutuksia pohjave-
siin. Rakentamissuunnitelmassa suunnitellaan haitallisten pohjavesivaikutusten eh-
käisemiseksi tarvittavien keinojen tekniset ratkaisut. 

Ratasuunnitelmassa tehtävien tarkentavien tutkimusten kannalta oleellisia kohteita 
ovat 

- alikulkujen kohdat, 
- tunnelit, 
- isot maa- ja kallioleikkaukset, 
- massanvaihtokohteet, 
- mahdolliset paineellisen pohjaveden alueet sekä 
- pohjavesialueilla sellaiset kohdat, jotka ovat suunnittelualueen vaikutuspii-

rissä ja joissa raideliikenteen aiheuttama riski on oleellinen ja joilta ei ole riit-
tävästi olemassa olevaa tietoa. 

 
Pohjavesien tarkentavat tutkimukset voivat sisältää seuraavia menetelmiä tai toi-
menpiteitä:  

- Kaivokartoitus. 
- Geofysikaaliset mittaukset pohjaveden pinnan, maakerrosten laadun ja pak-

suuden sekä kalliopinnan ja kalliolaadun toteamiseksi: 
- maatutkaluotaus, 
- seisminen luotaus, 
- painovoimamittaus, 
- sähköiset menetelmät (sähköinen vastusluotaus, IP, EM, Slingram, VLF) ja 
- geofysikaaliset matalalentomittaukset. 

- Maaperäkairaukset. 
- Pohjavesiputkien asennus hydrogeologian selvittämisen kannalta tärkeisiin 

kohteisiin, joita ovat mm. pohjavesialueet, alikulkukohdat, tunnelit sekä isot 
maa- ja kallioleikkaukset. Asennettavia putkia voidaan hyödyntää myös mah-
dollisessa seurantaohjelmassa. 

- Lähdekartoitus. 
- Mittapadot vesien purkautumismäärien selvittämiseksi (esimerkiksi lähteet, 

purot, ojat). 
- Tarvittaessa pohjaveden virtausmalli. 
- Seurantaohjelman laatiminen ja toteutus. 
 
Suunnittelualueen lähistöllä olevat kaivot kartoitetaan keskimäärin 100–300 metrin 
säteellä suunniteltavasta kohteesta. Hydrogeologisten olosuhteiden perusteella 
(maanpinnan muodot, maaperän laatu, pohjaveden pinnan korkeus ja virtaus-
suunta) kartoitettavaa aluetta voidaan laajentaa tai supistaa. Kartoitettavista kai-
voista laaditaan kaivokortit, tehdään vedenlaatuanalyysit sekä mitataan vedenpin-
nan korkeus, kaivon pohjan korkeus ja korkeuden vertailupiste. Kaivokortteihin 
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merkitään muun muassa kaivon paikka- ja kiinteistötiedot, perustietoja kaivon ja 
sen lähiympäristön ominaisuuksista sekä kaivon käyttötarkoitus. Malli kaivokortista 
on esitetty esimerkiksi Pohjavesitutkimusoppaassa /44/. Kaivokorteista tulee laatia 
taulukkomuotoinen yhteenveto koordinaatteineen. 

Yksityisten talousvesikaivojen kartoitus tehdään, kun asutulla alueella tai sen lä-
heisyydessä 

- tehdään runsaasti kaivu- ja muita maansiirtotöitä radanrakennushankkeiden 
tai muiden radanpitoon liittyvien rakennustöiden yhteydessä, 

- rakennetaan uusia alikulkuja tai olemassa olevia laajennetaan ja/tai syvenne-
tään 

- rakennetaan uusia tunneleita 
- rakennetaan uusia laajoja, vettä läpäisemättömiä pintoja tai tehdään muita 

muutoksia, joissa hulevesien johtaminen ja sitä kautta pohjaveden muodostu-
minen oleellisesti muuttuu 

- käsitellään tai varastoidaan ympäristölle haitallisia aineita tai 
- maaperän kunnostustöiden yhteydessä. 
 

8.2.3  Riskipisteytys ja vaikutusarvio 

Pohjavesiin kohdistuvia riskejä voidaan tarvittaessa tarkastella rataverkon haltijan 
riskipisteytysmenetelmällä /37/. Rataverkon haltija on laatinut kaikista radan lähei-
sistä pohjavesialueista kohdekortit, joissa on pisteytetty kortin laatimisajankohdan 
riski. Suunnittelun yhteydessä tulee arvioida riskinarvioinnin päivitystarve. 

Vaikutusarvioinnissa arvioidaan joko pisteytysmenetelmällä tai muutoin pohjavesi-
alueiden haavoittuvuutta ottaen huomioon: 

- luonnolliset tekijät:  
- maanpinnan muodot, 
- maa- ja kallioperän laatu, erityisesti niiden vedenjohtavuusominaisuudet, 
- veden laatu ja määrä, 
- vesien virtaussuunnat, 
- vesien imeytymistä ja virtausta ohjailevat tekijät (kalliokynnykset, saviker-

rokset) ja 
- alueen luonnontilaisuus ja alueen ulkopuoliset pohjavedestä riippuvaiset 

ekosysteemit, 
- pohjavesialueen merkitys talousvedenotolle, 
- radanpito, rautatieliikenne, rautatiealueet ja näihin liittyvät oheistoiminnat 

sekä niiden sijainti suhteessa pohjavesialueisiin ja vedenottamoihin sekä 
- muut kuin radanpitoon, rautatiealueeseen ja junaliikenteeseen liittyvät riskite-

kijät. 
 
Yllä mainittujen tekijöiden perusteella arvioidaan rautatiealueella tehtävistä muu-
tostöistä aiheutuvat vaikutukset pohjavesien laatuun ja määrään sekä tarvittavat 
suunnitelmat haitallisten vaikutusten vähentämiseksi tai poistamiseksi. Lisäksi tu-
lee huomioida mahdollisesta pohjavedenpinnan alentamisesta johtuva hienorakei-
sen maapohjan painuminen ja siitä mahdollisesti aiheutuvat vauriot olemassa ole-
viin rakenteisiin ja muuhun rakennettuun ympäristöön. Alueilla, joissa painumia 
epäillään syntyvän ja joissa sijaitsee vesi- ja viemärijohtoja sekä rakennuksia, tulee 
suorittaa katselmus rakennusten nykykunnon selvittämiseksi ennen rakennustöi-
den aloittamista. 



Väyläviraston ohjeita 26/2021 57 
Radanpidon ympäristöohje 
 

 

Riskiarviota laadittaessa tulisi huomioida myös osalla pohjavesialueista olevan E-
luokitusmerkinnän tarkoittamat pohjavedestä (laadusta ja määrästä) riippuvaiset 
maaekosysteemit ja mahdolliset riskit niihin.  

8.2.4  Luvat 

Pohjaveden alentaminen pohjavesialueella tai vesien muu sellainen johtaminen, 
joka voi vaikuttaa vedenottamon tai yksityisten kaivojen vedenantoisuuteen, voi 
tarvita vesilain mukaisen luvan. Luvan tarve tulee selvittää jo yleissuunnitelmassa. 
Lisäksi tulee huomioida myös vesilain 2 luvun 15 §:n ilmoitusvelvollisuus ELY-kes-
kukselle.  Lupahakemus toimitetaan aluehallintovirastoon ratasuunnitelman tai vii-
meistään rakennussuunnitelman laatimisen aikana. Lupien tarvetta käsitellään tar-
kemmin luvussa 18. 

8.3  Rakentaminen 

Rakentamisen yhteydessä keskitytään ympäristöön mahdollisesti kohdistuvien ris-
kien minimointiin. Uusien rakenteiden rakentamisen yhteydessä pohjavettä suo-
jaava maannoskerros yleensä poistetaan. Maannos tasoittaa pohjavedeksi imeyty-
vän veden laatuvaihteluja ja estää monien haitallisten aineiden imeytymisen sy-
vemmälle maaperään. Kasvillisuuden ja maannoksen poisto toisaalta myös lisää 
maahan imeytyvän sade- ja pintaveden määrää, mikä voi ilmetä vähäisenä pohja-
vedenpinnan tason nousuna radan lähiympäristössä. Kaivuala on kuitenkin yleensä 
suhteellisen pieni, joten vaikutukset pohjaveden muodostumiseen jäävät pieniksi.  

Rakennustyömaalla poltto- ja voiteluaineiden varastoinnista sekä koneista ja niiden 
tankkauksesta voi aiheutua päästöjä maaperään sekä pohjaveteen. Rakentamisen 
aikana tapahtuvat erityisjärjestelyt ja liikennehäiriöt saattavat myös lisätä onnet-
tomuusriskiä. Räjäytystöissä pohjavesiin voi päästä räjähdysaineiden sisältämiä 
typpiyhdisteitä. 

Rakentamisen valvonnassa pidetään huolta siitä, että työmaalla toiminnot (esimer-
kiksi polttoainetankit, tankkauspaikat, koneiden säilytys- ja huoltopaikat) järjeste-
tään niin, ettei haitallisia aineita pääse kulkeutumaan maaperään eikä vesistöihin. 
Työmaalla toimivien henkilöiden opastus ja kouluttaminen on tärkeää. Henkilöiden 
on tiedostettava ympäristöön kohdistuvat riskit ja osattava toimia riskien minimoi-
miseksi. Rakenteissa vältetään ympäristölle vaaraa aiheuttavia materiaaleja. Tar-
jouspyynnössä on syytä edellyttää tarjouksen tekijältä suunnitelmaa toimenpiteistä 
pohjavesiriskien minimoimiseksi rakentamisen aikana. Urakkaohjelmassa on käy-
tävä systemaattisesti läpi urakoitsijan velvoitteet.  

Rakentamisen aikana toteutetaan ympäristön seurantaohjelman mukaista pohja-
vesien tarkkailua (luku 8.5). 

Pohjaveden suojausalueella tulee välttää suojauksen läpi meneviä rakenteita. Jos 
suojaus joudutaan läpäisemään, pitää bentoniittimattoa ja/tai suojakalvoja nostaa 
rakenteen ympärille ”kaulukseksi” /66/. 
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8.4  Kunnossapito 

Kunnossapito toteutetaan siten, ettei vahingoiteta tehtyjä pohjaveden suojaus- ja 
varorakenteita. Erityisen varovainen on oltava pohjaveden suojausalueilla, jotta 
suojakerroksia ei puhkaista. 

Kunnossapidossa tarkistetaan toteutettujen suojaustoimien kunto ja varmistetaan, 
että ne toimivat suunnitellulla tavalla. Kunnossapidon yhteydessä tarkkaillaan 
myös merkkejä radan ympäristössä mahdollisesti tapahtuneista päästöistä (esi-
merkiksi öljykalvot veden pinnalla, kasvillisuusvauriot). Mikäli päästö havaitaan, 
tulee siitä tehdä ilmoitus valvovalle viranomaiselle. Pohjavesialueilla rikkakasvien 
torjuntaan ei käytetä torjunta-aineita, vaan kasvit torjutaan mekaanisesti. Käytöstä 
poistettuja kyllästettyjä ratapölkkyjä ei käsitellä eikä varastoida pohjavesialueilla. 
Kyllästettyjä ratapölkkyjä saa asentaa vain hajavaihtoina. 

Kunnossapidon tarjouspyynnössä tulee edellyttää kunnossapitäjältä suunnitelmaa 
pohjavesiriskien minimoimiseksi kunnossapitotöissä. Suunnitelmassa on kiinnitet-
tävä huomiota esimerkiksi työtapoihin, kalustoon, työkoneiden tankkaukseen ja 
huoltoon sekä varautumiseen konerikkoihin ja muihin poikkeustilanteisiin. Kunnos-
sapitäjän on tiedostettava pohjavesiin kohdistuvat riskit ja osattava toimia vahin-
kotapauksissa.  

Radanpidon pohjavesivaikutuksia tarkkaillaan ympäristön seurantaohjelman mu-
kaisesti. Seurannasta on kerrottu enemmän luvussa 8.5.   

8.5  Seuranta 

Pohjaveden tarkkailulla rautatiealueella ja sen läheisyydessä seurataan rakentami-
sen, käytön ja kunnossapidon vaikutuksia pohjaveteen. Pohjavesiseuranta aloite-
taan viimeistään rakentamissuunnittelun aikana kohteelle laaditun seurantaohjel-
man mukaisesti, jotta ehditään saada riittävästi tietoa ennen rakentamista. Seu-
rantaan sisältyy veden laadun, määrän ja pinnantason seurantaa. Seurannassa 
voidaan hyödyntää suunnittelualueella mahdollisesti jo käynnissä olevia seuran-
toja/tarkkailuita. Niitä tekevät esimerkiksi vedenottajat, vesiensuojeluyhdistykset, 
ELY-keskukset ja jotkut toiminnanharjoittajat toimintansa vaikutusten arvioi-
miseksi. Rataverkon haltija voi tehdä myös omaehtoisia seurantoja. 

Pohjavesien laadun ja määrän seuranta painottuu luokitelluille pohjavesialueille ja 
kohdistetaan vedenottamoihin, vedenottamojen kaivoihin, pohjaveden tarkkailu-
putkiin, talousvesikaivoihin ja mahdollisesti myös lähteisiin. Pohjavesialueiden ul-
kopuolella seurataan rautatiealueen läheisyydessä olevia yksityisiä kaivoja. Seu-
rantaa tehdään noin 100–300 metrin etäisyydellä rautatien molemmin puolin, 
mutta alueen vedenhankinta, maaston muodot, maaperän laatu ja pohjaveden vir-
taussuunta vaikuttavat etäisyyteen. Pohjavesien kannalta kriittisiin kohtiin asenne-
taan uusia pohjavesiputkia, jotka liitetään mukaan seurantaan.  

Pohjavesien seuranta on ohjeistettu tarkemmin RATO 20 Ympäristö ja rautatie- 
alueet -ohjeessa /54/. 
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Pohjavesisuojausten toimivuutta seurataan maa- ja kallioaineksen sekä muiden 
materiaalien käytön seurantaohjeen perusteella. Pohjavesisuojauksen valmistuttua 
urakoitsija tai muu toimija täyttää ohjeen mukaisen seurantalomakkeen ja toimit-
taa sen rataverkon haltijalle raportointia varten. Pohjaveden suojaus merkitään 
seurantalomakkeeseen rataosuuksien osalta suojattuina ratametreinä ja ratapiho-
jen osalta pinta-aloina. Lomakkeen käyttö tulee ottaa huomioon jo urakkaohjel-
massa. 
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9 Maaperä 

9.1  Yleistä pilaantuneista maista ja haitallisia 
aineita sisältävistä maa-aineksista 

Rautatiealueille on voinut joutua haitallisia aineita radanpidon tai liikenteen toimin-
noista, muun toiminnanharjoittajan toiminnasta, kulkeutumalla rautatiealueen ul-
kopuolisilta alueilta tai historiallisten toimintojen seurauksena jo ennen radan ra-
kentamista.  

Haitallisia aineita sisältävä maaperä ei välttämättä ole pilaantunutta, sillä pilaantu-
misen määrittely ei perustu pelkästään haitallisten aineiden pitoisuuksiin, vaan 
siinä arvioidaan myös haitallisista aineista ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia 
riskejä sekä taustapitoisuudet. Maaperää pidetään pilaantuneena, kun siihen jou-
tuneet aineet voivat aiheuttaa haittaa ihmisen terveydelle ja luonnolle, vähentää 
ympäristön viihtyisyyttä tai käyttöarvoa tai muuten loukata yleistä tai yksityistä 
etua.  

Rautatiealueella tehtävissä kaivutöissä ei useinkaan ole kyse maaperän puhdistus-
hankkeesta, vaikka kaivualueelta poistettaisiinkin haitallisia aineita sisältäviä maa-
aineksia. Tällöin on otettava huomioon, että haitallisia aineita sisältävän maa-ai-
neksen hyötykäyttöä ja sijoittamista on rajoitettu lainsäädännössä. Kohteet, joissa 
maaperään on saattanut joutua haitallisia aineita, selvitetään kaikissa hankkeissa.  

Tässä ohjeessa ei käsitellä maaperän geoteknistä laatua. Maaperän geoteknisiä 
ominaisuuksia ja niiden vaikutuksia on käsitelty mm. ohjeessa RATO 3 Radan ra-
kenne.  

9.2  Toimenpiteet radanpidossa 

Radan suunnittelun yhteydessä on selvitettävä maaperän mahdollinen pilaantunei-
suus. Radan rakentamisen   ja kunnossapidon yhteydessä tehtävissä maanraken-
nustöissä tulee kiinnittää huomiota siihen, että kaivun kohteena olevissa maamas-
soissa voi olla haitallisia aineita. Maaperässä olevilla haitallisilla aineilla ja maape-
rän pilaantuneisuudella on vaikutusta maanrakennustyön etenemiseen. Mikäli 
maaperän pilaantuneisuutta ei ole otettu huomioon ennakolta, saattaa pilaantu-
neista maista tarvittavine lisätöineen ja lupaprosesseineen aiheutua merkittäviä 
viivästymisiä ja lisäkustannuksia työmaalle. Maaperän haitallisten aineiden tunnis-
taminen etukäteen on tärkeää myös rakennustyömaan työsuojelun näkökulmasta. 

9.2.1  Lähtötiedot 

Maaperää koskevat lähtötiedot selvitetään yleensä yleissuunnitelmassa. Jos yleis-
suunnitelmaa ei ole laadittu tai sen laatimisesta on kauan, selvitykset tehdään ra-
tasuunnitelmassa. Mahdollisen yleissuunnitelmavaiheen tiedot tarkennetaan ja päi-
vitetään ratasuunnitelmavaiheessa. Lähtötietoina selvitetään pääasiassa olemassa 
olevan aineiston perusteella seuraavat tiedot kohteen käyttöhistoriasta ja maape-
rän tilasta. 
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- Toimenpidealueen käyttöhistoria: 
- öljyn varastointiin liittyvät säiliöalueet ja purkupaikat, 
- veturitallit, 
- entiset kyllästämöalueet, 
- seisontaraiteet kemikaaliratapihoilla, 
- järjestelyraiteet, vaihdepaikat 
- torjunta-aineiden käyttö rautatiealueilla, 
- kemikaalien (mm. torjunta- ja kyllästysaineet, öljyt) varastointialueet, 
- kyllästettyjen ratapölkkyjen varastointialueet, 
- haitallisia aineita sisältävien materiaalien käyttö ratarakenteissa ja 
- muu pilaantumisriskiä aiheuttava toiminta rataverkon haltijan alueella 

(vuokralaiset, käyttöoikeuksien haltijat), 
- Liikennöintiin/radanpitoon liittyvät riskitoiminnot: 

- tankkauspaikat ja öljysäiliöt, 
- vaarallisten aineiden kuljetukset (VAK) ja kemikaalikuljetukset, 
- onnettomuudet, vuodot ja vahingot sekä 
- varikkoalueet, huoltotoiminta ja dieselkalusto (esim. järjestelyvetureiden 

seisontaraiteet), 
- Tiedot alueella aiemmin tehdyistä maaperätutkimuksista, 
- Tiedot alueella aiemmin tehdyistä kunnostustoimista, 
- Maa- ja kallioperäkartat, 
- Tiedot happamista sulfaattimaista ja 
- Sijaitseeko alue vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. 
 
Väylävirastolta löytyvät tiedot rautatiealueella tehdyistä maaperätutkimuksista, 
kunnostustoimista sekä siitä, onko tutkitulle/kunnostetulle alueelle jäänyt haitalli-
sia aineita sisältävää maa-ainesta. Tiedot tallennetaan myös Väyläviraston paikka-
tietoaineistoon. Tehdyistä tutkimuksista ja kunnostuksista on voitu tallentaa tiedot 
myös valtakunnalliseen maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI). Näitä tietoja 
pyydetään ELY-keskukselta. Maaperätietoja kannattaa tiedustella myös kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaisilta.  

Käyttöhistoriatietojen lähteitä ovat mm. Väyläviraston omat arkistot, VR-Yhtymän 
arkistot, ELY-keskukset, kunnan ympäristöviranomainen, palo- ja pelastusviran-
omaiset sekä maanomistajat ja toiminnanharjoittajat. Kartat ja ilmakuvat eri aika-
kausilta ovat tärkeä historiatietojen lähde. Ilmakuvia saa Maanmittauslaitokselta ja 
joidenkin kuntien karttapalveluista. Käyttöhistoriatietoja voidaan kerätä myös 
haastatteluin (entiset työntekijät, asukkaat, viranomaiset ym.).  

Käyttöhistorian selvittämiseen kuuluu alueen käytön (järjestelyraide, seisonta-
raide, VAK -ratapiha, vaihdealue, tankkauspaikka, huoltoalue, mahdollisten vuok-
ralaisten harjoittama toiminta tms.) sekä mahdollisten onnettomuuksien, vuotojen 
yms. selvittäminen ja kuvaileminen.  

Maankäyttömuotojen, maanpinnanmuotojen, maa- ja kallioperän laadun sekä hap-
pamien sulfaattimaiden selvittämiseksi hankitaan peruskartat (Maanmittauslaitos), 
sekä maaperäkartat, kallioperäkartat ja kartat happamista sulfaattimaista (Geolo-
gian tutkimuskeskus).  
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9.2.2  Arvio maaperätutkimusten tarpeellisuudesta 

Kerättyjen lähtötietojen perusteella tehdään johtopäätökset mahdollisista alueen 
riskitoiminnoista ja tekijöistä sekä tunnistetaan mahdolliset lisäselvityksiä vaativat 
alueet. Lähtötietojen perusteella otetaan kantaa, onko suunnittelualueella sellaisia 
haitallisia aineita sisältäviä/pilaantuneita kohteita, jotka on erityisesti huomioitava 
jatkosuunnittelussa, jotka saattavat vaikeuttaa suunnittelua tai hankkeen toteu-
tusta tai vaikuttaa merkittävästi hankkeen kustannuksiin. Tietojen perusteella ar-
vioidaan maaperän tutkimustarve. Arvioidut tutkimus- ja kunnostuskustannukset 
sisällytetään kustannusarvioon. 

9.2.3  Maaperätutkimukset 

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimustarve perustuu tehtyihin käyttöhistoria- ym. 
selvityksiin tai paikan päällä tehtyihin havaintoihin sekä tietoihin suunnitteilla ole-
van hankkeen sisällöstä. Maaperätutkimuksia voi olla tarpeen tehdä uus- ja laajen-
nusinvestointien yhteydessä, korvaus- ja ylläpitoinvestointien yhteydessä (ratalin-
jojen, ratapihojen, tasoristeysten muutostyöt) sekä purkuinvestointien ja kunnos-
sapitoinvestointien yhteydessä. Tutkimuksista laaditaan tutkimussuunnitelma, joka 
hyväksytetään Väylävirastolla. Tutkimussuunnitelmaa käytetään myös hyväksi käy-
täessä etukäteen keskustelua ympäristöviranomaisten tai kohdealueen muiden toi-
mijoiden kanssa. 

Jotta rakentamistyöt etenisivät keskeytyksettä, tehdään maaperätutkimukset pää-
sääntöisesti suunnittelun aikana ja maaperän pilaantuneisuustutkimukset rata-
suunnitelmassa. Yleissuunnitelmassa voidaan tehdä maaperän pilaantuneisuustut-
kimuksia, mikäli käyttöhistoriatietojen tai olemassa olevien tutkimustietojen perus-
teella on kyseessä selvä riskikohde, jolla arvioidaan olevan huomattavia vaikutuk-
sia hankkeen kustannuksiin ja aikatauluun. Mikäli tutkimuksia ei ole tehty aiemmin, 
toteutetaan ne viimeistään rakentamissuunnittelun yhteydessä. Rakentamisen ai-
kana voi olla tarve tehdä vielä tarkentavia tutkimuksia.  

Massojen mahdollista hyötykäyttökelpoisuutta tulee arvioida tai selvittää tutkimuk-
sin. 

Riittävillä etukäteen tehdyillä maaperätutkimuksilla varmistetaan, että rakentami-
sen yhteydessä on riittävästi aikaa tarvittaviin puhdistustoimiin ja maaperän hai-
tallisten aineiden pitoisuudet on huomioitu kaivumaiden sijoittamisessa sekä työ-
maan työsuojelussa. Mikäli maaperän haitalliset aineet havaitaan vasta kaivu- tai 
muiden rakennustöiden aikana, voidaan rakennustyöt joutua keskeyttämään.  

Kun rautatiealueella sijaitseva kohde on tutkittu, tulee projektipäällikön, projektin-
johtokonsultin tai urakoitsijan toimittaa tutkimusraportti ja -aineisto Väyläviras-
tolle. Ratasuunnitelman projektipäällikkö huolehtii, että tehdyt maaperätutkimuk-
set on dokumentoitu niin, että ne ovat helposti saatavissa seuraavissa vaiheissa 
(rakentamissuunnitelma, rakentaminen ja kunnossapito). 

Uusista tutkimuksin todetuista haitallisia aineita sisältävistä tai pilaantuneista maa-
peräkohteista on suositeltavaa lähettää tutkimusraportti tai keskeiset tiedot ELY-
keskukseen, joka tallentaa tarvittaessa kohdetiedot valtakunnalliseen maaperän 
tilan tietojärjestelmään (MATTI). ELY-keskukselle toimitetaan tiedot kohteen si-
jainnista, toiminnan luonteesta, pilaantumisen aiheuttaneista syistä sekä mahdol-
liset tutkimus- ja kunnostustiedot ja -ajankohta.  
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9.2.4  Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen  
arviointi, haitallisten vaikutusten lieventämiskeinot 

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioin-
nista, ns. PIMA-asetus (214/2007) ohjaa pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arviointia riskitarkastelupohjaiseksi. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen määrittäminen riskinarvioinnin avulla on yleensä suositeltavaa etenkin laa-
jemmissa hankkeissa tai tilanteissa, joissa maa-aineksen poistaminen on kaivutek-
nisesti erityisen haastavaa. Pienemmissä hankkeissa maaperän pilaantuneisuutta 
voidaan arvioida vertaamalla todettuja haitallisten aineiden pitoisuuksia asetuk-
sessa määritettyihin viitearvoihin, huomioiden viitearvojen määritysperusteet. Ris-
kinarvioinnista on kerrottu ympäristöministeriön ohjeessa Maaperän pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arviointi /62/.  

Riskitarkastelussa huomioidaan muun muassa maaperässä todettujen haitallisten 
aineiden pitoisuudet ja ominaisuudet, kohteen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet 
sekä muut aineiden kulkeutumiseen ja leviämiseen vaikuttavat tekijät sekä alueen 
ja sen ympäristön nykyinen ja suunniteltu käyttö (mukaan lukien herkät kohteet). 
Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi tehdään maaperätutkimuksen tu-
losten valmistuttua ennen kunnostussuunnittelua tai osana kunnostussuunnittelua. 
Mikäli arviointi tehdään riskinarvioinnilla, tulee työ aloittaa hyvissä ajoin, sillä ris-
kinarvioinnin laatiminen ja riskinarvioinnin käsittely ELY-keskuksessa kestää hank-
keen vaativuudesta riippuen keskimäärin 2-6 kuukautta. 

Lähtötietojen ja tutkimustietojen perusteella arvioidaan eri toteutusvaihtoehtojen 
vaikutukset maaperään sekä haitallisten vaikutusten lieventämiskeinot. Rakenta-
missuunnittelussa suunnitellaan haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemis- ja 
lieventämistoimenpiteiden tekninen toteutus, kuten pohjaveden suojaukset. Suo-
jauksista on kerrottu enemmän pohjavesiä käsittelevässä luvussa 8. 

9.2.5  Kunnostussuunnitelma ja ilmoitusmenettelyt 

Maaperän puhdistaminen edellyttää ympäristölupaa tai valtion valvontaviranviran-
omaiselle tehtävää ilmoitusta pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Maaperän 
puhdistaminen tapahtuu yleensä rakentamisen yhteydessä. Mikäli tulevalla toimen-
pidealueella on todettu pilaantuneita tai haitallisia aineita sisältäviä maamassoja, 
laaditaan kunnostuksen yleissuunnitelma sekä selvitetään ilmoitus- tai ympäristö-
lupamenettelyn tarve ELY-keskukselta. Lupa-/ilmoitustarpeet on selvitettävä vii-
meistään ratasuunnitelman laatimisen aikana. Kunnossapitotöiden osalta menet-
tely selvitetään hyvissä ajoin ennen työn toteuttamista. Jos työn toteuttaminen 
edellyttää viranomaispäätöstä, laaditaan tarvittavat suunnitelma- ja hakemusasia-
kirjat. Lupa- ja ilmoitustarpeiden selvittämisen yhteydessä on huomioitava kaivet-
tavien massojen hyötykäyttömahdollisuudet, koska hyötykäyttö on mahdollista yh-
distää lupa- ja ilmoituskäsittelyyn. Kaivumassojen sijoituspaikat selvitetään ennen 
kunnostustyön alkua. Ilmoitus- ja ympäristölupamenettelystä on kerrottu tarkem-
min luvussa 18. 

9.2.6  Maaperän puhdistaminen 

Maaperän puhdistaminen ja haitallisia aineita sisältävän maa-aineksen käsittely on 
yleensä tarkoituksenmukaisinta tehdä rakentamisen yhteydessä tai juuri ennen ra-
kennustöitä ns. esirakentamistoimenpiteenä. Erityistilanteissa kunnostus voidaan 
tehdä erillisenä työnä ennen rakentamista.  
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Yleisimpiä kunnostusmenetelmiä rautatiealueilla ovat pilaantuneen maa-aineksen 
kaivu ja kuljetus muualle käsittelyyn tai maa-aineksen eristäminen paikalleen. 
Muita mahdollisia kunnostusmenetelmiä ovat mm. stabilointi ja kiinteytys, termi-
nen käsittely, pesu, kompostointi ja huokoskaasukäsittely. Kunnossapitotöiden yh-
teydessä haitallisia aineita sisältävän maan kaivu rajoittuu usein tehtävien maan-
rakennustöiden laajuuteen, jolloin ei varsinaisesti ole kyse alueen maaperän kun-
nostamisesta. Tällöin voidaankin puhua maarakennustöistä, joiden yhteydessä voi-
daan joutua kaivamaan ja sijoittamaan haitallisia aineita sisältävää maa-ainesta. 
Maaperän kunnostusta valvoo ympäristötekninen valvoja. Työmaasuunnitelmassa 
on otettava huomioon maaperän kunnostamisen mahdollisesti edellyttämät järjes-
telyt ja vaikutus työn aikatauluun sekä haitallisia aineita sisältävän maa-aineksen 
käsittelystä aiheutuvat työsuojelu- ja ympäristöriskit. 

Työmaalla käsiteltyjen massojen seuranta on ohjeistettu luvussa 9.2.11. 

Projektipäällikkö huolehtii, että tehdyt toimenpiteet on dokumentoitu niin, että tie-
dot ovat helposti saatavissa jatkossa, kuten kunnossapitotöiden yhteydessä. Maa-
perän puhdistamisesta laaditaan loppuraportti, jossa tehdyt toimenpiteet doku-
mentoidaan niin, että tiedot ovat jatkossa helposti saatavissa. Loppuraportti toimi-
tetaan ELY-keskukselle ja tarvittaessa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
ELY-keskus antaa kunnostuksesta lausunnon. Loppuraportti laaditaan myös pieni-
muotoisista maaperän kunnostushankkeista, vaikka nämä eivät olisi vaatineet 
lupa- tai ilmoituspäätöstä. Loppuraportin tietoja hyödynnetään tulevissa, ko. alu-
eelle kohdistuvissa rakennustöissä.  

Kun kohde on kunnostettu, toimitetaan kohteesta tiedot Väylävirastolle.  

9.2.7  Maamassojen sijoitus 

Lähtökohtana maamassojen sijoittamisessa on suunnitelmallisuus. Ratasuunnitel-
malla osoitettaville maamassojen sijoitusalueille massat sijoitetaan yleensä pysy-
västi. Ratasuunnitelmalla voidaan varata myös työnaikaisia sijoitusalueita rakenta-
misen ajalle. Kaivutöiden yhteydessä syntyvien massojen tai muualta työmaalle 
tuotavien massojen sijoittaminen ja välivarastointi voi edellyttää ympäristölupa- tai 
ilmoitusmenettelyä. Myös maisematyölupa voi olla tarpeen, jos maita sijoitetaan 
muualle kuin hyväksytyssä ratasuunnitelmassa osoitetulle alueelle. Lupatarpeet 
selvitetään kunnan ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisilta. 

Ympäristölupa voi tulla kyseeseen, kun  

- sijoitusalue sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella tai muutoin herkällä alueella,  
- sijoitusaika on niin pitkä, ettei sitä enää voida katsoa pelkäksi välivarastoin-

niksi (huom. ratasuunnitelmalla voidaan varata pysyvien sijoitusalueiden li-
säksi myös työn aikaisia alueita, mutta silloin oletus on, että niiden tarve 
poistuu kun rakentaminen valmistuu), tai 

- sijoitettava materiaali sisältää haitallisia aineita. 
 
Lupamenettelyistä on kerrottu enemmän luvussa 18. Vaikka luvan tarvetta ei olisi, 
edellä mainitut seikat on otettava huomioon sijoitusalueita suunniteltaessa. 
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Sijoitettavan materiaalin haitallisten aineiden pitoisuudet on selvitettävä tutkimuk-
sin, kun   

- materiaalissa havaitaan aistinvaraisesti merkkejä haitallisista aineista, 
- alueen taustatietojen tai historiaselvityksen perusteella alueella, josta materi-

aali on peräisin, on tapahtunut vuoto tai onnettomuus, 
- alueella, josta materiaali on peräisin, on harjoitettu ympäristön pilaantumisen 

riskiä aiheuttavaa toimintaa tai 
- sijoitettavaa materiaalia on tarkoitus välivarastoida pohjavesialueella. 
 
Tutkimukset on tehtävä aina, jos edellä mainituista kriteereistä täyttyy yksikin. 
Lähtökohtaisesti maamassoja ei sijoiteta pohjavesialueelle ollenkaan. Rautatiealu-
eella tutkimustarve on arvioitava tapauskohtaisesti, mutta pohjavesialueelle maa-
massoja sijoitettaessa tutkimukset tehdään aina. Jos tutkimustulosten perusteella 
sijoitettavien maamassojen haitallisten aineiden pitoisuudet alittavat PIMA-asetuk-
sen kynnysarvot, ei sijoittamiselle ole haitallisten aineiden pitoisuuksien perusteella 
esteitä. Sijoittamisen käytännön toteutus on kuitenkin varmistettava kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaiselta, koska muut seikat, esimerkiksi pölyäminen, melu ja 
asutuksen läheisyys, voivat vaikuttaa sijoittamiseen. Jos massojen haitallisten ai-
neiden pitoisuudet ylittävät kynnysarvot, on sijoittamiseen liittyen oltava yhteyk-
sissä myös ELY-keskukseen. 

Ratasuunnitelmassa on esitettävä kaikki perustettavat työnaikaiset tai pysyvät oi-
keudet, jotta ne voidaan hyväksyä hyväksymispäätöksellä.  

Ratasuunnitelmassa voidaan rakentamisen ajaksi perustaa oikeus 

- maa-aineksen ottamiseen (suunnitelmassa osoitettu määrä), 
- alueen käyttämiseen varastoalueena, 
- työssä tarvittavan yksityisen tien käyttöön tai tekemiseen ja 
- alueen käyttämiseen tilapäisenä kulkutienä, esim. kiertotien tekeminen silta-

työn ajaksi rakentamisen aikana tarvittavan työalueen käyttöön.  
 
Työssä irrotettavien luonnontilaisten maa-ainesten sijoittamiseen sijoitusalueelle 
perustetaan ratasuunnitelmalla pysyvä oikeus. Asemakaava-alueella sijaitsevia yli-
jäämämaiden sijoitusalueita ei hyväksytä ratasuunnitelmalla, vaan niistä sovitaan 
kunnan kanssa erikseen. Radan kunnossapitotarpeita varten perustetaan pysyvät 
käyttöoikeudet yksityisteille ja olemassa oleville liittymille. 

Lähde: Maantie- ja ratahankkeiden lakisääteisten suunnitelmien hallinnollinen kä-
sittely, Väyläviraston ohjeita 13/2021.   

9.2.8  Kaivumassojen hyötykäyttö ja sijoittaminen 

Kaivumassoja ja raidesepelin seulonnassa syntyvää seulonta-alitetta voidaan hyö-
tykäyttää rautatiealueella ja rautatiealueen ulkopuolelle tietyin ehdoin. Mahdolli-
suus kaivumassojen hyödyntämiseen riippuu massojen haitallisten aineiden pitoi-
suuksista, määrästä, toimenpidealueen sijainnista sekä hyötykäyttöalueen sijain-
nista ja käyttötarkoituksesta. Lisäksi hyödyntämistä rajoittavat ympäristönsuoje-
lulliset syyt, kuten sijainti pohjavesialueella. Rautatiealueella kaivumassoja voi olla 
mahdollista hyödyntää jätkänpoluissa, huoltoteillä, meluvalleissa, pengertäytöissä 
sekä toimenpidealueen kaivantojen täytöissä. Pohjavesialueilla voidaan hyödyntää 
kaivantojen täytöissä vain pilaantumattomia kaivumassoja. 
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Kaivumassojen hyötykäyttöä ei lähtökohtaisesti ole rajoitettu, mikäli maa-aineksen 
haitallisten aineiden pitoisuudet ovat alle kynnysarvon. Mikäli kynnysarvot ylittyvät, 
on kaivumassojen hyödyntämisen periaatteista neuvoteltava ympäristöviranomai-
sen (ELY-keskuksen) kanssa hyvissä ajoin, yleensä rakentamissuunnittelun aikana.  
Massojen hyötykäyttäminen saattaa edellyttää PIMA-ilmoituksen tekoa tai ympä-
ristölupaa, ja ne on hyvä huomioida jo ilmoitusta tehtäessä tai lupaa haettaessa. 
Ympäristötekninen asiantuntija antaa ohjeita kaivumassojen sijoittamiseen. 

Jos pilaantunutta maa-ainesta ei voida hyödyntää toimenpidealueella tai rautatie-
alueella toimenpidealueen välittömässä läheisyydessä, maa-aines on kuljetettava 
vastaanottopaikkaan, jolla on lupa ottaa vastaan ko. tyyppistä maa-ainesta. Lop-
pusijoituspaikkaan kuljetettavan pilaantuneen maa-aineksen siirtämistä ja luovut-
tamista varten on laadittava jätelain mukaisesti siirtoasiakirja.  

Rautatiealueelta kaivettavan maa-aineksen hyödyntäminen muualla kuin rautatie-
alueella on aina harkittava tapauskohtaisesti, vaikka maa-aines olisi tutkimuksissa 
todettu pilaantumattomaksi. Hyötykäyttökohteen maanomistajan kanssa tehtä-
västä sopimuksesta tulee käydä ilmi, että massat ovat peräisin rautatiealueelta ja 
se, miten niiden laatu (pilaantumattomuus) on selvitetty. Kun ylijäämämaiden 
omistus on urakkasopimuksella siirretty urakoitsijalle, urakoitsija vastaa urakkaso-
pimuksen mukaisten ylijäämämaiden jätelain mukaisesta käsittelystä ja sijoittami-
sesta. 

9.2.9  Sedimentit 

Haitalliset aineet saattavat kulkeutua pilaantuneilta maa-alueilta vesistöihin ja se-
dimentteihin. Myös onnettomuuksien seurauksena voi vesistöihin ja sedimentteihin 
päätyä haitallisia aineita. 

Vesistöjen ylityksissä kuten siltojen rakentamisen yhteydessä voi olla tarpeen 
tehdä pohjatutkimuksia ja sedimenttitutkimuksia. Kairausmenetelmillä tai luotauk-
sella ei kuitenkaan aina ole mahdollista erottaa sedimenttikerroksia, jos ne ovat 
kovin ohuita. Eroosiovyöhykkeillä ei sedimentaatiota voimakkaiden virtausten joh-
dosta välttämättä tapahdu, jolloin pohjalla on vain kalliota, soraa, hiekkaa, savea 
tai moreenia ilman löyhää sedimenttiä.  Sedimentti kertyy ns. akkumulaatiovyöhyk-
keille, joiden sijaintiin vaikuttavat mm. virtausnopeus, virtaussuunta ja alueen suo-
jaisuus.  

Yleissuunnitelmassa tai viimeistään ratasuunnitelmassa on selvitettävä siltapaikan 
pohjasedimenttien pilaantuneisuus, ellei pilaantuneisuutta voida muuten poissul-
kea luotettavasti. Tutkimukset tulee tehdä kattavammin silloin, kun ruopattava 
kohde sijaitsee alueella, jossa sedimenttien haitallisten aineiden kuormitus on 
suuri, eikä aiempaa tietoa sedimenttien sisältämistä haitallisten aineiden pitoisuuk-
sista ole. Tutkimusten tarve on toisaalta huomattavasti vähäisempi alueilla, joiden 
läheisyydessä ei sijaitse merkittäviä kuormituslähteitä. Jos sillan rakentamisen 
vuoksi sedimenttiä häiritään, voivat haitalliset aineet vapautua veteen kiintoainek-
sen mukana. Sedimenttien laatu ja haitallisten aineiden pitoisuudet on selvitettävä 
ruoppausta varten. Tieto sedimentin laadusta tarvitaan myös vesilupahakemuk-
seen.  
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Sedimenttinäytteet tulee ottaa akkumulaatiovyöhykkeeltä sekä paikoilta, jonne vai-
kutukset erityisesti kohdistuvat. Näytteenottopaikkoihin vaikuttavat veden virtauk-
set ja vaihtuvuus, pohjan laatu (eroosiopohja/akkumulaatiopohja) sekä mahdolli-
set kerrospaksuudet. Sedimenttinäytteenoton tulokset tulee toimittaa asianomai-
siin rekistereihin sekä Väylävirastolle. 

Sedimenttien pilaantuneisuuden arvioimiseksi ei ole olemassa omia raja-arvoja 
(vrt. PIMA-asetuksessa annetut ohjearvot maa-ainekselle). Sedimenttien ruop-
paus- ja läjitysohjeessa /63/ on kuitenkin esitetty ohjeelliset laatukriteerit meriläji-
tyskelpoisuuden arvioimiseksi. Näitä arvoja on usein sovellettu myös sedimenttien 
pilaantuneisuuden arvioimiseksi. Ruoppaus- ja läjitysohjetta sovelletaan Suomen 
aluevesillä ja soveltuvien osin sisävesillä tapahtuvaan ruoppaukseen ja massojen 
sijoittamiseen. Pilaantuneisuuden arviointiin käytetään PIMA-asetuksen arvoja sil-
loin, kun ruoppausmassa sijoitetaan maalle.  

9.2.10  Happamat sulfaattimaat 

Happamat sulfaattimaat ovat maaperässä luonnollisesti esiintyviä rikkipitoisia se-
dimenttejä. Sulfaattimaassa voi olla sekä hapettunut maakerros (todellinen hapan 
sulfaattimaa) että hapettumaton sulfidirikkipitoinen maakerros (potentiaalinen ha-
pan sulfaattimaa) tai vain toinen näistä. Hapettunut maakerros syntyy potentiaali-
sesti happaman sulfaattimaan joutuessa kosketuksiin ilmakehän hapen kanssa, jol-
loin sulfidit alkavat hapettua ja todellinen hapan sulfaattimaa syntyy. /67/ 

Suomen happamat sulfaattimaat esiintyvät pääasiassa muinaisen Litorinameren 
peittämillä alueilla eli niitä tavataan itäiseltä Uudeltamaalta Perämeren rannikolle 
saakka. Maankohoamisen ja maankuivatuksen seurauksena sulfaattimaat ovat 
nousseet vedenpinnan yläpuolelle. Muinaisen Litorinameren peittämät alueet ulot-
tuvat Perämeren rannikolla noin 100 metrin ja Etelä-Suomen rannikolla 20–40 met-
rin tasoon merenpinnan yläpuolelle. Esimerkiksi Oulun alueella alue ulottuu sisä-
maahan noin 50 km:n, Vaasan alueella yli 100 km:n, Porin alueella noin 25 km:n, 
Uudenkaupungin alueella noin 50 km:n ja etelärannikolla noin 10 km:n etäisyydelle 
rannikosta sisämaahan päin. Yleisimpiä sulfaattimaat ovat Pohjanmaalla, erityisesti 
Kristiinankaupungin ja Oulun välisellä alueella. 

Ratahankkeissa sulfaattimaiden esiintymistä hankealueella voi arvioida maantie-
teellisesti ja apuna voi käyttää Geologian tutkimuskeskuksen tekemää kartoitusta 
happamista sulfaattimaista. Mikäli hankealue sijaitsee selkeästi sulfaattimaa-alu-
eeksi kartoitetulla alueella, tulee alueella suoritettaviin pehmeikkötutkimuksiin liit-
tää sulfaattimaatutkimukset. Ratalinjausvaihtoehtoja suunniteltaessa on hyvä olla 
yleispiirteinen kuva sulfaattimaiden sijoittumisesta hankealueella, jotta suunnitte-
lussa voidaan huomioida riskialttiit paikat. Laboratoriokokeet on syytä suorittaa 
viimeistään yleissuunnittelun loppuvaiheessa niiltä osin, kun kenttämittaukset ovat 
antaneet vihjettä sulfaattimaiden olemassaolosta. Mikäli linjauksella esiintyy hap-
poa tuottavia sulfaattimaa-alueita, tulee ne suunnittelussa ottaa huomioon siten, 
että ko. maat tulevat asianmukaisesti huomioiduksi eikä ympäristölle aiheudu hap-
pamoitumisvaaraa. /18/ 

Siltapaikat ja muut isot maaleikkaukset ovat haastavia koska leikkauksen ympäris-
töön jää maaperään yleensä potentiaalista hapanta sulfaattimaata, joka leikkauk-
sen pohjavesipinnan alentamisen vuoksi hapettuu ja voi aiheuttaa esimerkiksi ha-
panta suotovettä. Happamuus voi aiheuttaa vaurioita rakenteille sekä metallien 
liukenemista maaperästä ja kulkeutumista valumavesien mukana vesistöihin, 
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missä suuret metallipitoisuudet yhdessä happamuuden kanssa aiheuttavat ekolo-
gisia ongelmia vesieliöille. 

Hankkeen luonteesta ja sulfaattimaa-alueiden laajuudesta riippuu, onko näiden 
alueiden pohjanvahvistus mahdollista tehdä sulfaattimaita häiritsemättä vai joudu-
taanko sulfaattimaita häiritsemään kaivamalla. Massanvaihto onkin usein kokonais-
taloudellisesti edullisin vaihtoehto ja siihen päädytään, vaikka siten joudutaankin 
häiritsemään sulfaattimaita. Huolellisella suunnittelulla ja tarvittaessa läjitettäviä 
massoja neutraloimalla tai massastabiloimalla massanvaihdon aiheuttamat riskit 
pystytään kuitenkin ehkäisemään. Sulfaattimaa-alueiden pohjanvahvistuksen peri-
aatteen suunnittelussa on huomioitava ELY-keskuksen ohjeistus käsittelylle ja 
suunnitellut ratkaisut on myös hyväksytettävä siellä.  

Sulfaattimaiden huomiointi eri suunnitteluvaiheissa on kuvattu julkaisussa Sulfaat-
timaiden tunnistaminen, riskienhallinta ja käsittely väylähankkeissa /18/. Sulfaatti-
maiden kaivamisesta on ohjeistettu Massanvaihdon suunnitteluohjeessa /11/. 

Sulfaattimaiden sijainti on huomioitava rakenteiden suunnittelussa niin, että mah-
dolliset teräksen korroosio ongelmat sekä betoniin kohdistuva kemiallinen rasitus 
on selvitetty. Näistä on tarkemmin ohjeissa Teräsputkisillat /16/ ja NCCI2, Betoni-
rakenteiden suunnittelu /22/. 

9.2.11  Seuranta pilaantuneen maaperän kohteissa 

Maaperässä olevien haitallisten aineiden ympäristölle aiheuttamia haittoja seura-
taan monissa tapauksissa pohjavesistä otettavilla näytteillä. Pohjaveden tilaa voi-
daan seurata sekä kunnostamattomassa kohteessa riskien hallitsemiseksi että kun-
nostetussa kohteessa tulosten seuraamiseksi. Viranomaisen päätöksessä pilaantu-
neen maaperän kunnostamiseksi annetaan yleensä määräyksiä pohjaveden tilan 
seuraamiseksi, jos kohde sijaitsee pohjavesialueella. Tällöin laaditaan pohjaveden 
tarkkailusuunnitelma, jonka viranomainen tarkastaa ja hyväksyy. Pohjavedestä 
analysoidaan yleensä samat haitalliset aineet, jotka on todettu maaperässä. Myös 
riskinarviota varten tarvitaan usein pohjavesinäytteitä, kun arvioidaan haitallisten 
aineiden kulkeutumista pohjaveteen. Rataverkon haltija voi tehdä myös omaa va-
paaehtoista pohjaveden tarkkailua. Joissain tapauksissa, kun pohjavettä purkautuu 
pintavesiin, on tarpeen tarkkailla myös pintaveden tilaa.  

Pilaantuneen maan kaivun johdosta tehtävä pohjaveden tilan seuranta on usein 
melko lyhytaikaista, noin 1–5 vuotta, riippuen pilaantuneisuuden asteesta ja laa-
juudesta sekä pohjaveden haitallisten aineiden pitoisuuksista. Jos kunnostusme-
netelmänä on pilaantuneen maa-aineksen jättäminen paikoilleen tai eristäminen, 
voi pohjaveden tarkkailu jatkua pitkäänkin. Mikäli kaivettuja maita hyötykäytetään 
ympäristöluvan tai PIMA-ilmoituksen perusteella, hyötykäyttöön voi liittyä seuran-
tavelvoitteita. 

Mikäli maaperän puhdistuksessa käytetään massanvaihdon sijasta/lisäksi muita 
menetelmiä (biologiset menetelmät, huokoskaasutekniikka, kemialliset menetel-
mät), edellyttävät ne yleensä seurantaa. Seurantaan saattaa liittyä paitsi pohjave-
den laadun tarkkailua, myös esim. maaperän huokoskaasun pitoisuuksien mittaa-
mista. 

Työmaalla käsiteltyjen kohonneita haitallisten aineiden pitoisuuksia sisältävien 
massojen määrää seurataan maa- ja kallioaineksen sekä muiden materiaalien käy-
tön seurantaohjeen perusteella.  Pilaantuneesta maa-aineksesta, joka luovutetaan 
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ja siirretään hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi, tulee täyttää siirtoasiakirja. 
Kaivutyön päätyttyä urakoitsija tai muu toimija täyttää ohjeen mukaisen seuranta-
lomakkeen, johon merkitään muun muassa, kuinka paljon haitallisia aineita sisäl-
täviä maita on käsitelty paikalla ja viety kaatopaikalle tai käsittelyyn. Seuranta- 
lomake täytetään kaikista radanpidon hankkeista, joissa käsitellään maa- tai kal-
lioaineksia, myös puhtaasta maa- ja kiviaineksesta. Lomakkeen käyttö tulee ottaa 
huomioon jo urakkaohjelmassa ja täytetty lomake toimitetaan tilaajalle. Yleensä 
seurannan raportoinnin tekee ympäristötekninen valvoja. 
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10 Melu 

Radanpidon hankkeissa on arvioitava käytön aikaiset meluvaikutukset sekä määri-
tettävä meluntorjuntatoimet haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Tämä koskee 
kaiken tyyppisiä hankkeita riippumatta siitä, onko kyseessä uusi rata, parannettava 
rata tai esimerkiksi kuormausalue. Kussakin hankkeessa on huomioitava meluläh-
teen erityispiirteet ja muutokset suunnittelualueen ympäristön melutilanteeseen. 
Lisäksi rakentamisesta ja kunnossapidosta aiheutuva melu on otettava huomioon 
toimenpiteitä suunniteltaessa, ja on suosittava mahdollisuuksien mukaan vähäme-
luisia työkoneita ja -menetelmiä. 

Meluntorjuntatoimet voivat kohdistua melulähteeseen tai melun leviämiseen. Me-
lun leviämistä rajoitetaan meluesteillä, ja esimerkiksi kiskonhionta on melulähtee-
seen kohdistuva toimenpide. Melulähteeseen kohdistuvat meluntorjuntatoimet voi-
vat olla kustannustehokkaampia kuin perinteiset meluseinät ja -vallit. Mikäli melu-
lähteeseen kohdistuvien toimenpiteiden tekninen toimivuus saadaan varmistettua, 
voidaan samoilla resursseilla suojata huomattavasti enemmän melulle altistuvia 
kuin perinteisillä meluesteratkaisuilla. 

Meluntorjuntaratkaisujen, niiden suunnittelun, toteutuksen ja kunnossapidon 
osalta noudatetaan tämän ohjeen lisäksi ohjetta Teiden ja ratojen meluesteiden 
suunnittelu /55/, jossa on käsitelty meluseinät, -vallit sekä läpinäkyvät meluesteet. 
Kunnossapidon osalta noudatetaan lisäksi ratateknistä ohjetta RATO 20 Ympäristö 
ja rautatiealueet /54/.  

Matalien meluesteiden suunnittelua on ohjeistettu Radan matalan meluesteen tuo-
tevaatimukset -ohjeessa /21/ ja kunnossapitoa RATO 20 Ympäristö ja rautatiealu-
eet -ohjeessa /54/. 

Lisätietoja meluntorjunnasta on muun muassa seuraavissa julkaisuissa: 

- Matalat meluesteet raidemelun torjunnassa /38/  
- InfraRYL laatuvaatimusjärjestelmä (linkki rakennustiedon palveluun) 
 

10.1  Meluvaikutusten arviointi ja melun-
torjunnan määrittäminen 

Radan suunnittelussa jo suunnittelun alusta lähtien selvitetään kunkin suunnittelu-
vaiheen vaatimalla tarkkuustasolla hankkeen vaikutukset suunnittelualueen melu-
tilanteeseen, tutkitaan meluntorjunnan keinot ja laaditaan meluntorjunnalle suun-
nitelmat ja kustannusarvio. Meluvaikutukset selvitetään sekä nyky- että ennuste- 
tilanteessa päivä- ja yöaikaan. Meluntorjunnan mitoitus tehdään sen vuorokau-
denajan perusteella, missä altistuu enemmän asukkaita ohjearvot ylittävälle me-
lulle.  

Meluvaikutuksien selvittäminen tarkentuu radan suunnittelun edetessä. Esiselvi-
tyksessä tehdään alustava arvio meluvaikutuksista. Tässä riittää usein esimerkiksi 
kartta- ja liikennemäärätietoihin perustuva asiantuntija-arvio riskikohteista. Varsi-
naista melumallinnusta ei vielä tehdä, eikä raideliikennemelulle altistuvien asukkai-
den määrää ole tarpeen selvittää. Mikäli hanke sisältää vaihtoehtoisia toteuttamis-
tapoja, tulee niiden meluvaikutuksia tarkastella sekä vertailla vaihtoehtoja myös 

https://www.rakennustieto.fi/infraryl/
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keskenään. Asiantuntija-arvion pohjalta laaditaan suuntaa antava kustannusarvio 
selvitysalueen meluntorjunnan toteuttamisesta. Kustannusarvion tulee perustua 
torjuntatarvealueen ratapituuteen (m) sekä soveltuvaksi katsottujen meluntorjun-
tatoimenpiteiden yksikkökustannuksiin (€/m tai €/m2). 

YVA-menettelyn yhteydessä arvioidaan altistuvien asukkaiden määrät ja meluntor-
junnan tarve eri vaihtoehdoissa koko suunnittelualueella sekä kartoitetaan melun 
kannalta merkittävät riskialueet. Meluntorjunnan tarpeen arvioinnissa huomioidaan 
myös mahdolliset tie- ja raideliikenteen sekä ratapihan toimintojen yhteismeluvai-
kutukset sekä mahdollisten kuormausalueiden meluvaikutukset. Tässä vaiheessa 
riittää meluntorjunnan tarpeen selvittäminen, eikä meluntorjuntatoimenpiteitä tar-
vitse suunnitella yksityiskohtaisesti. 

Yleissuunnitelma sisältää usein radan eri vaihtoehtojen vertailuja, joissa meluvai-
kutuksia käytetään yhtenä kriteerinä lopullista vaihtoehtoa valittaessa. Yleissuun-
nittelussa tehdään tarkasteltavien vaihtoehtojen maastomallipohjaisia melulasken-
toja, ja niiden perusteella määritetään meluntorjuntatarve sekä meluesteiden liki-
määräinen korkeus ja sijainti.  

Yleissuunnitelmassa määritetään valitussa vaihtoehdossa melulle altistuvien asuk-
kaiden määrä, määritetään meluntorjuntatarve, sekä suunnitellaan alustavasti tar-
vittavat meluntorjuntatoimenpiteet. Tässä vaiheessa esitetyt toimenpiteet eivät ole 
sitovia, eikä niitä kaikkia välttämättä toteuteta. Lisäksi määritetään tarvittavan me-
luntorjunnan asukaskohtaiset kustannukset. Jos vaihtoehtoisia ratkaisuja ei kat-
sota tarpeelliseksi tutkia, arvioidaan yleissuunnitelmassa edellä mainitut vaikutuk-
set, mahdolliset tie- ja raideliikenteen yhteismeluvaikutukset sekä ratapihan toi-
mintojen ja mahdollisten kuormausalueiden meluvaikutukset.  

Ratasuunnitelman yhteydessä laaditaan meluselvitys, jonka perusteella esitetään 
meluvaikutukset suunnittelualueella ja määritellään tarvittava meluntorjunta. Läh-
tötietona voidaan käyttää aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa mahdollisesti tehtyjä 
meluselvityksiä. Ratasuunnitelman maastomalliin perustuen määritellään melun-
torjuntatoimenpiteet ja mitoitetaan meluesteet. Ratalain mukaan ratasuunnitel-
maan on liitettävä arvio rautatiehankkeen vaikutuksista. Mikäli toimenpiteillä tode-
taan olevan haitallisia vaikutuksia, on suunnitelmassa esitettävä ne toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen radan rakentamisen tai junaliikenteen haitallisten vaikutusten 
vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle.  

Maaperä- ja pohjaolosuhdeselvityksen perusteella kootaan meluntorjuntakeinot, 
joiden avulla meluntorjunta kohteessa on mahdollista. Meluntorjunta voidaan to-
teuttaa meluesteiden (melukaide, meluseinä ja meluvalli) tai muiden meluntorjun-
takeinojen, kuten kiskon akustisen hionnan avulla. Potentiaalisia meluntorjuntakei-
noja vertaillaan melumallinnuksen avulla. Melun vuoksi rautatiealueen ulkopuolella 
oleva kiinteistö voidaan myös lunastaa, mikäli kustannukset radasta kiinteistölle tai 
sen osalle aiheutuvien haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi oli-
sivat huomattavan suuret kiinteistön tai sen osan arvoon verrattuna. Ratasuunni-
telmassa määritetään hankkeessa toteutettava meluntorjunta, meluesteiden tyypit 
ja korkeudet sekä lunastettavat alueet.  



Väyläviraston ohjeita 26/2021 72 
Radanpidon ympäristöohje 
 

 

10.1.1  Suojattavien kohteiden valinta 

Rautatien suunnittelussa pyritään parantamaan hankealueen melutilannetta koko-
naisuutena ja minimoimaan rautatieliikenteen melusta aiheutuvaa haittaa. Rata-
hankkeiden osalta tämä koskee sekä olemassa olevaa meluhaittaa että ratahank-
keesta aiheutuvaa melutason muutosta. Meluntorjunnassa pyritään erityisesti voi-
makkaimmalle melulle altistuvien tilanteen parantamiseen. 

Suunnittelussa lähtökohtana pidetään valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mu-
kaisten ohjearvojen saavuttamista. Myös rautatien parantamista koskevissa hank-
keissa (sekä vallitsevaa että ratahankkeen myötä muuttuvaa) melutilannetta arvi-
oidaan suhteessa valtioneuvoston päätöksen mukaisiin ohjearvoihin.  

Kaikkien asuinkäytössä olevien kiinteistöjen meluntorjuntatarve arvioidaan huoli-
matta kiinteistön kaavassa osoitetusta käyttötarkoituksesta. Liikennemelun taso ja 
meluntorjuntatoimenpiteiden kustannukset vaihtelevat yleensä kiinteistöittäin/alu-
eittain, joten meluntorjunnan tarvetta, tehoa ja kustannuksia arvioidaan kunkin 
kiinteistön/alueen osalta erikseen. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon muun mu-
assa meluntorjunnasta aiheutuvat kustannukset ja ohjearvojen ylittyminen jo ole-
massa olevassa tilanteessa. Jos ohjearvoihin ei päästä kohtuullisin kustannuksin, 
pyritään tilannetta kuitenkin mahdollisuuksien mukaan parantamaan. 

Yleis- ja ratasuunnitelmassa meluntorjuntaa määritettäessä tarkastelu voidaan 
tehdä seuraavasti. 

- Meluntorjuntatoimenpiteiden on kohdistuttava asuinalueille sekä erityiskohtei-
siin, joissa valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset päivä- tai yöajan 
ohjearvot ylittyvät. Kyseisillä alueilla voidaan meluntorjunnan toteuttamisen 
sijaan harkita myös lunastustoimia, mikäli meluntorjunnan toteuttaminen voi-
daan tulkita kustannustehokkuudeltaan erittäin huonoksi. 

- Meluntorjuntatarve tulee esittää kaikille kohteille, joissa melun ohjearvot ylit-
tyvät. Mikäli kohteen meluntorjuntaa ei voida toteuttaa ympäristöön tai hyö-
tyyn verrattuna kohtuuttomien kustannusten vuoksi, on sille esitettävä teknis-
taloudelliset ja ympäristönsuojelulliset perustelut viimeistään ratasuunnitel-
massa.  

- Mikäli ohjearvojen saavuttamiseksi tarvittavan meluntorjunnan kustannukset 
ovat kohtuuttomat, kohteeseen voidaan esittää kohtuullistettua meluntorjun-
taa, jolla tilannetta parannetaan, vaikka ohjearvoon ei päästäisikään. Kohtuul-
listaminen arvioidaan aina tapauskohtaisesti, ja sen perustelut sekä vaikutus-
tarkastelu tulee esittää ratasuunnitelmassa. Myös kiinteistön lunastusta voi-
daan käyttää tilanteissa, joissa meluntorjunnan kustannukset olisivat suojat-
tavan kohteen arvoon nähden suuret. 

 
Meluvaikutuksia arvioitaessa laaditaan kustannusarvio suunnitellun meluntorjun-
nan toteuttamisesta. Kustannusarvio tehdään ohjekortissa 3 esitettyjen periaattei-
den mukaisesti. Mikäli hankkeessa on arvioitu tie- ja raideliikenteen yhteismelua, 
määritetään yhteismelun torjuntaan vaadittavien toimenpiteiden kustannukset. 

Valtion ja kuntien kustannusjaosta meluesteiden toteutuksessa on sovittu ohjeessa 
Kunnan ja valtion yhteistyön ja kustannusvastuun periaatteet radanpidossa /43/. 
Lähtökohtaisesti rataverkon haltija vastaa uuden rakentamisen yhteydessä toteu-
tettavasta meluntorjunnasta, ja olemassa olevan radan varteen kaavoitettaessa 
toimintaa meluntorjunnan kustannuksista vastaa rakennushankkeesta vastaava. 
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Radan parantamisen yhteydessä meluhaitan poistamiseksi tai lieventämiseksi teh-
tävien meluesteiden rakentamisen kustannuksista vastaa lisääntyvän melun osalta 
rataverkon haltija. Parantamishanketta edeltävän melutason osalta rakennettavien 
meluesteiden kustannusjaosta sovitaan erikseen ottaen huomioon maankäytön ja 
rautatieliikenteen kehitys. 

10.1.2  Lähtötiedot 

Meluselvityksen lähtötietojen kokoamisvaiheessa suunnittelijan tulee hankkia 
suunnittelun tarkkuustasosta riippuen 

- mahdolliset aikaisemmat suunnitelmat ja selvitykset, 
- kaava- ja kartta-aineisto sillä laajuudella, kuin selvitystaso sitä vaatii, 
- tarkkuudeltaan riittävä maastomalli suunnittelualueelta, 
- nykytilanteen ja määritetyn ennustevuoden liikennetiedot tai mahdollisen 

muun toiminnan tiedot vaihtoehdoittain ja 
- suunnittelualueelta mahdollisesti tulleet meluhuomautukset, jotka otetaan 

huomioon suunnittelussa. Ne eivät kuitenkaan saa nostaa kohteiden painoar-
voa suhteettomasti. 

 
Ratasuunnitelman meluselvitystä laadittaessa on erityisesti huomioitava, että mi-
käli yleissuunnitelmassa on laadittu meluselvitys, sitä ei voida käyttää sellaisenaan, 
vaan maastomallin ja liikennetietojen on selvityksessä oltava ratasuunnitelman 
tarkkuuden vaatimalla tasolla. Myös yleis- ja asemakaavatilanne sekä maankäytön 
muutokset on tarkistettava ratasuunnitelmavaiheessa. 

Lisäksi suunnittelijan tulee 

- tutustua rataan sekä sen lähiympäristöön (esim. maastokäynti) ja ottaa 
näistä saadut tiedot huomioon meluselvityksessä sekä 

- huomioida aiemmassa selvitysvaiheessa ehdotetut jatkotoimenpiteet. 
 
Tarkempi kuvaus lähtötiedoista, mallinnusmenetelmistä sekä laskentaparamet-
reista on esitetty ohjekortissa 3 (meluselvityksen laatiminen). 

10.1.3  Raportointi 

Radan suunnitteluaineistossa meluvaikutuksien arvioinnista on kuvattava seuraa-
vaa 

- suunnittelun tarkkuuden mukainen selvitys raideliikenteen aiheuttamista vai-
kutuksista hankealueen melutilanteeseen (mukaan lukien altistuvien asukkai-
den ja herkkien kohteiden määrät),  

- hankkeen kaikki suunnitteluvaihtoehdot, mikäli niitä on useita 
- melulaskennassa käytetty ohjelmisto ja lähtötiedot, 
- selkeät johtopäätökset hankkeen mahdollisista meluvaikutuksista sekä ehdo-

tukset jatkotoimenpiteiksi 
- ehdotetut meluntorjuntatoimenpiteet 
- suunnitteluvaiheen vaatimalla tarkkuudella meluntorjunnan toteuttamisen 

kustannusarvio  
- ratasuunnitelmassa kustannusarvio esitetään sekä kokonaiskustannuksina 

että asukasmäärään suhteutettuna (tarvittaessa myös yhteismelun torjunnan 
kustannukset) sekä 

- lopputulokset sekä sanallisesti että meluvyöhykekartoin esitettynä. 
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Jos hankkeeseen on sovellettu ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, on yleis- 
ja ratasuunnitelmassa selostettava, miten ympäristövaikutusten arviointiselostus 
ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on otettu suunnittelussa huomioon. 

Melulaskentojen tulokset esitetään meluvyöhykekarttoina. Tuloksia tulee vertailla 
vaihtoehdoittain sekä arvioida vaihtoehtojen vaikutuksia vallitseviin melutasoihin. 
YVA-menettelyn alaisen hankkeen meluvyöhykekartoista tulee käydä ilmi melun-
torjuntaa vaativat alueet. Yleissuunnitelman meluvyöhykekartoista tulee käydä ilmi 
suunniteltujen meluesteiden alustava tyyppi, sijainti sekä korkeus. Nämä voivat 
muuttua ratasuunnitelmassa merkittävästi, mikä on hyvä mainita myös yleissuun-
nitelmassa. Mikäli hankkeeseen ei sovelleta YVA-menettelyä ja laaditaan ainoas-
taan yleissuunnitelma, esitetään meluvyöhykekartoissa kaikki edellä mainitut tie-
dot.  

Ratasuunnitelmassa meluesteiden sijainti on osoitettava niin yksityiskohtaisesti, 
että mahdollinen lunastettavien lisämaa-alueiden tarve saadaan selville. Mikäli me-
luesteitä varten tarvitaan lisäalueita rautatiealueen ulkopuolelta, on tarkistettava 
alueen kaavatilanne. Asemakaavoittamattomat alueet otetaan osaksi ratasuunni-
telmassa osoitettavaa rautatiealuetta, ja asemakaavoitetulla alueella tarvitaan kaa-
vamuutos. On myös tärkeää, että kiinteistönomistajat ja muut asianosaiset voivat 
ratasuunnitelman perusteella luotettavasti saada selvyyden meluesteiden sijain-
nista ja niiden vaikutuksista suunnittelualueen maisema- ja kaupunkikuvaan. 

10.2  Meluntorjuntakeinojen vertailu 

Seuraavana (taulukko 1) on vertaileva yhteenveto käytössä olevista rautateiden 
meluntorjuntakeinoista. Näiden lisäksi maankäytön suunnittelun merkitys melu-
haittojen ennaltaehkäisyssä on ensiarvoisen tärkeä. Joissain tapauksissa myös no-
peusrajoituksilla on mahdollista lieventää meluhaittoja. Mikäli erillinen meluntor-
junta on kohtuuttoman kallista, voidaan altistuva kohde myös lunastaa. 
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Taulukko 1. Radanpidossa käytettävien meluntorjuntakeinojen edut, haitat ja 
vaikutus. 

Torjunta-
keino 

Edut Haitat Torjunta-
vaikutus 
(dB) 

Meluseinä Tehokas 

Mahtuu pieneen tilaan 

Korvaa muun aitaraken-
teen (synergiaedut) 

Kallis 

Estää näkyvyyttä, saat-
taa varjostaa pihaa 

Herkkä ilkivallalle 

Aiheuttaa haitallisia 
maisemavaikutuksia 

5-15 

Meluvalli Edullinen, jos massat saa-
daan läheltä ja pohjamaa 
on kantavaa 

Mahdollisuus käyttää uu-
siomateriaaleja 

Helppo sovittaa maastoon 

Ei merkittävää ilkivaltaon-

gelmaa 

Vie paljon tilaa 

Vaatii säännöllistä hoi-

toa 

Kallis (tai jopa mahdo-
ton) toteuttaa peh-

meikölle 

Aiheuttaa haitallisia 

maisemavaikutuksia 

5-15 

Matala 
melueste 

Edullinen 

Mahtuu pieneen tilaan 

Voidaan rakentaa raiteiden 

väliin 

Tehokas  

Voidaan kaataa lisätilaa 
tarvittaessa 

Vähäiset maisemalliset vai-
kutukset 

Torjuntavaikutusta ei 
voida tehostaa korotta-
malla estettä, esteellä 
maksimikorkeus 

Mitoittaminen ja torjun-
tatehokkuuden arviointi 
haastavaa 

5-10 

Kiskonhi-
onta 

”Näkymätön” meluntorjun-
takeino, ei aiheuta näky-
mäestettä 

Parantaa koko alueen me-
lutilannetta (toimii lähellä 
ja kaukana) 

Hionta on uusittava 
suhteellisen usein 

Hionnassa käytetään 
vuokrakalustoa, jolloin 

hiontaväli on harva 

2-6 
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10.3  Meluesteiden suunnittelu, toteutus ja 
kunnossapito 

10.3.1  Rakennesuunnittelu 

Meluesteiden varsinainen rakennesuunnittelu tehdään rata- ja rakentamissuunni-
telmassa. Ratasuunnitelmassa suunnitellaan aiempia vaiheita tarkemmin melues-
teiden tilantarve, perustamistapa, materiaalit, rakenteet, kunnallistekniset näkö-
kohdat (mm. kuivatus) sekä ulkonäkö. Jos aiempia suunnitteluvaiheita ei ole ollut, 
suunnitellaan em. asiat ratasuunnitelmassa alusta lähtien. Meluesteiden kunnos-
sapito tulee huomioida jo tässä vaiheessa. Tämä on erityisen tärkeää meluvallien 
ja läpinäkyvien meluesteiden osalta. 

Rakentamissuunnittelun lähtökohtana on hyväksytty ratasuunnitelma. Rakenta-
missuunnitelmassa korostuu meluesteiden yksityiskohtainen suunnittelu ja siinä 
suunnittelijan tulee määritellä meluesteiden täsmällinen sijainti, perustamistapa, 
mitoitus, rakenne, rakennusmateriaalit ja niiden värit sekä laatuvaatimukset. 

Meluesteiden rakennesuunnittelua varten suunnittelijan tulee hankkia 

- aikaisemmat suunnitelmat ja selvitykset, 
- rakentamista edellyttävien lisäselvitysten tiedot ja lupa-asiakirjat, 
- suunnitelmista ja selvityksistä mahdollisesti annetut lausunnot sekä suunnitel-

mien toteutuspäätös sekä suunnitteluperusteet, 
- tiedot maaperästä ja pohjasuhteista (esim. kairaustiedot) ja 
- tiedot johdoista (johtokartta), kaivoista, viemäreistä tai muista tekijöistä, 

jotka vaikuttavat esteiden sijoittamiseen ja tiedot silloista ja muista raken-
teista.  

 
Suunnittelun tueksi suunnittelijan tulee laatia riittävät laskelmat meluesteistä. Me-
luseinien, vallien ja läpinäkyvien rakenteiden suunnittelu ja rakentaminen on oh-
jeistettu Teiden ja ratojen meluesteiden suunnitteluohjeessa /55/. Matalan me-
luesteen osalta noudatetaan Radan matalan meluesteen tuotevaatimukset -ohjetta 
/21/. 

Rakentamissuunnitelmasta tulee käydä ilmi meluhaittojen torjunnan ja lieventämi-
sen tekniset ratkaisut riittävän yksiselitteisesti ja yksityiskohtaisesti, jotta tietoja 
voidaan käyttää suunnitelmiin perustuvan rakennusurakan tarjouspyyntö- ja sopi-
musasiakirjoissa. Rakentamissuunnitelman tulee sisältää  

- yksityiskohtaiset suunnitelmat kohteen meluntorjuntaratkaisuista sekä työ-
kohtaiset työselostukset meluesteiden rakentamisesta 

- tiedot meluesteissä käytettävistä materiaaleista ja muista rakennusteknisesti 
merkittävistä tekijöistä 

- perustamistapalausunto 
- mitoitus- ja rakennelaskelmat  
- meluesteiden detalji- ja poikkileikkauspiirustukset 
- meluesteiden julkisivukuvat 
- meluesteiden määräluettelo ja kustannusarvio ja 
- työvaihesuunnitelma. 
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10.3.2  Rakentaminen 

Rakentamisvaiheen suunnittelutehtäviin kuuluvat rakentamissuunnitelman muu-
tokset ja tarkistukset ja osallistuminen rakennuttajan pyynnöstä työmaakokouksiin 
ja katselmuksiin, sekä mahdolliset muut asiaan liittyvät tehtävät. Lisäksi rakenta-
missuunnitelmavaiheessa on voitu tarkoituksellisesti jättää suunnittelutehtäviä ra-
kentamisvaiheeseen. 

Rakentamisvaiheen lähtötietoina toimivat rakentamissuunnitelma asiakirjoineen ja 
siihen mahdollisesti tehdyt muutokset ja täsmennykset. 

Rakentamistoimenpiteiden pysyvistä rakenteista laaditaan toteutuspiirustukset. 
Piirustuksista tulee ilmetä toteutetun meluesteen 

- tarkka sijainti rautatiealueella, 
- esteen korkeus, 
- rakenne ja perustamistapa, 
- tilantarve, 
- materiaalit, 
- ulkonäkö ja paikkaan sopivuus, 
- vaadittavat tekniset seikat, mm. esteen viimeistely (esim. graffitisuojaus) ja 
- istutettava kasvillisuus ja/tai luiskien verhous (meluvallit). 
 
Tiedot rakennetusta meluntorjunnasta tulee toimittaa Väylävirastolle hankkeen 
muun aineiston yhteydessä.  

Väyläviraston maa- ja kallioaineksen sekä muiden materiaalien käytön seuranta-
ohjeen mukaan rakennetuista meluesteistä ja niihin käytetyistä materiaaleista on 
täytettävä ohjeen mukainen seurantalomake. Lomakkeen täyttää urakoitsija tai 
projektinjohtokonsultti ja siihen merkitään muun muassa meluesteiden pituus sekä 
niiden suojaama asukasmäärä. 

10.3.3  Kunnossapito 

Meluesteiden kunnossapitoon kuuluu niiden toimintavarmuuden seuraaminen sekä 
hoito ja korjaus. Meluesteen käyttöiän tavoite on vähintään 30 vuotta. Kun me-
luesteen ikä alkaa lähestyä edellä mainittua, on meluesteen kunto todennettava 
asiantuntija-arvioina. 

Meluesteiden kunto on tarkastettava säännöllisesti.  Maastokatselmuksena tehtä-
vässä kuntokartoituksessa voidaan havaita mahdolliset esteen rakennevauriot ja 
toimimattomuus sekä vähentää mahdollisten vajaakuntoisten meluesteiden ai-
heuttamaa turvallisuusriskiä tai niiden aiheuttamaa maisemallista haittaa.  

Meluesteiden kunto tarkistetaan urakkasopimusten mukaisesti kenttäkatselmuk-
sissa. Vaurioista, töhryistä ja muista ongelmista raportoidaan rataisännöitsijälle, 
minkä jälkeen määritetään tarvittavat kunnossapitotoimet. 

Meluesteen toimintakelpoisuuden tarkistaminen voidaan toteuttaa rata-alueelle 
tehtävien säännöllisten tarkistusten yhteydessä. Toimintakelpoisuuden tarkistami-
nen voidaan toteuttaa myös saadun asukaspalautteen tai Väyläviraston tai liiken-
nöitsijän edustajan tekemän huomion perusteella. Meluesteiden kunto voidaan ar-
vioida edellä mainittujen säännöllisten tarkastusten yhteydessä silmämääräisesti. 
Tarkastuksessa kirjataan huomiot seuraavista seikoista 
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- meluesteen tiiviys, 
- meluesteen kaltevuus, 
- mahdolliset rakenteelliset puutteet sekä 
- meluesteen kunto ja siisteys. 
 
Meluesteen tiiviydellä tarkoitetaan sitä, ettei meluesteen rakenteissa saa ilmetä 
epätarkoituksenmukaisia reikiä tai aukkoja. Meluesteen kaltevuuden arvioinnilla 
sen sijaan pyritään siihen, että mahdolliset vauriot meluesteen perustuksissa tai 
rakenteissa pystytään havaitsemaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Me-
luesteen virheellinen kaltevuus vaikuttaa melun heijastumiseen esteestä ja sitä 
kautta voi aikaansaada merkittäviä muutoksia lähialueiden melutilanteeseen. Me-
luesteiden rakenteellisten puutteiden tarkastamisella puolestaan voidaan ennalta-
ehkäistä vaaratilanteita, mikäli esimerkiksi meluesteiden tukirakenteet ovat joutu-
neet ilkivallan kohteeksi. Rakenteellisiksi puutteiksi voidaan tulkita myös vauriot 
meluesteen ulkorakenteissa. 

Meluesteiden kuntokartoituksen tulokset raportoidaan sanallisena asiantuntija-ar-
viona. Raporttiin liitetään havainnollistavaa valokuvamateriaalia tarkastetusta koh-
teesta. Tiedot toimitetaan myös rataverkon haltijalle. 

10.4  Rakentamisesta ja kunnossapidosta 
aiheutuva melu 

Rakentamissuunnitelmassa tarkennetaan rakentamistöiden aiheuttamien melu-
haittojen arviointia sekä suunnitellaan toimenpiteet haittojen lieventämiseksi. 

Rakentamissuunnitelmasta tulee käydä ilmi rakentamisen aikaisten meluhaittojen 
torjunnan ja lieventämisen ratkaisut riittävän yksiselitteisesti ja yksityiskohtaisesti, 
jotta tietoja voidaan käyttää suunnitelmiin perustuvan rakennusurakan tarjous-
pyyntö- ja sopimusasiakirjoissa. Rakentamissuunnitelman tulee sisältää 

- työvaihesuunnitelma ja 
- toimenpiteet, joilla rakennustyömaan haitallisia meluvaikutuksia voidaan tar-

vittaessa minimoida. 
 
Rakentamisessa työmenetelminä tulee suosia vähämeluisia välineitä ja menetel-
miä. Hankealueen ympäristöviranomaisen hankkeen toteuttamiselle esittämät reu-
naehdot esimerkiksi sallittujen työskentelyaikojen ja -menetelmien suhteen tulee 
huomioida rakentamisessa. Lisäksi urakoitsijan tulee tehdä meluilmoitus kun-
nan/kuntien ympäristönsuojeluviranomaiselle. Melu- ja tärinäilmoitusta on tarkem-
min käsitelty luvussa 18.3.2.1. 

Radan kunnossapitotyöt voivat aiheuttaa tilapäistä melua hankealueelle. Melua voi 
aiheutua esimerkiksi työkoneista ja niillä tehtävistä toimenpiteistä, kuten kiskojen 
hionnasta. Myös työkoneiden varoituslaitteiden äänet voivat aiheuttaa meluongel-
mia. Turvallisuussyistä varoituslaitteita ei kuitenkaan voida kytkeä pois toimin-
nasta. 
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Kunnossapidon työmenetelmien valinnassa tulee suosia vähämeluisia välineitä ja 
menetelmiä. Kunnossapitotöiden toteuttamisessa tulee huomioida hankealueen 
ympäristöviranomaisen esittämät reunaehdot esimerkiksi sallituille työskentely-
ajoille ja menetelmille. Lisäksi urakoitsijan tulee tarvittaessa tehdä meluilmoitus 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

10.5  Meluvaikutusten seuranta 

Rakentamisen aikaisia vaikutuksia tulee tarvittaessa seurata melumittauksin. Tar-
vittaessa mittaukset voidaan aloittaa jo ennen rakentamista, jolloin saadaan ver-
tailuaineistoa rakentamisen aikaiseen sekä hankkeen valmistumisen jälkeiseen ti-
lanteeseen. Mittaustulosten avulla voidaan todentaa paikallisen ympäristöviran-
omaisen mahdollisesti asettamien vaatimusten täyttyminen tai vastaavasti enna-
koida tulevia meluhaittoja. 

Kunnossapidon seurannan aikana meluesteiden kohdalta suoritettavien mittausten 
avulla voidaan todentaa meluntorjunnan toimivuus ja riittävyys. Kun mittaus teh-
dään melulta suojaamattomasta paikasta, saadaan aiemmissa projektin vaiheissa 
tehdyille mittauksille ja laskennoille vertailutuloksia. Näiden mittaustulosten avulla 
on mahdollista määritellä aiemmin tehtyjen meluntorjuntaan sekä melun leviämi-
seen liittyvien arvioiden oikeellisuus ja kartoittaa riskialueella ja sen läheisyydessä 
vallitseva todellinen, rakentamisen jälkeinen tilanne. Asukaskyselyjen avulla voi-
daan kartoittaa radan varren asukkaiden kokemuksia melusta sekä sen torjuntaan 
käytettävien esteiden toimivuudesta. 

Maa- ja kallioaineksen sekä muiden materiaalien käytön seurantaohjeen mukaan 
rakennetuista meluesteistä ja niihin käytetyistä materiaaleista on täytettävä ohjeen 
mukainen seurantalomake. Lomake tulee täyttää hankkeen valmistuttua ja toimit-
taa Väyläviraston ympäristöasiantuntijoille. Lomakkeen täyttää urakoitsija tai muu 
toimija. Lomakkeen täyttö tulee ottaa huomioon jo urakkaohjelmassa. Meluesteet 
merkitään lomakkeeseen sekä juoksumetreinä että ratametreinä. Lisäksi lomak-
keeseen merkitään lukumäärä asukkaista tai asuinrakennuksista, joiden melutilan-
netta rakennettu suojaus parantaa. Seurantatiedot raportoidaan vuosittain osana 
ympäristöraportointia. 
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11 Tärinä ja runkoääni 

Radanpidon hankkeissa on arvioitava hankkeesta ympäristöön kohdistavat tärinä- 
ja runkoäänivaikutukset sekä määritettävä torjuntatoimenpiteet. Myös rakentami-
sesta saattaa aiheutua tärinävaikutuksia ympäristöön. 

Tärinä ja runkoäänivaikutuksia voidaan vähentää vaikuttamalla värähtelylähtee-
seen, siirtotiehen tai häiriintyvään kohteeseen. Värähtelylähteeseen vaikuttaminen 
voi tarkoittaa muutoksia kalustoon, liikenteeseen tai radan jäykistämistä paalulaa-
tan, massa- tai pilaristabiloinnin avulla. Runkoäänihaittaa vähennetään rataraken-
teisiin sijoitettavan runkoäänieristyksen avulla, joka vaimentaa kallioperän välityk-
sellä läheisiin rakennuksiin kytkeytyvää runkoääniherätettä. Tärinäntorjunnassa 
maaperän jäykistämisen tavoite on muuttaa olosuhteita siten, että värähtelyä ai-
heuttavat palautuvat muodonmuutokset olisivat mahdollisimman pieniä radan alla 
ja ympäristössä. Siirtotien katkaisu esimerkiksi ponttiseinän avulla rajoittaa väräh-
telyn etenemistä herätteen ja vastaanottajan välillä. Muutokset häiriintyvään koh-
teeseen, mikä mainituista on harvinaisin torjuntakeino ja soveltuu pääsääntöisesti 
vain uudisrakennuksissa, voidaan tehdä esimerkiksi lisäämällä rakennuksen alle 
jousitus tai runkoäänihaitassa eristysmateriaaleilla. 

Liikenteen aiheuttamalle tärinälle tai runkoäänelle ei Suomessa ole toistaiseksi vi-
ranomaisten antamia sitovia raja- tai ohjearvoja. Sovellettavat tärinän ja runkoää-
nen tunnusluvat on esitetty Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20, Ympäristö ja rau-
tatiealueet ohjeen Tärinän ja runkoäänen torjunta luvussa 20.10. 

11.1  Tärinä- ja runkoäänivaikutusten arviointi ja 
torjunnan määrittäminen 

Hankkeen ympäristöön aiheuttamat tärinä- ja runkoäänivaikutukset sekä niistä ai-
heutuvat kustannukset on selvitettävä kunkin suunnitteluvaiheen vaatimalla tark-
kuustasolla suunnittelun alkuvaiheista lähtien. Vaikutukset ja mahdolliset torjunta-
keinot kustannuksineen on kuitenkin oltava selvillä viimeistään ratasuunnitel-
massa. 

Esisuunnittelussa sekä laadittaessa vaihtoehtoisia ratkaisua koskevia suunnitel-
maa YVA-menettelyn yhteydessä, on hankkeesta riippumatta arvioitava hankkeen 
tärinä- ja runkoäänivaikutuksia. Hankkeen tärinä- ja runkoäänivaikutuksia arvioi-
taessa on huomioitava, että raideliikenteen aiheuttamat vaikutukset voivat kohdis-
tua asuinalueiden lisäksi myös muihin alueen toimintoihin. Suunnittelun alussa tä-
rinän ja runkoäänen leviämisen osalta tehdään merkittävimpien haittojen riskialu-
eiden kartoitusta, jonka pohjalta tarvittaessa tehdään asiantuntija-arvioon perus-
tuva kustannusarvio. Torjuntatoimenpiteitä ei tässä vaiheessa suunnitella yksityis-
kohtaisesti.  

Yleissuunnitelmassa vaikutusten arviointia tarkennetaan torjuntatoimenpitei-
den määrittämisen ja mitoituksen osalta. Lisäksi, mikäli mahdollista, selvitetään 
altistuvien herkkien kiinteistöjen määrät sekä torjunnan kiinteistökohtaiset kustan-
nukset. Tärinä- ja runkoääniselvitysten perustana toimivat asiantuntija-arvion li-
säksi mahdollisesti tehtävät leviämislaskelmat ja/tai tärinä- ja runkoäänimittaukset. 
Tärinä- ja runkoäänivaikutuksia voidaan käyttää yhtenä kriteerinä, kun lopullinen, 
jatkosuunnitteluun vietävä vaihtoehto valitaan. 
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Ratasuunnitelmaa laadittaessa tärinä- ja runkoääniselvityksen pohjana on aikai-
semmissa suunnitteluvaiheissa mahdollisesti tehdyt selvitykset. Jos yleissuunnitel-
maa ei tehdä, selvitetään kaikki tärinäntorjunnan kannalta oleelliset asiat ratasuun-
nitelmavaiheessa.  

Tärinäesteiden teknisen toteutuksen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä rata-, 
geo-, tie- sekä silta- ja erityisrakenteiden suunnittelijoiden kanssa. Runkoäänieris-
teen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä ratasuunnittelijan kanssa. 

11.1.1  Lähtötiedot 

Tärinä- ja runkoääniselvityksiä varten suunnittelijan tulee hankkia suunnitteluvai-
heen tarkkuustasosta riippuen 

- mahdolliset aikaisemmat suunnitelmat ja selvitykset, 
- tiedot radan rakenteesta, 
- nykytilanteen sekä määritetyn ennustevuoden liikennetiedot tai muun toimin-

nan tiedot vaihtoehdoittain. Liikennetiedoista tulee käydä ilmi vähintään rata-
osuudella liikennöivän kaluston määrät, painot, nopeudet sekä pituudet, 

- maaperäkarttoja sekä tietoja alueen pohjasuhteista ja tarvittaessa täydentää 
niitä maaperätutkimuksin, 

- karttoja, joista selviää suunnittelualueella sijaitsevat rakennukset ja 
- suunnittelualueesta saadut tärinä- ja runkoäänihuomautukset. 
 
Lisäksi tärinäseinien tai vastaavien rakenteiden rakennesuunnittelua varten suun-
nittelijan tulee hankkia tiedot johdoista (johtokartta), kaivoista, viemäreistä tai 
muista tekijöistä, jotka vaikuttavat rakenteiden sijoittamiseen. 

Lisäksi suunnittelijan tulee 

- tutustua rataan sekä sen lähiympäristöön (esim. maastokäynti) ja täydentää 
sen perusteella tehtyjä tärinä- ja runkoääniselvityksiä sekä 

- huomioida aiemmassa selvitysvaiheessa ehdotetut jatkotoimenpiteet. 
 

11.1.2  Raportointi 

Radan suunnitteluaineistossa on tärinä- ja runkoäänivaikutuksien arvioinnista ku-
vattava seuraavaa: 

- suunnitteluvaiheen vaatimalla tarkkuustasolla selvitys raideliikenteen aiheut-
tamista tärinä- ja runkoäänivaikutuksista hankealueella, 

- hankkeen kaikki vaihtoehdot, 
- tärinä- ja runkoääniselvityksessä käytetyt menetelmät, 
- lähtötiedot, 
- lopputulokset sekä sanallisesti että kartoilla esitettynä, 
- ehdotetut torjuntatoimenpiteet sekä 
- torjunnan toteuttamisen kustannusarvio sekä kokonaiskustannuksina että 

kiinteistöjen määrään suhteutettuna. 
 
Ratasuunnitelmassa tulee esittää tärinä- ja runkoäänihaittojen torjunnan tai lie-
ventämisen tekniset ratkaisut. Myös torjuntaratkaisujen sijainti on osoitettava niin 
yksityiskohtaisesti, että maanomistajat ja muut asianosaiset voivat sen perusteella 
luotettavasti saada selvyyden rakenteiden sijainnista.  
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Mikäli hankkeeseen on sovellettu YVA-menettelyä, on ratasuunnitelmassa selostet-
tava, miten YVA-selostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on otettu 
suunnittelussa huomioon.  

Tärinäntorjunnan toteuttamisen kustannusarvio tulee laatia ohjekortin 4 (melun- 
ja tärinäntorjunnan kustannusarvion laatiminen) mukaisesti. 

11.2  Torjuntakeinojen vertailu 

Tärinän ja runkoäänen torjuntaratkaisut on tutkittava ja suunniteltava tapauskoh-
taisesti. Yleistettävää, useaan käyttökohteeseen soveltuvaa torjunnanmitoitusoh-
jeistusta ei tärinän tai runkoäänen leviämisen vaikean ennustettavuuden vuoksi ole 
järkevää tehdä.  

Tärinän torjuntaratkaisun suunnitteluun voidaan hyödyntää alla olevassa taulu-
kossa esitettyä torjuntakeinovalikoimaa. Taulukossa alla on pyritty vertailemaan 
torjuntamenetelmien vaimennuspotentiaalia, käytettävyyttä ja torjunnasta aiheu-
tuvia hyötyjä sekä mahdollisia haittoja. Tärinäesteiden teknisen toteutuksen suun-
nittelu on tehtävä yhteistyössä rata-, tie-, silta- ja erityisrakenteiden suunnittelijoi-
den kanssa. 

Taulukossa 3 mainittujen tärinäntorjuntakeinojen lisäksi on kehitteillä myös muita 
torjuntakeinoja. Ne eivät ole vielä valmiita käyttöönottoon, vaan vaativat lisää tut-
kimusta ja kehitystä. 

Taulukko 2. Runkoäänen torjuntakeinojen edut ja haitat. 

Torjuntakeino Edut Haitat Torjunta-
vaikutus 

Eristemateriaali 
ratapölkkyjen tai 
sepelin alle 

Hyvä vaimennusteho 
lähellä ja kaukana ra-
taa. 

Materiaalin ominai-
suuksilla voidaan vai-
kuttaa torjuntatehoon 
ja taajuuteen. 

Asennus vaatii valvon-
taa. 

Voi vaurioitua radan 
kunnossapitotöissä, 
eikä toimi sen jälkeen. 

3-15 dB 
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Taulukko 3. Tärinän torjuntakeinojen edut, haitat ja vaikutus. 

Torjunta-
keino 

Edut Haitat Torjuntavai-
kutus  

Pilaristabi-
loitu tä-
rinän-
vaimen-

nusseinä 

Hyvä vaimennusteho 
lähellä ja kaukana ra-
taa 

Seinä on mahdollista 
rakentaa myös liiken-
nöidyn radan viereen 

Seinä voi ulottua yli 
20 metrin syvyyteen 

Vaatii tilaa 

Kallis 

Mitoitukseen ei tois-
taiseksi yleisiä suunnitte-
luohjeita, rakenne on 
suunniteltava kohdekoh-
taisesti  

Pilaristabilointi voi hei-
kentää tilapäisesti radan 
stabiliteettia 

Vaimennusteho heikke-
nee etäisyyden kasva-
essa 

Asennus vaatii valvontaa 

Asennuksesta voi aiheu-
tua melu- ja tärinähaittaa 
lähialueen asukkaille     

Seinän välit-
tömässä lä-
heisyydessä 
40–60 % 

Etäisyyden 
kasvaessa 
suhteellinen 
vaimennus 
heikompaa 

Teräspon-
teista val-
mistettu 
tärinä-

seinä 

Ei vaadi runsaasti tilaa 

Hyvä vaimennusteho 
(pystykomponentti) 

radan läheisyydessä  

Seinä on mahdollista 
rakentaa myös liiken-

nöidyn radan viereen 

Nopea asentaa 

Kallis, raaka-aineen hinta 
vaihtelee 

Radan läheisyydessä 
vaakasuuntaisen väräh-
telyn vaimennus heikko 

Vaimennusteho heikke-
nee etäisyyden kasva-
essa 

Mitoitukseen ei tois-
taiseksi yleisiä suunnitte-
luohjeita, rakenne on 
suunniteltava kohdekoh-
taisesti 

Nykytietämyksen mu-
kaan vaatii todennäköi-
sesti rakenteen jäykistä-
mistä pituussuunnassa 

Enimmäiskorkeus 10–14 
m 

Asennuksesta voi aiheu-
tua melu- ja tärinähaittaa 
lähialueen asukkaille 

Seinän välit-
tömässä lä-
heisyydessä 
40–60 % 

Etäisyyden 
kasvaessa 
suhteellinen 
vaimennus 
heikompaa 

Pohja-
maan pila-
ristabi-

lointi 

 Rajoitettu käyttö ei so-
vellu yli 6–8 metrin sy-
vyisille pehmeiköille 

Toteuttaminen liiken-
nöidylle radalle hankalaa 

 



Väyläviraston ohjeita 26/2021 84 
Radanpidon ympäristöohje 
 

 

Torjunta-
keino 

Edut Haitat Torjuntavai-
kutus  

Vähäisesti kokemusta, 
vaatii tutkimusta/kehittä-
mistä 

Massan-
vaihto 

Toimii kohteissa, 
joissa vain ohut kerros 
pehmeää pintamaata 

Mahdoton syvien peh-
meikköjen kohteissa 

30–60 % 

Paalu-
laatta ra-
dan alla 

Erittäin hyvä vaimen-
nusteho 

Tiedossa olevista vai-
mennuskeinoista te-
hokkain 

Kallein torjuntakeino 

Toteuttaminen liiken-
nöidylle radalle hankalaa 

70–90 % 

 
Lähtökohtaisesti olevan asuinrakentamisen ja muiden herkkien kohteiden osalta 
rata-alueen tärinän ja runkoäänen torjuntaratkaisujen suunnittelu on rataverkon 
haltijan vastuulla. 

11.3  Torjunnan suunnittelu 

Rakentamissuunnitelmassa suunnittelijan tulee määritellä tärinäesteiden osalta 

- täsmällinen sijainti, 
- mitoitus, 
- rakenne, 
- rakennusaineet ja 
- laatuvaatimukset. 
 
Runkoäänieristeen osalta tulee määrittää 

- sijainti ratalinjalla ja poikkileikkauksessa, 
- mitoitus, 
- rakenne ja materiaali, 
- asennusvaatimukset ja rajoitteet sekä 
- laatuvaatimukset. 
 
Rakentamissuunnitelmasta tulee käydä ilmi tärinä- ja runkoäänihaittojen torjunnan 
tai lieventämisen tekniset ratkaisut. Suunnitelman tulee sisältää 

- yksityiskohtaiset suunnitelmat kohteen torjuntaratkaisuista sekä työkohtaiset 
työselostukset tärinäesteiden ja runkoäänieristeen rakentamisesta 

- tiedot käytettävistä materiaaleista ja muista rakennusteknisesti merkittävistä 
tekijöistä, 

- torjunnan detalji- ja poikkileikkauspiirustukset, 
- torjunnan määräluettelo ja kustannusarvio, 
- mitoitus- ja rakennelaskelmat sekä  
- työvaihesuunnitelma. 
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Rakentamissuunnitelman tulee olla riittävän yksiselitteinen ja yksityiskohtainen ra-
kennusurakan tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjaksi. Rakentamissuunnitelmassa 
tulee esittää myös toimenpiteet, joilla rakennustyömaan haitallisia tärinävaikutuk-
sia voidaan minimoida. 

11.4  Torjunnan rakentaminen 

Rakentamisen yhteydessä toteutetaan tärinähaittojen lieventäminen tai torjunta. 
Rakentamisen suunnittelutehtäviin kuuluvat muun muassa rakentamissuunnitel-
man muutokset ja tarkistukset ja osallistuminen rakennuttajan pyynnöstä työmaa-
kokouksiin ja -katselmuksiin. Lisäksi rakentamissuunnitelmavaiheessa on voitu tar-
koituksellisesti jättää suunnittelutehtäviä rakentamisvaiheeseen. 

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan 
on tehtävä hankealueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoi-
tus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä. Melu- ja tärinäilmoi-
tusta on tarkemmin käsitelty ympäristöohjeen luvussa 18.3.2. Ilmoitusta koske-
vassa päätöksessä hankealueen ympäristönsuojeluviranomainen antaa tarvittavat 
määräykset tilapäisten töiden meluvaikutusten huomioimiselle. 

Rakentamisen lähtötietoina toimivat rakentamissuunnitelma ja siihen mahdollisesti 
tehdyt muutokset ja täsmennykset. 

Hankealueen ympäristöviranomaisen esittämät reunaehdot työskentelyaikojen ja 
menetelmien suhteen tulee huomioida rakentamisessa. Lisäksi urakoitsijan tulee 
tehdä viranomaisen vaatima tärinäilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
selle. 

Rakentamistoimenpiteiden pysyvistä rakenteista laaditaan toteutumapiirustukset. 
Piirustuksista tulee ilmetä toteutetun rakennustoimenpiteen 

- rakenne, 
- laatu, 
- muoto ja 
- sijainti. 
 
Tiedot rakennetusta tärinän ja runkoäänen torjunnasta tulee toimittaa Väyläviras-
toon. 

11.5  Kunnossapito 

Kunnossapitotyöstä aiheutuva tärinä: Radan kunnossapitotyöt voivat aiheut-
taa tilapäistä tärinää hankealueella. Tärinäongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi 
hankealueella tehtävät paalutustyöt. Kunnossapitotöiden toteuttamisessa on huo-
mioitava hankealueen ympäristöviranomaisen hankkeen toteuttamiselle esittämät 
reunaehdot, jotka voivat liittyä esimerkiksi työskentelyaikoihin ja menetelmiin. Li-
säksi urakoitsijan tulee tarvittaessa tehdä tärinäilmoitus kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaiselle. Melu- ja tärinäilmoitusta on tarkemmin käsitelty ympäristöohjeen 
luvussa 18.3.2. 
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Tärinän ja runkomelun torjuntarakenteiden kunnossapito: Torjuntaraken-
teen kunnossapito ja rakenteiden mahdollisten vaurioiden tunnistaminen on on-
gelmallista. Tärinän torjuntaratkaisut on pääosin toteutettu radan perustuksiin tai 
radan ja häiriintyvän kohteen väliseen maaperään sijoitettuina tärinäseininä. Run-
koäänen torjunta puolestaan toteutetaan pääosin ratapölkkyjen tai raidesepelin 
alle sijoitettavan eristemateriaalin avulla. Edellä mainittujen ratkaisujen mahdollis-
ten vaurioiden silmämääräinen tarkastelu ei ole mahdollista. Vauriot ja/tai torjun-
nan toimimattomuus tulevat todennäköisesti ilmi asukaspalautteen myötä. Mah-
dollisia korjaustoimen-piteitä tulee tutkia tapauskohtaisesti ja torjunnan toimivuus 
selvittää mittauksin. 

11.6  Tärinä- ja runkoäänivaikutusten seuranta 

Rakentamisen aikaisia vaikutuksia tulee tarvittaessa seurata tärinämittauksin. Tar-
peen vaatiessa ennen hankkeen toteutuksen alkua voidaan tehdä mittauksia myös 
nykytilanteessa, jotta saadaan selville tärinätilanne kaikissa hankkeen vaiheissa. 
Mittaustulosten avulla voidaan todentaa paikallisen ympäristöviranomaisen mah-
dollisesti asettamien vaatimusten täyttyminen tai vastaavasti ennakoida tulevia tä-
rinähaittoja.  

Kunnossapidon seurannan aikana tärinäesteiden ja runkoäänieristeiden kohdalta 
suoritettavien mittausten avulla voidaan todentaa torjunnan toimivuus ja riittävyys. 
Kun mittaus tehdään tärinältä suojaamattomasta paikasta, saadaan aiemmissa 
hankkeen vaiheissa tehdyille mittauksille ja laskennoille vertailutuloksia. Näiden 
mittaustulosten avulla on mahdollista määritellä aiemmin tehtyjen tärinäntorjun-
taan sekä tärinän leviämiseen liittyvien arvioiden oikeellisuus sekä kartoittaa riski-
alueella ja sen läheisyydessä vallitseva todellinen, rakentamisen jälkeinen tilanne. 
Asukaskyselyjen avulla voidaan kartoittaa radan varren asukkaiden kokemuksia tä-
rinästä sekä sen torjuntaan käytettävien esteiden toimivuudesta. 
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12 Luonto 

12.1  Yleistä luonnonympäristöstä ja 
vaikutuksista 

Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen radanpidossa edellyttää riittäviä selvityk-
siä, vaikutusten arviointia ja seurantaa. Uusien väylien linjausvaihtoehtoja sekä 
lopullista linjausta valittaessa luontoarvot tulee ottaa huomioon tasavertaisena 
muiden valintaan vaikuttavien seikkojen kanssa. Yhteistyö kuntien ympäristöviran-
omaisten ja ELY-keskusten kanssa on tärkeää luontoselvitysten ja seurannan suun-
nittelussa. Myös vaikutusten ja niiden merkittävyyden arvioinnissa tulee tarvitta-
essa olla yhteydessä ympäristöviranomaisiin. Vaikutusten arvioinnissa tulee käsi-
tellä myös vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen kokonaisuutena sekä vaiku-
tukset ekologiseen verkostoon.  

12.2  Lainsäädännön vaatimukset 

12.2.1  Luonnonsuojelualueet 

Lakisääteisiä luonnonsuojelualueita on sekä valtion että yksityisten ja muiden 
maanomistajien mailla. Radanpidon toimenpiteet tulee ensisijaisesti toteuttaa niin, 
ettei poikkeuslupaa rauhoitusmääräyksistä tarvita tai ettei luonnonsuojelualuetta 
tarvitse lakkauttaa. Muun kuin valtionmaan luonnonsuojelualueen rauhoitusmää-
räyksistä poikkeaminen edellyttää poikkeuslupaa, jonka käsittely tapahtuu ELY-
keskuksissa.  Rauhoituksen kokonaan tai osittain lakkauttamista voidaan hakea 
yksityisen omistaman alueen osalta, jos alueen rauhoitus estää yleisen edun kan-
nalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen.  

12.2.2  Natura 2000 -alueet 

Natura 2000 -verkoston suojelualueet ovat tärkeitä paitsi kansallisesti, myös EU:n 
näkökulmasta. Suurin osa Natura-verkoston alueista on suojeltu kansallisilla pää-
töksillä tai ne kuuluvat suojeluohjelmiin tai luonnonsuojelulain nojalla suojeltuihin 
alueisiin. Jos rautatiehanke sijoittuu Natura 2000 -alueelle tai sen läheisyyteen, 
tulee luontovaikutusten arvioinnin yhteydessä arvioida myös vaikutukset Natura-
alueeseen (luontotyypit ja lajisto). 

Radanpidossa on otettava huomioon, että luonnonsuojelulain 64 a §:n mukaan 
Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonar-
voja eli lajeja tai luontotyyppejä ei saa merkittävästi heikentää. Radan kunnossa-
pidossa tai rautatien suoja-alueen riskipuiden poistossa voi syntyä tilanne, jossa 
Natura-arvoja heikentävästä toimenpiteestä on ilmoitettava ELY-keskukselle luon-
nonsuojelulain 65 b §:n nojalla, jos heikentävä toimenpide ei muutoin edellytä vi-
ranomaiselle tehtyä ilmoitusta, viranomaisen myöntämää lupaa tai hyväksyttyä 
suunnitelmaa. 

Natura-alueeseen kohdistuvat vaikutukset tulee arvioida myös hankkeissa ja suun-
nitelmissa, joilla voi olla vaikutuksia kauempana sijaitseviin Natura-alueisiin esi-
merkiksi melu- tai hulevesivaikutusten kautta.  
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Kaikista Natura-alueisiin mahdollisesti vaikuttavista toimenpiteistä tulee olla yhtey-
dessä alueelliseen ELY-keskukseen hyvissä ajoin ennen toimenpiteiden toteutta-
mista. Hankkeet ja suunnitelmat tulee ensisijaisesti toteuttaa lieventäviä toimen-
piteitä toteuttamalla niin, ettei luonnonsuojelulain määräyksistä tarvitse hakea 
poikkeusta. 

Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hank-
keiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää Natura-
alueen alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on 
tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, tulee laatia luonnonsuojelulain 
65 §:n mukainen Natura-arviointi. Sama koskee sellaista hanketta tai suunnitelmaa 
alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkittäviä haitalli-
sia vaikutuksia. Natura-arviointi voidaan tehdä myös ympäristövaikutusten arvioin-
nin yhteydessä. Sekä Natura-tarveharkinnasta että varsinaisesta Natura-arvioin-
nista tulee aina pyytää lausunto ELY-keskukselta.  

Jos hanke tai suunnitelma arvioinnin perusteella merkittävästi heikentää Natura 
2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojeluperusteita tai alueen yhtenäisyyttä ja 
hankkeen toteuttaminen nähdään erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakotta-
vasta syystä tarpeelliseksi toteuttaa eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole, tulee hank-
keelle hakea poikkeuslupaa valtioneuvostolta. Valtioneuvosto voi myöntää luon-
nonarvoja heikentävälle hankkeelle luvan, jos hanke on toteutettava erittäin tär-
keän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole. 
Poikkeuslupa edellyttää Natura-verkoston yhtenäisyydelle ja luonnonarvoille aiheu-
tuvien heikennysten korvaamista. 

Jos alueella on luontodirektiivin liitteessä I mainittu ensisijaisesti suojeltava luon-
totyyppi tai liitteessä II mainittu ensisijaisesti suojeltava laji, valtioneuvosto voi 
myöntää luvan, mikäli hankkeella on pakottava syy ihmisen terveyden, yleisen tur-
vallisuuden tai ympäristölle muualla koituvien erittäin merkittävien suotuisten vai-
kutusten kannalta tai muun erittäin tärkeän yleisen edun kannalta. Viimeksi maini-
tussa tapauksessa asiasta on hankittava komission lausunto. Hankkeen toteuttaja 
vastaa heikentymisen korvaamiseksi määrättyjen toimenpiteiden kustannuksista. 

12.2.3  Luontotyyppien suojelu 

Luonnonsuojelulailla suojeltujen luontotyyppien luonnontilaisia tai luonnontilaiseen 
verrattavia alueita ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilymi-
nen kyseisellä alueella vaarantuu. Kielto tulee voimaan, kun ELY-keskus on pää-
töksellään määritellyt suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan alueen rajat. 

Vesilailla suojellaan tiettyjä vesiluontotyyppejä, joiden luonnontilan vaarantaminen 
on kielletty. Nämä luontotyypit ovat: enintään 10 hehtaarin suuruiset fladat ja kluu-
vijärvet, lähteet tai muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevat norot tai enintään 
hehtaarin suuruiset lammet tai järvet. Lupaviranomainen voi yksittäistapauksessa 
hakemuksesta myöntää poikkeuksen 1 momentin kiellosta, jos momentissa mai-
nittujen vesiluontotyyppien suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu. 

12.2.4  Lajien suojelu 

Tiukasti suojeltujen luontodirektiivin liitteen IV (a) eläinlajien lisääntymis- ja leväh-
dyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty kaikkialla, myös Natura 
2000 -alueiden ulkopuolella. Lajeihin kuuluvat mm. liito-orava, viitasammakko ja 



Väyläviraston ohjeita 26/2021 89 
Radanpidon ympäristöohje 
 

 

kaikki maamme lepakot. Vastaavasti tiukasti suojeltuja kasvilajeja ovat luontodi-
rektiivin liitteen IV (b) kasvilajit. Myös luonnonsuojeluasetuksella säädetyn erityi-
sesti suojeltavan lajin (esim. palosirkka Psophus stridulus) säilymiselle tärkeän 
esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty, kun ELY-keskus on 
päätöksellään määritellyt esiintymispaikan rajat. ELY-keskus voi rajata myös lintu- 
tai luontodirektiivin lajin tärkeän esiintymispaikan, jolloin esiintymispaikkaa koskee 
hävittämis- tai heikentämiskielto.   

Alueellinen ELY-keskus voi yksittäistapauksessa myöntää luvan poiketa luonto- 
direktiivin liitteen IV lajeja koskevista luonnonsuojelulain määräyksistä luonto- 
direktiivin artiklassa 16 (1) mainituilla perusteilla. Vastaavasti lintudirektiivin artik-
lassa 1 tarkoitettujen lintujen osalta voidaan myöntää poikkeus sanotun direktiivin 
artiklassa 9 mainituilla perusteilla. Erityisesti suojeltavien lajien ja lintudirektiivin 
liitteen I sekä luontodirektiivin liitteen II lajien rajattujen esiintymispaikkojen suo-
jelusta ELY-keskus voi myöntää poikkeuksen luonnonsuojelulain 48 §:n säännös-
ten mukaisesti. 

Mikäli rautatiehanke tai kunnossapitotoimet heikentävät tai hävittävät tiukasti suo-
jeltujen direktiivilajien lisääntymis- tai levähdyspaikkoja, eikä hankkeelle ole muita 
vaihtoehtoja, sille tulee hakea ELY-keskukselta luonnonsuojelulain mukaista poik-
keuslupaa. Poikkeusluvan myöntämisen perusteena on yleisen edun kannalta pa-
kottava syy ja muun tyydyttävän ratkaisun puuttuminen sekä lajin suotuisan suo-
jelutason säilyminen. Muut tarkoitukset kuin yleisen edun kannalta pakottava syy, 
joille lupa voidaan myöntää, eivät ole relevantteja rautatiehankkeissa. Euroopan 
unionin komission direktiivin soveltamisesta antama ohje, joka koskee erityisesti 
suojeltuja lajeja, (Guidance document on the strict protection of animal species of 
Community interest under Habitats Directive 92/43/EEC, Final version, February 
2007) avaa yleisen edun käsitettä. Kaikkia yleisen edun mukaisia hankkeita tai 
suunnitelmia ei voida automaattisesti käsittää tässä tarkoitetun pakottavan syyn 
mukaisiksi hankkeiksi tai suunnitelmiksi. Ohjeen mukaisesti tärkeä yleinen etu voi 
yleensä olla pakottava vain, jos sitä voidaan pitää tärkeänä myös pitkällä aikavä-
lillä, kuten yleensä vaikutuksiltaan suuria, merkittäviä hankkeita, joita voivat olla 
esimerkiksi moottoritiet, valtatiet, rautatiet, tärkeät katuyhteydet, kaivokset, mer-
kittävät teollisuuslaitokset ja voimajohdot ja -laitokset sekä liikennejärjestelmien ja 
palvelujen toimivuus.  

Vastaavasti poikkeuslupaa tulee hakea luonnonsuojeluasetuksessa säädettyjä eri-
tyisesti suojeltuja lajeja ja direktiivilajeja koskien, mikäli hanke heikentäisi tai hä-
vittäisi esiintymispaikkaa, jonka rajat ELY-keskus on päätöksellään määrittänyt. 
Poikkeusluvasta ja sen hakemisesta on ohjeistettu tarkemmin luvussa 18.4.  

Rauhoitettujen eläinlajien tahallinen tappaminen, pyydystäminen tai häiritseminen 
on luonnonsuojelulailla kielletty. Rauhoitetun kasvin tai sen osan poimiminen, ke-
rääminen, irtileikkaaminen, juurineen ottaminen tai hävittäminen on kielletty. 
Sama koskee soveltuvin osin rauhoitetun kasvin siemeniä. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus voi myöntää luvan poiketa rauhoitussäännöksistä, jos lajin suo-
jelutaso säilyy suotuisana. 
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12.3  Toimenpiteet suunnittelussa 

12.3.1  Lähtötiedot 

Lähtötietoja hyödynnetään eritasoisesti eri suunnitteluvaiheissa. Luontotietoja 
hankitaan maakunnallisella ja seudullisella tasolla. Hankittavien lähtötietojen tarve 
ja laajuus määritetään tapauskohtaisesti. Esisuunnittelussa ei yleensä tehdä luon-
toselvityksiä, vaan lähtötietoina käytetään olemassa olevia luontotietoja (mm.  
SYKEn luontopaikkatietoaineistot) sekä muuta ympäristöviranomaisilta saatavaa 
tietoa. Alla on lueteltu esiselvitysten keskeisiä lähtötietoja. 

Luonnonsuojelualueet ja luonnonmuistomerkit: 

- Kansallispuistot (LSL 11 §) 
- Luonnonpuistot (LSL 12 §) 
- Erämaa-alueet 
- Yksityisille maille perustetut suojelualueet (LSL 24§) 
- Muut valtion luonnonsuojelualueet (LSL 24 §) 
- Metsähallituksen päätöksellä rauhoitetut alueet  
- Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit (LSL 29 §) ja lajit (LSL 47 §), joiden 

rajauksesta on tehty päätös 
- Valtionmaiden ja yksityismaiden luonnonmuistomerkit (LSL 23 §) 
- Määräaikaiset yksityismaiden rauhoituspäätökset (LSL 25§) 
- Luonnonsuojelutarkoituksiin hankitut kiinteistöt, jotka eivät sijaitse luonnon-

suojelualueilla 
 
Natura 2000 -alueet: 

- Erityisten suojelutoimien alueet (SAC-alueet, Special Areas of Conservation) 
- Lintudirektiivin mukaiset erityiset suojelualueet (SPA-alueet, Special Protec-

tion Areas) 
- Luontodirektiivin perusteella suojeltavaksi ehdotetut alueet (SCI-alueet, Sites 

of Community Importance) 
 
Valtioneuvoston vahvistamat luonnonsuojeluohjelmat: 

- Lintuvesien suojeluohjelma (LSL 7§) 
- Lehtojensuojeluohjelma (LSL 7§) 
- Soidensuojeluohjelma (LSL 7§) 
- Vanhojen metsien suojeluohjelma (LSL 7§) 
- Rantojensuojeluohjelma (LSL 7§) 
- Harjujensuojeluohjelma (maa-aineslaki) 
 
Linnustollisesti arvokkaat alueet: 

- Suomen tärkeät lintualueet (Finiba, Finnish Important Bird Areas) 
- Kansainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA, Important Bird Areas) 
- Maakunnallisesti tärkeät lintualueet (MAALI-alueet) 
 
Geologisesti ja biologisesti arvokkaat maa- ja kallioperäkohteet: 

- Arvokkaat kallioalueet 
- Arvokkaat kivikot 
- Arvokkaat moreenimuodostumat 
- Arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat 
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Muut kohteet: 

- Maakuntakaavojen ja yleiskaavojen suojelualuevaraukset ja luonnon moni-
muotoisuuskohteet 

- Maakuntakaavojen (ja yleiskaavojen) ekologiset verkostot 
- Uhanalaiset ja rauhoitetut lajit 
- Uhanalaiset luontotyypit 
- Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet 
- Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt (10 §) 
- Vieraslajien esiintymistiedot (linkki Lajitietokeskuksen sivulle) 
 
Yleissuunnitelmassa käytetään ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkentuneita 
luontotietoja ja tehdään niihin mahdollisesti tarkennuksia tai päivityksiä. Tiedot 
valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaista luontokohteista sekä 
uhanalaisista lajeista hankitaan paikkatietomuodossa (SYKE:n Avoin tieto -palvelu, 
Laji.fi -palvelu, alueelliset paikkatietoaineistot). Lisäksi hankitaan aiemmin tehdyt 
aluetta koskevat luontoselvitykset sekä muut luontotiedot ainakin ELY-keskukselta 
ja metsäkeskukselta (metsälain 10 §:n tarkoittamat tiedot erityisen tärkeistä 
elinympäristöistä) sekä suunnittelualueen kuntien ympäristö- ja kaavoitustoimilta. 
Suunniteltaessa uusia ratoja on tarpeen tehdä kattavat luontoselvitykset kaikista 
vaihtoehdoista. Luontoselvityksiä voi olla tarpeen tehdä myös olemassa olevien 
ratojen parannushankkeissa sekä vaikutuksiltaan merkittävissä kunnossapito-
töissä. Selvitysten tarve ja laajuus arvioidaan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. 
Ratasuunnitelmavaiheessa lähtötietoja tarkennetaan tarpeen mukaan maastosel-
vityksin ja tarkastelualueena on rata- ja sen koko suoja-alue. 

12.3.2  Luontoselvitys 

Kun suunnittelualueelta tehdään luontoselvitys, siinä kartoitetaan tarvittavilta osin 

- kasvillisuus-, kasvi- ja eläinlajisto, 
- suojellut ja uhanalaiset luontotyypit, 
- rauhoitettujen, erityisesti suojeltujen, uhanalaisten ja direktiivilajien esiinty-

mät, 
- muut huomionarvoisten eliölajien mahdolliset esiintymisalueet rataympäristön 

alueella, 
- haitallisten vieraslajien esiintymät ja 
- keskeiset ekologiset yhteydet. 
 
Luontoselvitykset tulee toteuttaa oikea-aikaisesti luotettavan tiedon saamiseksi. 
Luontoselvityksessä on tarpeen tarkistaa tiedossa olevien, merkittävien luontokoh-
teiden (esim. suojelukohteet, uhanalaisten lajien esiintymät) tilanne. Luontoselvi-
tyksen pohjaksi kootaan olemassa oleva tieto luonnonympäristöstä. Luontoselvi-
tyksen luontokohteet ja -tiedot esitetään teemakartoilla. Kaikki lähtötiedot sekä 
inventointien tulokset tallennetaan paikkatietomuotoon ominaisuustietoineen. 

Ekologisten verkostojen ja kulkuyhteyksien turvaamisen osalta tulee kiinnittää huo-
miota etenkin maakuntakaavoihin merkittyjen ekologisten yhteyksien tarkistami-
seen.  

Rataverkon erityyppisissä hankkeissa tulee kiinnittää erityistä huomiota hiekka-
maille ja paahdeympäristöille tyypillisten, ratapenkereillä viihtyvien hyönteis- ja 
kasvilajien esiintymiseen sekä ekologisesti tärkeiden kulkuyhteyksien säilymiseen 
sekä vesiuomien säilymiseen. 

https://laji.fi/
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12.3.3  Vaikutusten arviointi ja lieventämistoimenpiteet 

Esisuunnitelmassa kuvataan ympäristön hankkeelle ja ratasuunnittelulle asetta-
mat reunaehdot ja selvitetään hankkeen keskeiset ympäristövaikutukset. Uusissa 
ratahankkeissa arvioidaan uuden maastokäytävän vaikutukset ja sen aiheuttama 
luontoalueiden pirstoutuminen sekä tunnistetaan alustavasti mahdolliset luontosel-
vitystarpeet. 

Vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon merkittävimmät valtakunnalliset ja 
maakunnalliset luontokohteet. Tarvittaessa arvioidaan vaikutuksia myös paikalli-
sesti arvokkaisiin kohteisiin ja ekologisiin yhteyksiin. Alustava tarve mahdollisille 
lieventämistoimenpiteille on hyvä tunnistaa jo tarveselvitysvaiheessa etenkin, kun 
suunnitellaan uusia ratoja. Esiselvityksessä on jo arvioitava mahdolliset vaikutukset 
Natura 2000 -verkostoon ja arviointia tulee tarvittaessa täsmentää yleissuunnitel-
massa. 

Mahdollisesti tunnistetut lieventämistoimenpiteet kuvataan niin ikään raportissa ja 
esitetään suunnitelmakartoilla. Mikäli tässä suunnitteluvaiheessa voidaan esittää jo 
konkreettisia haittojen ehkäisy- tai lieventämistoimenpiteitä, ne tulee ottaa huomi-
oon myös kustannusarviossa. 

Yleissuunnitelmassa kuvataan hankealueen luonnonympäristö ja hankkeen 
luontovaikutukset arvioidaan kootun lähtötiedon sekä hankkeessa tehdyn luonto-
selvityksen tulosten pohjalta. Eri hankevaihtoehtojen vaikutuksia vertaillaan ennen 
vaihtoehdon valintaa. Vaikutukset arvioidaan tarvittavassa laajuudessa huomioi-
den luonnon monimuotoisuus kokonaisuutena, erityiset arvokkaat kohteet, ekolo-
ginen verkosto ja haitalliset vieraslajit. Vaikutusten arvioinnissa kuvataan hank-
keen välittömät ja välilliset vaikutukset vaikutusalueella oleviin kohteisiin sekä ko-
konaisvaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. 

Natura 2000 -verkostoon kohdistuvien vaikutusten arviointi tulee täsmentää suun-
nitelmatasoa vastaavaksi, tai mikäli Natura 2000 -verkostoon kohdistuvia vaikutuk-
sia ei ole arvioitu esiselvityksessä esimerkiksi muuttuneen suunnitelman takia, tu-
lee ne arvioida yleissuunnitelmassa. Myös yhteisvaikutukset muiden hankkeiden 
kanssa otetaan huomioon vaikutusten arvioinnissa. Hankkeen aiheuttamaa luon-
non pirstoutumista ja sen vaikutuksia ekologiseen verkostoon tarkastellaan erik-
seen. 

Haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämistoimenpiteet suunnitellaan yleis-
suunnitelmatason edellyttämällä tarkkuudella ja niitä tarkennetaan seuraavassa 
suunnitteluvaiheessa. Suunnittelun yhteydessä tehtäviä, haittoja ehkäiseviä tai lie-
ventäviä toimenpiteitä luonnonympäristön kannalta ovat muun muassa 

- melun- ja tärinäntorjuntatoimenpiteet (luvut 10 ja 11), 
- vihersillat, pieneläinputket ja muut eläinten kulkua parantavat tai ohjaavat ra-

kenteet (esim. saukkohyllyt tai maapenkereet, riista-aidat), 
- maisemointi, 
- suojeltujen tai uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien esiintymien rajaaminen, mer-

kintä ja/tai huomioiminen kunnossapidossa (ks. luku 12.5), 
- paahdelajiston (uhanalaiset ja suojellut kasvi- ja hyönteislajit) elinolosuhtei-

den turvaaminen ratapenkereellä esim. korvaamalla sepelöinti hiekalla, 
- vieraslajien leviämistä ehkäisevät toimenpiteet sekä 
- radan rakentamiseen liittyvien toimenpiteiden oikea ajoittaminen. 
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Jos tie ja rata kulkevat lähekkäin tai samassa maastokäytävässä, on eläinten kul-
kuyhteyksiin liittyvät lieventämistoimenpiteet tärkeä suunnitella molemmat väylät 
huomioon ottaen. Suunnitteluvaiheessa on tärkeä olla yhteydessä ELY-keskuksen 
liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueeseen toimivimpien ratkaisujen löytämiseksi. 

Kompensaation käsite on Suomessa melko uusi, mutta jotkut nykyisistä käytän-
nöistä voidaan tulkita kompensaatioksi. Kompensaation ja lieventämisen käsitteitä 
on välillä vaikea erottaa toisistaan, mutta etenkin lainsäädännön näkökulmasta ero 
on tärkeä. 

Ekologisen kompensaation avulla ihmisen toiminnasta luonnon monimuotoisuu-
delle yhtäällä aiheutunut haitta hyvitetään lisäämällä luonnon monimuotoisuutta 
toisaalla. Ekologinen kompensaatio on viimesijainen keino, kun haittoja ei voida 
estää tai lieventää. Sitä voisi siis käyttää vain tapauksissa, joissa ei ole muuta mah-
dollista ratkaisua.  

Luontokompensaatiot ovat siis keino vähentää ja kompensoida ratahankkeesta ai-
heutuvia haitallisia luontovaikutuksia. Näitä ovat esimerkiksi kasvi- tai eläinlajien 
siirtoistutukset ja luontotyyppien ennallistaminen. Kompensaatiota voidaan käyttää 
täydentävinä toimina, jos haittojen lieventämistoimenpiteiden ei katsota olevan 
riittäviä. Kompensaatioiden tarve ja käytännön toteutus ratahankkeissa täytyy aina 
suunnitella tapauskohtaisesti. 

Kompensaatiotoimenpiteiden tarve tulee pyrkiä tunnistamaan yleissuunnitelmavai-
heessa ja laatia alustavat toteutussuunnitelmat. Suunnitelmia tarkennetaan rata- 
ja rakentamissuunnitteluvaiheissa. Mikäli kyseessä on suoranainen kompensaa-
tiovelvoite (esimerkiksi Natura 2000 -verkoston yhtenäisyydelle tai luonnonarvoille 
aiheutuvien heikennysten korvaamiseksi tarvittavia toimenpiteet, kalataloudelliset 
velvoitteet vesiluvan ehtona), sen toteuttaminen on yleensä myös hankkeen tai 
sen osan toteuttamisen ehtona. Mikäli luonnonsuojelulain poikkeamisluvan ehtona 
on kompensaatiotoimenpiteitä, niiden on oltava toteutettuina ja niiden toimivuu-
desta on oltava varmuus ennen rakentamisen aloittamista. 

YVAssa ja vaikutusselvityksissä kuvataan luonnon nykytila sekä hankkeen mahdol-
listen eri vaihtoehtojen luontovaikutukset. Luontoselvitysraportti laitetaan YVA-se-
lostuksen tai ympäristövaikutusselvityksen liitteeksi.  

Ratasuunnitelmassa täydennetään lähtötietoja ja tarkennetaan vaikutusten ar-
viointia. Erityistä huomiota kiinnitetään haitallisten luontovaikutusten ehkäisyyn ja 
lieventämiseen teknisin ratkaisuin. Mikäli hankkeessa toteutetaan lievennys- tai 
kompensaatiotoimenpiteitä, tulee tässä vaiheessa suunnitella tarkasti niiden käy-
tännön toteutus yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. Ympäristöasiantuntija varmis-
taa, että yleissuunnitteluvaiheessa esiin nousseet, hankkeen kannalta tärkeät luon-
tokohteet otetaan suunnitelmassa huomioon riittävällä tarkkuudella.  

Jos yleissuunnitelman laatimisesta on kulunut useita vuosia, on tarpeen tarkistaa 
uudelleen suunnittelualueen luontokohteiden tila sekä keskeiset luontovaikutukset, 
jotta haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteet voidaan kohdentaa oikein. 

Mikäli kyseessä on hanke, jossa ei ole laadittu yleissuunnitelmaa, tulee ratasuun-
nitelmavaiheessa laatia riittävän laaja ympäristövaikutusselvitys sekä sen mahdol-
lisesti edellyttämät luontoselvitykset. 
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Lähtötietoina käytetään edellisessä suunnitteluvaiheessa hankittua tietoa tai han-
kitaan edellä kuvatut lähtöaineistot tarvittavassa laajuudessa. 

Mahdollinen luontoselvitys tehdään yleissuunnitelman tapaan tarkentaen kohtei-
den nykytilakuvausta mahdollisesti muuttuneiden ympäristöolosuhteiden mukai-
siksi. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti direktiivilajeihin ja luonnonsuojelulain 
tarkoittamiin kohteisiin. Ratasuunnitelmavaiheen luontovaikutusten arvioinnissa 
otetaan huomioon myös mahdollisten korvaavien tieyhteyksien rakentaminen ja 
sijoittuminen suhteessa arvokkaisiin luontokohteisiin. Lisäksi suunnitellaan ja esi-
tetään haitallisten vieraslajien torjuntakohteet ja -toimenpiteet. 

Haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämistoimenpiteet suunnitellaan ja kuva-
taan alustavassa työvaihesuunnitelmassa sekä merkitään erityiskohteet suunnitel-
makartoille. Ennen rakentamista tarvittavien varautumistoimenpiteiden aikataulu 
suhteessa rakentamiseen on esitettävä, jotta ne voidaan aloittaa ajoissa. Keskeiset 
vaikutukset raportoidaan tarvittavalla tarkkuudella. Luontoselvitys tulee liittää ra-
tasuunnitelman suunnitelmaselostukseen. Arvokkaista luontokohteista, kuten 
uhanalaisten tai suojeltujen lajien esiintymispaikoista sekä haitallisten vieraslajien 
esiintymispaikoista kootaan sijaintitiedot mahdollisuuksien mukaan myös paikka-
tietona Väylävirastolle. 

Rakentamissuunnitelmassa esitetään haitallisten vaikutusten ehkäisyn ja lie-
ventämisen sekä mahdollisten luontokompensaatioiden yksityiskohtaiset, tekniset 
suunnitelmat ja tuotevaatimukset. Suunnitellaan haitallisten vaikutusten torjun-
taan liittyviä toimenpiteitä, jotka esitetään rakentamissuunnitelman työkohtaisessa 
työselostuksessa ja detaljipiirustuksissa. Näissä asiakirjoissa esitetään ratkaisujen 
toteuttaminen, luontokohteita säästävät toimenpiteet rakentamisessa (esim. reu-
nametsän käsittely, rakentamisen vaiheistus ja oikea ajoittaminen, luonnon val-
mentaminen muutokseen, huolellinen jälkihoito) sekä suunnitelma seurantaohjel-
man käytännön toteutuksesta. Lisäksi suunnitellaan ja esitetään haitallisten vieras-
lajien torjuntakohteet ja toimenpiteet mukaan lukien mahdollisesti tarvittavat vie-
raslajipitoisten pintamaiden sijoittamisalueet. 

Rakentamissuunnitelmassa on tärkeä varmistaa, etteivät suojellut tai rauhoitetut 
lajit kärsi suunnitelluista toimenpiteistä. Jos laji tai sen esiintymä täytyy siirtää, asia 
hoidetaan tarvittaessa jo ennen rakentamisvaihetta; esimerkiksi tietylle lajille luo-
tavat uusympäristöt ennen lajien siirtoa. Varsinaiset siirrot tehdään viimeistään ra-
kentamisvaiheessa. Lajiesiintymien huolellisesta rajaamisesta ja merkinnästä on 
tärkeä huolehtia. 

Rataympäristö tarjoaa kasvillisuudelle kasvuympäristöjä ja eläimille elinalueita. Ra-
dan päällysrakenteessa ja sisäluiskassa käytetty sepeli sekä alusrakenteessa mah-
dollisesti käytettävä murske on kaikille eliölajeille kuiva ja karu elinympäristö. Sen 
sijaan ratapenkereen alaosiin (korkea penger), ulkoluiskiin ja huoltoteiden varsille 
on monin paikoin muodostunut hiekkaisia elinympäristöjä, jotka ovat merkittäviä 
paahdelajien kannalta. Paahdeympäristöt ovat lajistollisesti arvokkaita ja niillä 
esiintyy tyypillisesti suojeltuja kasvi- ja hyönteislajeja. Tällaisia ympäristöjä tulee 
suosia avoimilla alueilla mahdollisuuksien mukaan mm. käyttämällä rakenteiden 
pintakerroksissa hiekkaa ja hiekkaisia maalajeja mullan sijaan.  
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Luonnon monimuotoisuuden ja suojelun kannalta tärkeitä tietoja ja ohjeita on seu-
raavissa julkaisuissa: 

- RATO 20 Ympäristö ja rautatiealueet /54/. 
- Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menette-

lyssä ja Natura-arvioinnissa /47/. 
- Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV lajien (pl. lepakot) esittelyt /28/ 
- Luontodirektiivin liitteen IV(a) eläinlajien huomioon ottaminen Helsingin kau-

pungin hankkeissa /2/ 
- Eläinten kulkujärjestelyt tiealueen poikki /49/. 
- Laajat yhtenäiset metsäalueet ekologisen verkoston osana Uudellamaalla 

/50/.  
- Kompensaation toteuttamisen reunaehdot tie- ja rautatiehankkeissa /29/ 
- Kompensaation mahdollisuudet liikennehankkeissa /6/. 
- Ekologisen kompensaation määrittämisen tärkeät operatiiviset päätökset /26/ 
 

12.4  Rakentaminen 

Haitallisten vaikutusten ehkäisyn ja lieventämisen sekä mahdollisten korvaavien 
toimenpiteiden lopullinen toteutus suunnitellaan yhdessä hankkeen toteuttajan ja 
urakoitsijan kanssa. Ennen rakentamisen aloittamista biologi tai muu luontoasian-
tuntija paikantaa kohteet maastossa ja merkitsee ne selvästi. Säilytettävät uhan-
alaisten lajien kasvupaikat, jotka ovat alttiina työkoneiden liikkumiselle tai varas-
toinnille, aidataan. Esimerkiksi säilytettäväksi määritelty puusto rata-alueen reu-
nassa merkitään ja tarvittaessa aidataan siten, etteivät rakentamistoimenpiteet 
ulotu puun tai puuston oksiston rajoittamalle alueelle, jolla etäisyydellä puun run-
gosta sijaitsee myös puun juuristo. Puun runko suojataan tarvittaessa, jos pitkälle 
ulottuvat työkoneet saattavat kolhia runkoja.  

Rakentamisvaiheessa on tärkeä tiedostaa, että jo pienikin toimenpide (esim. kaa-
pelikourun kaivumassojen sijoittaminen) voi tuhota uhanalaisen tai suojellun lajin 
esiintymän. 

Rakentamisen aikana vieraslajien torjunnassa on olennaista estää haitallisten vie-
raskasvilajien, kuten komealupiinin, leviämisen ehkäisy siemeniä sisältävän pinta-
maan mukana. 

Tietoaineistot toteutetuista haitallisten vaikutusten ehkäisy-, lieventämis- ja kom-
pensaatiotoimenpiteistä tulee toimittaa Väylävirastolle.  

12.5  Kunnossapito 

Kunnossapidon suunnittelua varten toimitetaan alueella sijaitsevien luontokohtei-
den tiedot paikkatietosidonnaisina sekä kohteita koskevat hoito-ohjeet. Luonto-
kohteisiin voi liittyä liikkumisrajoituksia, ympäristön käsittelyä koskevia rajoituksia 
sekä varsinaisia hoitotoimia, jotka on kirjattu hoito-ohjeisiin. Kunnossapidon suun-
nittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida edellä mainitut asiat kohteittain.  

Kunnossapidossa otetaan huomioon kohteiden suojelutavoitteet ja varmistetaan 
suojeltavien lajien elinolosuhteiden säilyminen. Kunnossapitovaiheessa toteute-
taan tarvittavat seurannat. 
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Kunnossapitoon kuuluu mm. suoja-alueen puuston ajoittainen käsittely rautatielii-
kenteelle turvalliseksi. Luonnonympäristön kohteet huomioidaan erillisen ohjeen 
mukaisesti. 

Kunnossapidon yhteydessä havaittavista vieraskasvilajeista ilmoitetaan rataisän-
nöitsijälle tai hänen nimeämälleen henkilölle ja havainto kirjataan mahdollisuuksien 
mukaan Vihko-järjestelmään laji.fi osoitteessa. Vieraslajien torjunnassa pyritään 
koko kasvuston yhtäaikaiseen torjuntaan ja tarvittaessa maanomistajien yhteistyö-
hön. Torjunta ja leviämisen estäminen on aloitettava mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa kasvustojen esiintymien ollessa vielä pieniä. Vieraslajien torjuntatavat 
tulee hyväksyttää Väyläviraston aluepäälliköllä/aluevastaavalla. Toteutetut toimen-
piteet raportoidaan Väyläviraston ympäristöasiantuntijalle. Laajemmissa torjunta-
operaatioissa tulee olla yhteydessä ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vas-
tuualueeseen tai kunnan ympäristöviranomaiseen ja tehdä torjuntatoimissa mah-
dollisuuksien mukaan yhteistyötä paikallisten ympäristöjärjestöjen kanssa.  

12.6  Luontovaikutusten seuranta 

Hankkeessa tehtyjen luontoselvitysten perusteella hahmotetaan luontovaikutusten 
seurantatarve. Hankkeen eri suunnitteluvaiheissa, rakentamisvaiheessa ja sen jäl-
keen toteutettavat luontoselvitykset muodostavat pohjan seurannalle. Ennen–jäl-
keen-seurannat antavat tärkeää tietoa hankkeen vaikutuksista. Rakentamisvai-
heessa on tärkeää seurata välittömiä vaikutuksia ja reagoida mahdollisiin yllättäviin 
tilanteisiin. Seurantaan kuuluu myös haitallisten vieraskasvilajien esiintymisen seu-
ranta ja lisätorjuntatoimien määrittely tarpeen mukaan. 

Rakentamisen jälkeen seurattavia asioita ovat lieventämistoimenpiteiden vaikutta-
vuuden seuranta. Tähän liittyen voidaan seurata radan este- tai häiriövaikutusten 
aiheuttamaa muutosta tai elinympäristöjen pirstoutumisen vaikutusta eläinkan-
noissa ja eläinten liikkumisessa. Lisäksi voidaan seurata, onko uhanalaisissa tai 
suojelluissa luontotyypeissä tai lajien populaatiossa tapahtunut merkittäviä muu-
toksia hankkeen myötä. Mikäli hankkeessa toteutetaan kompensaatiotoimenpiteitä 
(ks. luku 12.3.3), niiden vaikuttavuutta tulee seurata pitkäaikaisseurantana. 

Suojeltujen lajien säilymisen turvaaminen on ohjeistettu tarkemmin RATO 20 Ym-
päristö ja rautatiealueet -ohjeessa /54/. 
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13 Maisema ja kulttuuriympäristö sekä 
ympäristösuunnittelu 

13.1  Yleistä 

Maisemaan kohdistuvien vaikutusten arviointi ja hankkeen ympäristösuunnittelu 
tehdään ratahankkeissa asiantuntijatyönä ja tiiviissä vuorovaikutuksessa suunnit-
teluun osallistuvien muiden tekniikka-alojen sekä hankeryhmän edustajien kanssa.  

Esisuunnittelussa ja yleissuunnitelmassa tarkastelualue on laaja ja ympäristöä kat-
sotaan kokonaisuutena. Ratasuunnitelmassa ja rakentamissuunnittelussa keskity-
tään rautatiealueeseen sekä rautatiealueen ulkopuolisiin reuna-alueisiin, joita voi-
vat olla esim. rautatiepuistoihin, asemien pihoihin sekä alikulkuympäristöihin ra-
jautuvat alueet. 

Maisema- ja kulttuuriympäristön huomioon ottamista sekä ympäristösuunnittelua 
on ohjeistettu tarkemmin RATO 20 -ohjeessa /54/. 

13.2  Lähtötiedot 

Suunnittelun aluksi lähtötiedot kerätään mahdollisimman kattavasti. Maisema- ja 
kulttuuriympäristöä koskevia tietoja päivitetään koko työn ajan laadittavan lähtö-
aineistoluettelon avulla. Helpointa tietojen käsittely ja hallinta on paikkatietopoh-
jaisen karttajärjestelmän avulla. 

Mahdollisten lisäinventointien ja mittausten tarve kartoitetaan kunkin suunnittelu-
vaiheen alussa ja niistä sovitaan yhdessä tilaajan kanssa. Usein historiallisen ajan 
ja/tai arkeologisista kohteista on tarpeen tehdä lisäselvityksiä. Niitä tarvitaan eri-
tyisesti, mikäli liikutaan vanhojen ratalinjausten läheisyydessä tai kaupunkialueilla. 
Ennen rakentamistöitä voi tulla tarve käynnistää kaivauksia, joiden ohjelmoinnista 
vastaa Museovirasto. Yleisimmät lisäselvitystarpeet koskevat maastoa, puustoa ja 
olemassa olevia rakenteita. Kaikissa suunnitteluvaiheissa otetaan huomioon myös 
Väyläviraston nimeämät arvokohteet eli rataverkon kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaat kohteet (arvokohteet), kuten museosillat. 

Käytettäviä lähtötietoja ovat esimerkiksi 

- suunnittelualueen kaava-aineistot, 
- aluetta koskevat maisema- ja kulttuuriympäristöselvitykset ja -suunnitelmat 

mukaan lukien tiedot rautatiealueen arvokohteista, 
- kartta- ja laseraineisto, johtotiedot, 
- orto-, viisto- ja valokuvat, 
- valtionhallinnon avoimet paikkatietoaineistot, 
- kuntien omat erillisselvitykset ja inventoinnit sekä 
- muiden tekniikka-alueiden lähtötiedot (maa- ja kallioperä, vesiolosuhteet, 

liikenne ja reitistö, luonto). 
 



Väyläviraston ohjeita 26/2021 98 
Radanpidon ympäristöohje 
 

 

13.3  Menetelmät 

Rataympäristöt luokitellaan kolmeen rataosuuden luonnetta ja merkitystä kuvaa-
vaan maisemajaksoon. Rataympäristön suunnittelun periaatteet ja kunnossapito 
perustuvat näiden jaksojen ominaisuuksiin. Jaksot ovat 

- kaupunki- ja taajamajaksot  
- kulttuurihistoriallisesti arvokkaat asemaympäristöt ja kohteet sekä 
- pitkät asumattomat tai haja-asutut linjaosuudet. 
 
Rataympäristöjaksot on kuvattu tarkemmin ja niihin liittyvät hoitotoimenpiteet oh-
jeistettu RATO 20 -ohjeessa /54/. 

Suunnittelussa selvitetään kartta- ja maastotyöskentelyn avulla 

- maiseman arvot ja ominaispiirteet 
- maiseman kannalta herkimmät kohteet (muun muassa vesistöjen ylitykset, 

laaksotilat, pienipiirteinen maisemakuva ja tiivis kaupunkirakenne) ja 
- yleispiirteinen maisemarakenne. 
 
Esisuunnittelussa tavoitteena on välttää aiheuttamasta haittoja arvokkaille mai-
sema- ja kulttuuriympäristöille. Valtakunnalliset ja maakunnalliset alueet otetaan 
huomioon ensisijaisesti, mutta suunnittelussa tiedostetaan myös muut paikallisesti 
arvokkaat kohteet ja alueet. Esisuunnittelussa selvitetään myös hankkeen alusta-
vat ympäristövaikutukset ja siinä yhteydessä maisemalle ja kulttuuriympäristölle 
aiheutuvat haitat tulisi tunnistaa. Voidaan myös asettaa tavoitteita ja reunaehtoja, 
esimerkiksi niin, ettei arvokkaille maisema-alueille aiheuteta haittaa tai että tär-
keimmät näkymät säilytetään. Jo esiselvitystä laadittaessa tulee miettiä myös hai-
tallisten vaikutusten ehkäisemis- ja lieventämistoimenpiteitä. Peruskarttapohja 
(1:20 000) on tarkkuustasoltaan työskentelyyn sopiva. 

Yleissuunnitelman työohjelmassa määritetään hankkeen suunnitteluperusteet ja 
tavoitteet myös ympäristösuunnittelulle yhteistyössä muiden asiantuntijoiden 
kanssa.  

Mikäli hankkeeseen sovelletaan YVA-menettelyä, vaihtoehtojen tarkastelu ja ver-
tailu tehdään yleissuunnittelun alkuvaiheessa (alustava linjaussuunnitelma), jonka 
jälkeen valitusta vaihtoehdosta laaditaan yleissuunnitelma tai jollei yleissuunnitel-
man laadinta ole tarpeen, ratasuunnitelma ratalain mukaisesti. Mikäli hankkeeseen 
sovelletaan YVA-menettelyä, vaihtoehtotarkastelut vaikutusarvioineen sisältyvät 
yleissuunnittelun YVA-vaiheeseen.  

Yleissuunnitelmassa tärkeimmät työvaiheet ovat lähtötietojen kerääminen ja tar-
kastelu, maisema-analyysin työstäminen ja/tai tarkastelu, maastotyöskentely ja 
ympäristö-/ maisemasuunnitelman laadinta. Jos lähtötiedot ovat kattavia, ne an-
tavat hyvän kuvan suunnittelualueen maisemasta ja ympäristötekijöistä. 

Maastotyöskentely on tärkeää erityisesti ratkaisujen suunnittelun tukena ja vaiku-
tustarkasteluissa. Maastokäynneillä 

- perehdytään suunnittelualueen arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin sekä mai-
sema-alueisiin, 

- perehdytään maisemallisesti herkkiin kohtiin, 
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- perehdytään kaupunki- ja taajama-alueisiin, 
- perehdytään suunnittelun kannalta haasteellisiin ja ongelmallisiin kohtiin sekä 
- dokumentoidaan suunnittelualue hyvin valokuvaamalla tai videoimalla. 
 
Lähtötietojen ja maastokäyntien pohjalta suunnittelualueesta tehdään maisema-
analyysi. Ympäristösuunnittelija osallistuu myös tekniseen suunnitteluun, joista 
keskeisimpiä asioita ovat uuden ratalinjan tai esimerkiksi kaksoisraiteen sijainnin 
määrittäminen, liikennepaikkojen ympäristösuunnittelu, maamassojen sijoitusalu-
eiden sijainnin alustava määrittäminen, erikoissiltojen suunnittelu, huoltoteiden 
ympäristöjen suunnittelu sekä meluesteiden suunnittelu.  

Ratasuunnitelmassa tarkistetaan olemassa olevia lähtötietoja ja tarkennetaan 
yleissuunnitelman tavoitteita ja suunnitteluperiaatteita. Yleissuunnitelman lähtötie-
toja tarkennetaan ja tehdään tarvittavia lisäselvityksiä. Jos yleissuunnitelmaa ei 
hankkeen vaikutusten vähäisyyden vuoksi tehdä, tehdään tarvittavat selvitykset 
ratasuunnitelmavaiheessa. Ratasuunnitelma voi tällöin sisältää laajojakin selvityk-
siä. Olemassa olevan rataverkon kulttuurihistorialliset kohteet inventoidaan tarvit-
taessa erikseen. 

Ympäristösuunnittelija osallistuu tekniseen suunnitteluun, joista keskeisempiä asi-
oita ovat uuden ratalinjan tai kaksoisraiteen sijainnin määrittäminen, maamassojen 
sijoitusalueiden sijainnin määrittäminen, erikoissiltojen suunnittelu, huoltoteiden 
ympäristöjen suunnittelu sekä meluesteiden suunnittelu. Rataympäristön suunnit-
telu edellyttää tiivistä yhteistyötä rata-, silta-, geo- ja tiesuunnittelijoiden kanssa. 
Ratkaisuja tarkennetaan maastokäyntien avulla. Ratasuunnitelma edellyttää tark-
kaa maastomallia, joka hankitaan työn alkaessa laatimalla mittausohjelma. Työn 
aikana tarvitaan usein lisämittauksia ja -tutkimuksia. Rataympäristökohteista mi-
tataan isot, säästettävät yksittäispuut, rakenteet kuten kivi- tai tukimuurit, melues-
teet, isot kivet, kalliot, kasvillisuusalueet, rajaavat rakennukset ym. ympäristön 
kannalta keskeiset asiat. 

Ratasuunnitelmavaiheessa on erityisesti huomioitava 

- radan lähellä olevat pihapiirit, virkistysalueet ja arvokkaat alueet, 
- asemaympäristöt, liikennepaikat ja Väyläviraston nimeämät kulttuurihistorialli-

sesti arvokkaat rataverkon kohteet (arvokohteet), kuten museosillat, 
- arvokkaat kulttuuriympäristöt ja radan sijoittuminen niissä, 
- vesistöjen ylitykset, vesistösillat tai penkereet, silta-arkkitehtuuri, valaistus, 
- ali- ja ylikulkusiltojen sovitus ympäristöön, siltatyypit, luiskat, keilat jne., 
- meluesteet (meluvallit, -seinät, - kaiteet), 
- radan aitaaminen, 
- otto- ja sijoitusalueet ja niiden maisemaan sovittaminen, 
- luiskien ja leikkausten käsittely sekä 
- huoltoteiden ympäristöt. 
 
Rakentamissuunnitteluvaiheessa laaditaan tarkat toteutussuunnitelmat rakentami-
sen pohjaksi. Tässä suunnitelmavaiheessa suunnittelu on hyvin teknistä ja se pe-
rustuu pitkälti tarkkoihin maastotietoihin, joita tarkistetaan koko työn ajan. Lopul-
liset ympäristösuunnitelmat laaditaan tästä syystä varsin myöhäisessä vaiheessa, 
jolloin teknisiin toteutussuunnitelmiin ei enää tule muutoksia. 
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Ympäristösuunnittelun kannalta tärkeitä tietoja ja ohjeita on seuraavissa julkai-
suissa: 

- RATO 20 Ympäristö ja rautatiealueet /54/ 
- Radan suunnitteluohje B 20 /36/ 
- Asema-alueiden viherympäristöjen hoitoluokitus /32/ 
- Rautatiealueen kunnossapito RATO 15 /31/ 
- Asema-alueiden aidat B14 /35/ 
- Louhintatyöt rautatien läheisyydessä /14/ 
- Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) /53/ 
- RATO 16 Väylät ja Laiturit /23/ 
- RATO 9 Rautatien tasoristeykset /51/ 
- Teiden ja ratojen meluesteiden suunnittelu /55/ 
- Radan matalan meluesteen tuotevaatimukset /21/ 
- Ratatekniset piirustusohjeet /12/ 
- Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu /17/ 
 

13.4  Raportointi 

Maisema-analyysikartalle tai vaihtoehtoisesti erillisille teemakartoille työstetään 

- arvokkaat maisema- ja kulttuuriympäristöalueet ja -kohteet, muut arvoalueet, 
- rataverkon kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, 
- muinaisjäännökset ja historiallisen ajan kohteet, 
- perinnemaisemat, 
- tärkeimmät näkymät, 
- maisemavauriot ja muut ongelma-alueet, 
- maiseman solmukohdat ja maamerkit, 
- tilallinen jäsentyminen, 
- reunavyöhykkeet, 
- vesistöt ja 
- reitit, erityisesti taajama-alueiden reitit ja maakunnalliset ulkoilureitit. 
 
Hankkeen maisema- ja kulttuuriympäristövaikutukset arvioidaan ja raportoidaan 
suunnitelmaselostuksessa. Mikäli toteutetaan YVA-menettely, ne arvioidaan katta-
vasti luvussa 5 olevan ohjeistuksen mukaisesti.  

Teema- ja maisema-analyysikartat työstetään yleensä peruskarttapohjaan. Ympä-
ristösuunnitelmakartat laaditaan ohjeistuksen mukaisina joko erillisinä suunnitel-
mapiirustuksina tai värillisinä tasoina radan suunnitelmakarttojen päälle työstet-
tyinä. Suunnitelmat laaditaan koskemaan rautatiealuetta ja niiden mittakaavat 
vaihtelevat. Yleissuunnitelmassa mittakaava on usein 1:2 000–1:5 000 ja alusta-
vassa linjaussuunnitelmassa 1:4 000–1:10 000. Liikennepaikoilta ja asemaympä-
ristöistä voidaan laatia rautatiealuetta laajempia tai yksityiskohtaisempia suunni-
telmia, mikäli tarvetta ilmenee. Suunnitelmia voi havainnollistaa virtuaalimalleilla, 
ilma-, orto- ja viistokuvien päälle tai niistä voi laatia kevyempiä havainnekuvia il-
man mallintamista. Työssä laaditaan suunnitelmaselostus ja alustava kustannus-
arvio. 

Ympäristösuunnitelmat laaditaan myös huoltoteiden ja korvaavien teiden osalta. 
Myös siltasuunnitelmissa voidaan esittää ympäristönäkökohtia. Kaikkien edellä 
mainittujen osalta rataympäristösuunnitelmia ja -ohjeistusta voidaan lisätä tyyppi-
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poikkileikkauksiin, ja muihin suunnitelmakuviin. Lisäksi laaditaan osuudet suunni-
telmaselostukseen sekä tehdään määrälaskenta ja kustannusarvio. Piirustuksista 
laaditaan piirustusluettelo. 

13.5  Rakentaminen 

Rakentamisessa ja sen valmistelussa keskitytään ympäristöön mahdollisesti koh-
distuvien riskien minimointiin sekä kaupunkikuvallisesti tärkeiden ympäristönäkö-
kulmien säilymiseen. Muutoksia aiheuttavat isojen puiden ja suojaavan kasvillisuu-
den poistaminen, maansiirtotyöt ja maa-ainesten läjittämiset, maankaivu ja louhi-
mistyöt.  Isot koneet voivat vaurioittaa säilytettäviä kasvillisuuskohteita tai raken-
teita, jos niiden suojaus ei ole ollut riittävää. Muinaismuistolain suojelemat kohteet 
tulee suojata huolellisesti. Näiden osalta tulee olla yhteydessä museoviranomai-
seen ennen rakentamisen aloittamista ja sen aikana.  

Urakoitsijalta tulee edellyttää kasvillisuuden suojaussuunnitelmaa. Tärkeimmissä 
kohteissa yksittäispuiden suojaus hoidetaan erityisiä rakenteita apuna käyttäen 
(InfraRYL). Kaikki työnaikaiset jäljet siivotaan ja toimenpidealue siistitään loppu-
katselmukseen mennessä. Rakentamisen aikaiset maisemavauriot todetaan työ-
maakatselmuksissa ja ne kirjataan ylös. Urakoitsijan velvollisuus on ennallistaa ja 
tarvittaessa uudelleenrakentaa vaurioituneet kohteet.  

13.6  Kunnossapito 

Yleisperiaatteena rata-alueen ympäristönhoidossa on, että näkemäesteet ja vaa-
ralliset puut tulee poistaa. Väylävirastolla on oikeus poistaa näkemäalueelta näke-
mäalaa rajoittava kasvillisuus ja luonnonesteet.  

Väylävirastolla on tie- tai rautatieliikenteen turvallisuuden sitä vaatiessa oikeus 
poistaa suoja-alueelta kasvillisuutta tai rajoittaa kasvillisuuden korkeutta. Rauta-
tien suoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyydelle radan raiteen tai, jos raiteita on use-
ampia, uloimman raiteen keskilinjasta, jollei suoja-aluetta ratasuunnitelmassa eri-
tyisestä syystä supisteta tai laajenneta enintään 50 metriksi. 

Ruohovartista kasvillisuutta poistetaan rata-alueelta myös kasvinsuojeluaineilla. 
Ajantasainen tieto torjunnan käytön rajoituksista on ennen käyttöä tarkistettava 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kasvinsuojeluainerekisteristä. Vesakko poiste-
taan luiskista ja huoltoteiden ja rataluiskien välistä niittämällä palvelutasoluokan 
vaatimusten mukaisesti. Näkemien kunnossapito on tärkeä osa rataympäristön 
kunnossapitoa. Vesakkoa poistetaan mekaanisesti ratapenkoilta turvallisuussyistä. 
Väyläviraston hallinnoimalla väyläverkolla olevia, nimettyjä kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaita arvokohteita kunnossapidetään kohdekohtaisen kunnossapitosuunnitel-
man mukaisesti.  

Ennen kuin Väylävirasto ryhtyy poistamaan kasvillisuutta tai luonnonesteitä, siitä 
tulee ilmoittaa asianomaisen kiinteistön omistajalle tai haltijalle taikka kuuluttaa 
siitä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Kiinteistön omistaja tai hal-
tija voi halutessaan itse huolehtia toimenpiteistä Väyläviraston osoituksen mukaan.  

Rataympäristön kunnossapitoa on ohjeistettu tarkemmin ohjeessa RATO 20 /54/. 
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13.7  Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutusten 
seuranta 

Maisemavaikutusten osalta seurataan rakentamisen aiheuttamia muutoksia mai-
sema- ja kaupunkikuvaan sekä rakentamisen aikana että kohteen valmistuttua. 
Näistä keskeisimpiä ovat 

- muutokset maisematilaan ja maisemakuvaan, 
- tärkeät näkymien muutokset, 
- muutokset suojelukohteisiin tai muihin arvokohteisiin (yksittäiset rakennukset 

tai rakenteet, maisema-alueet, kulttuuriympäristöt, arkeologiset kohteet ja 
alueet, luonnonmuistomerkit ym.), 

- merkittävät kasvillisuusmuutokset sekä 
- merkittävät muutokset maa- ja kallioperään, rakenteisiin, pintoihin jne. 
 
Haitallisia maisema- ja kaupunkikuvavaikutuksia lieventävät toimenpiteet ja niiden 
toteutus tulee olla esitettynä jo ratasuunnitelmassa, josta keskeiset asiat voidaan 
poimia urakkaohjelmaan. Urakkaohjelmassa esitetään mm. yksittäispuiden ja mui-
den kasvillisuusalueiden suojaamisen periaatteet, mahdollisista haitoista aiheutu-
vat sanktiot sekä raportointi tilaajalle ja/tai rakennuttajalle. Yksityiskohtaisia oh-
jeita voidaan laatia mm. yksittäisten rakennusten, rakenteiden, muistomerkkien ja 
kaupunkinäkymien säilymisestä.  

Maisema- ja kaupunkikuvavaikutusten osalta tulee aina huomioida asukasnäkö-
kulma. Rakentaminen vaikuttaa aina asukkaiden lähimaisemaan. Vaikka muutos 
on väliaikainen, rakentamisen pitkäkestoisuus ja siitä tulevat muut haitat (mm. 
pöly, melu ja työmaaliikenne) aiheuttavat merkittäviä kokonaisvaikutuksia. Mitä 
herkemmästä tai arvokkaammasta ympäristökohteesta tai kokonaisuudesta on 
kyse, sitä tärkeämpää on arvioida ja ennakoida haitalliset vaikutukset ja esittää 
lieventämistoimenpiteet. Suojelukohteissa kuten lailla suojelluissa muinaisjäännös-
alueilla, rakentaminen edellyttää erityislupia ja erityisseurantaa, joista tulee sopia 
museoviranomaisten kanssa. 
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14 Materiaalien käyttö 

14.1  Materiaalien käytön periaatteet 

Radanpidossa huomioidaan materiaalien ympäristönäkökohdat kokonaisvaltaisesti 
niin materiaalien hankinnassa, käytössä kuin kunnossapidossakin. Materiaalien 
elinkaariajattelun tavoitteena on resurssitehokkuus, uudelleenkäyttö ja kierrätys. 
Materiaalien jätehuollossa huomioidaan jätelain etusijajärjestys. Materiaalien koko 
elinkaaren huomioiminen on välttämätöntä, jotta voidaan arvioida materiaalien 
käytön tehokkuutta ja päästövaikutuksia. Materiaalien käytön tulee olla tehokasta 
ja elinkaaren aikaiset päästöt ja energiankulutus on pyrittävä minimoimaan. Mate-
riaalit käytetään mahdollisuuksien mukaan uudestaan (esimerkiksi kiskot, pölkyt, 
vaihteet, kulmakappaleet). Materiaalit, joita ei voida käyttää uudelleen, hyödynne-
tään tai kierrätetään ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Ma-
teriaalit toimitetaan uudelleenkäyttöön mahdollisimman nopeasti, jottei varastointi 
vähennä niiden käyttökelpoisuutta. 

Materiaalien valinnan ja hankinnan tukena voi käyttää materiaalin päästövaikutus- 
ja ympäristöselostetta (EPD). Tätä ei kuitenkaan voi edellyttää toimijoilta.   

Materiaalitehokkuuden parantaminen liittyy jätelain (646/2011) yleiseen velvolli-
suuteen noudattaa etusijajärjestystä. Etusijajärjestyksen mukaisesti on ensisijai-
sesti vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Mikäli jätettä syntyy, 
se on ensisijaisesti pyrittävä käyttämään uudelleen ja toissijaisesti kierrätettävä. 
Jos kierrätys ei ole mahdollista, jäte tulisi hyödyntää muulla tavoin, kuten ener-
giana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä.  

Merkittävimmät radanpidon materiaalimäärät muodostuvat ratapölkyistä, ratakis-
koista, sepelistä, sorasta ja muista maa-aineksista. Muita materiaaleja ovat mm. 
routalevyt, vaihteet, kulunvalvonnan ratalaitteet, raidetarvikkeet, sähköratamate-
riaalit ja turvalaitemateriaalit. Materiaalihankintoja suunniteltaessa materiaalien 
ympäristövaikutukset on otettava huomioon yhtenä laatutekijänä. Materiaalien 
hankintaa ohjaavat tarkat laatukriteerit, mutta myös uudelleenkäytettävyyden, 
kierrätettävyyden ja hyödyntämismahdollisuuksien tulee olla tärkeitä ominaisuuk-
sia.  

Uusiomateriaalien käyttömahdollisuus tulee huomioida ja selvittää suunnittelun eri 
vaiheissa. Tavoitteena on vähentää neitseellisten luonnonmateriaalien käyttöä, eh-
käistä jätteiden syntyä ennalta ja edistää jätteiden hyötykäyttöä. Uusiomateriaa-
leja ei tällä hetkellä materiaalin teknisten vaatimusten vuoksi käytetä rataraken-
teissa, mutta niitä voidaan käyttää ratojen huolto- ym. teissä. Uusiomateriaaleja 
on käsitelty enemmän Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa -ohjeessa 
/56/. 
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14.2  Suunnittelun vaikutus materiaalitarpeeseen 

Suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa materiaalitehokkuuteen ja hankkeiden ympä-
ristövaikutuksiin on yleissuunnitelmassa. Siinä selvitetään tarvittavien materiaalien 
hankintaperiaatteet ja määritellään muun muassa radan linjaus, tasaus ja muu 
geometria. Myös eri vaihtoehtojen vertailu on mahdollista. Vertailtavuus on tär-
keää, kun yleisenä tavoitteena on materiaalien käytön tehostamisen lisäksi käyttää 
yhä enemmän neitseellisiä luonnonmateriaaleja korvaavia materiaaleja (uudelleen-
käytettäviä, kierrätettäviä ja hyödynnettäviä).  

Yleissuunnitelmaan kuuluvalla radan linjaus- ja tasaussuunnittelulla on suuri mer-
kitys maa- ja kalliokiviaineksen käyttöön. Radan suunnittelussa pyritään vähentä-
mään maa- ja kalliokiviaineksen käyttöä seuraavasti: 

- Uuden radan suunnittelussa radan tasaus pyritään optimoimaan niin, että 
maa- ja kallioaineksen siirtotarpeet jäävät mahdollisimman pieniksi ja kulje-
tusmatkat lyhyiksi.  

- Jos maa- ja kivimassoja jää yli, ne kierrätetään tai käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan hyödyksi. Hyvälaatuiset materiaalit voidaan käyttää muissa koh-
teissa ratarakenteisiin, ja muuta materiaalia voidaan käyttää hyödyksi radan 
huoltotien rakentamisessa tai parantamisessa, maisemoinnissa ja meluval-
leissa ympäristömääräykset huomioon ottaen. 

- Vanhan raidesepelin seulomisella vähennetään uuden sepelin tarvetta ja seu-
lonnasta syntyvä humuspitoinen seulonta-alite, jossa ei ole haitallisia aineita 
(kts. myös 14.5), voidaan yleensä hyödyntää esimerkiksi huoltoteiden poh-
jissa. Pohjavesialueella hyödyntäminen ei ole aina mahdollista, ja siitä on so-
vittava ELY-keskuksen kanssa.  

 
Rakentamissuunnitelman maa- ja kalliorakenteiden suunnittelussa selvitetään ma-
teriaalien kelpoisuus, suunnitellaan materiaalien otto ja sijoittaminen, suunnitel-
laan kaivualueiden tarkempi rajaus ja etenemisjärjestys sekä massansiirtojen kul-
jetukset.  

Suunnitteluratkaisuin on syytä mahdollisuuksien mukaan vähentää sellaisten ma-
teriaalien käyttöä, joilla on haitallisia ympäristövaikutuksia tai niiden uudelleen-
käyttö ja kierrätys ei ole mahdollista. Muun muassa routalevyt ovat ongelmallisia, 
sillä niitä ei voi uudelleenkäyttää tai kierrättää (ks. luku 14.5). Niiden käyttöikä ei 
ole kovin pitkä (enintään 40 vuotta), niistä syntyy runsaasti jätettä ja kaivumasso-
jen joukossa olevat routalevyjen palat voivat rajoittaa mm. raidesepelin uudelleen 
käyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä. Routahaittojen vähentämisessä tulee vaih-
toehtona selvittää kuivatuksen parantamista, mikä voi olla routalevyjä tehok-
kaampi keino. Jotkin materiaalit ja rakenteet voivat puolestaan vähentää radanpi-
don ympäristövaikutuksia. Näitä ovat esimerkiksi paalulaatta, vaimennusseinä tai 
stabilointirakenteet, joilla voidaan vähentää tärinävaikutuksia. 
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14.3  Materiaalien valinnan kriteerit 

Ympäristönäkökulmasta huonoja ovat sellaiset materiaalit, joita ei voi uudelleen-
käyttää, kierrättää tai hyödyntää ja joissa on haitallisia aineita. Monilla radanpi-
dossa käytettävillä kemikaaleilla ja tuotteilla (esim. rasvat, öljyt, kyllästeet, pinnoit-
teet, torjunta-aineet) voi olla haitallisia ympäristövaikutuksia. Rakennusmateriaa-
lien valinnassa tulee huomioida niiden ympäristövaikutukset. Materiaalivalinnoissa 
huomioitavia kriteerejä ovat 

- materiaalin elinkaaren vähäinen energiankulutus ja CO2-päästöt sekä pitkä 
käyttöikä, 

- uudelleenkäytettävyys, 
- kierrätyskelpoisuus ja hyödyntämiskelpoisuus, 
- valmistettu uusiutuvista luonnonvaroista, 
- valmistettu kierrätysmateriaalista, 
- ei vaadi pitkiä kuljetusmatkoja, 
- ei sisällä haitallisia aineita ja 
- tuotanto ja käyttö aiheuttavat mahdollisimman vähän haitallisia ympäristövai-

kutuksia. 
 
Rakentamissuunnitelmavaiheessa määritellään käytettävät rakennusaineet ja laa-
tuvaatimukset. Hankittaviin materiaaleihin liittyvät riskit selvitetään rakentamis-
suunnitelman riskienhallintaosiossa. Riskienarviointia päivitetään rakentamisen 
valmistelussa. Käytettävien materiaalien ja aineiden käyttöohjeet sekä niiden mah-
dolliset terveyshaitat selvitetään turvallisuusosiossa. 

14.4  Ylijäämämassat ja sijoitusalueet 

Radan rakentamisen tai parantamisen yhteydessä voi syntyä ylijäämämassoja, 
joita ei voida hyödyntää ottamispaikalla, sekä välivarastointia tai käsittelyä vaativia 
materiaaleja (mm. betoniset ratapölkyt). Tällaisten ylijäämämaa-ainesten ja mate-
riaalien sijoittamiseen varatut alueet osoitetaan ratasuunnitelmassa, mikäli alueet 
ovat tiedossa. Alue voidaan osoittaa myös myöhemmin, mutta tällöin sijoitusalu-
eelle tarvitaan ympäristölupa. Ratasuunnitelmassa voidaan osoittaa 

- sijoitusalueet, 
- ratatyön aikaiset varastoalueet, työmaatukikohtien alueet, betonin murskauk-

sen ja välivarastoinnin vaatimat alueet tai muut vastaavat ja 
- tiealueet, joita käytetään ratatyön aikaisina tieyhteyksinä. Tällaisia teitä ovat 

mm. työmaatiet tai kiviaineksen kuljettamiseksi tarpeelliset tiet.  
 
Alueiden suunnittelussa pitää ottaa huomioon toiminnan ympäristövaikutukset ja 
minimoida lähiasutukseen kohdistuvat haitat.  

Rakentamisvaiheessa tehtävien maankaivutöiden yhteydessä huomioidaan maa-
perän mahdolliset haitallisten aineiden pitoisuudet. Maaperän puhdistamisesta on 
kerrottu luvussa 9.2.6. Jos kaivettava maa-aines sisältää haitallisia aineita, voi ym-
päristöviranomainen asettaa kaivettavan maa-aineksen käsittelylle ja sijoittami-
selle rajoituksia.  
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Mikäli kaivumassojen haitallisten aineiden pitoisuudet ovat kohteen olosuhteet 
huomioiden hyväksyttävällä tasolla, saattaa tulla kyseeseen kaivettujen massojen 
hyödyntäminen rakennuskohteessa. Mahdollisuus kaivumassojen hyödyntämiseen 
riippuu massojen sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuksista, määrästä, toi-
menpidealueen sijainnista sekä hyötykäyttöalueen sijainnista ja käyttötarkoituk-
sesta. Kaivumassojen hyödyntämismahdollisuuksista on kerrottu enemmän lu-
vussa 9.2.8. 

14.5  Materiaalien uudelleenkäyttö, kierrätys ja 
hyödyntäminen 

Materiaalien uudelleenkäyttö, kierrättäminen ja hyödyntäminen sekä ympäristön 
huomioon ottavat työmenetelmät ja materiaalivalinnat vaikuttavat merkittävästi 
kunnossapito- ja purkutöiden ympäristövaikutuksiin. Suunnittelun yhteydessä han-
kitun tiedon materiaalien ympäristövaikutuksista sekä uudelleenkäytettävyydestä, 
kierrätettävyydestä ja hyödynnettävyydestä tulee välittyä kunnossapitovaihee-
seen. Myös rautatien lakkauttamisen yhteydessä laadittavassa ratasuunnitelmassa 
tulee selvittää, miten alueelta mahdollisesti poistettavat materiaalit, kuten ratara-
kenteet, johdot ja laitteet, käsitellään.  

Materiaalien elinkaariajattelun tavoitteena on uudelleenkäyttö, kierrätys ja hyödyn-
täminen, sekä päästöjen ja muiden ympäristövaikutusten vähentäminen. Kunnos-
sapidossa osa materiaaleista käytetään uudelleen (esim. kiskot, pölkyt, vaihteet, 
kiskon kiinnitysten kulmakappaleet). Uudelleenkäyttöön kelpaamaton materiaali 
kierrätetään tai hyödynnetään: esim. puupölkyt energiana, rautaromu teräksen 
raaka-aineeksi. Uudelleen käytettävät materiaalit lajitellaan uudelleen käyttöä var-
ten. Materiaalit tulee uudelleenkäyttää mahdollisimman nopeasti, ettei varastointi 
vähentäisi niiden käyttökelpoisuutta.  

Materiaalien uudelleenkäytön, kierrätyksen ja hyödyntämisen periaatteet ja rajoi-
tukset ovat seuraavat: 

- Kiskojen uudelleenkäytön edellytykset on määritelty Ratatekniset ohjeet 
(RATO) osassa 11 "Radan päällysrakenne" /34/ sekä Kierrätyskiskojen tekni-
sissä toimitusehdoissa /33/. Edellytyksenä uudelleenkäytölle on, että kiskot 
luokitellaan mainittujen ohjeen mukaisesti ennen niiden uudelleenkäyttöä. 

- Vaihteita pyritään kierrättämään sijoittamalla poistettu vaihde kuormituksel-
taan vähemmän vaativan käyttökohteeseen. Ennen vaihteen poistoa radasta 
kunnossapitäjän vaihdeasiantuntija määrittää vaihteen kunnostettavuuden ja 
kierrätykseen kelpaavat osat. Vaihteen kierrätyksestä on ohjeessa RATO 14 
Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito /19/ sekä Kierrätysvaihteiden tekniset 
toimitusehdot /24/. 

- Uudelleenkäyttökelpoisia puuratapölkkyjä käytetään uudelleen vähäliikentei-
sillä radoilla tai sivuraiteilla. Pohjavesialueille ei asenneta kreosootilla kylläs-
tettyjä pölkkyjä, lukuun ottamatta hajavaihtoja (yksittäisten pölkkyjen vaihto 
alueilla, joilla kreosootilla kyllästettyjä pölkkyjä on ennestään). Kyllästettyjä 
pölkkyjä ei saa välivarastoida pohjavesialueella, ja muuallakin välivarastointi 
voi kestää enintään puoli vuotta. Pölkkyjä ei saa varastoida suoraan maata 
vasten ja pölkyt on suojattava sateilta. Lainsäädännössä rajoitetaan käytetty-
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jen kyllästettyjen ratapölkkyjen luovuttamista ulkopuolisille: Radasta poistet-
tuja kreosoottipölkkyjä voidaan myydä raidemateriaaliksi yksityis- ja museo-
raidekäyttöön. Kun käytöstä poistettua kreosoottipölkkyä ei enää voida käyt-
tää raidemateriaalina, se luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, jolloin radanpitäjä 
voi luovuttaa ainoastaan sellaiselle jätteenkäsittelylaitokselle, jolla on ympä-
ristölupa kyseisen jätteen käsittelylle. Kreosootilla kyllästettyjen ratapölkkyjen 
poiston yhteydessä on otettava huomioon, että kohteen maaperässä voi olla 
kohonneita haitallisten aineiden pitoisuuksia, erityisesti alueilla, joissa on väli-
varastoitu pitkään kreosoottipölkkyjä eikä alueella ole pinnoitetta.  

- Hyväkuntoisia ja käyttökelpoisia betonipölkkyjä käytetään uudelleen vähem-
män liikennöidyillä rataosuuksilla. Käytöstä poistettujen betonipölkkyjen hyö-
tykäyttökelpoisuus selvitetään. Hyötykäyttökelpoiset betonipölkyt voidaan 
murskauksen tai pulveroinnin jälkeen hyötykäyttää maarakennusmateriaalina 
lähialueella/kohtuullisen kuljetusetäisyyden päässä. Betonimursketta voidaan 
käyttää tietyin edellytyksin myös esim. huoltoteiden pohjiin. Betonimurskeen 
hyötykäytöstä säädetään muun muassa valtioneuvoston asetuksessa eräiden 
jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa (VNa 843/2017). 

- Kyllästämätön puujäte tulee toimittaa poltettavaksi tai viedä jätealan yrityk-
sen rakennusjätteen vastaanottopisteeseen.  

- Kyllästetyn puutavaran kierrättämisen mahdollistamiseksi puisiin valaistuspyl-
väisiin ja muuhun käytettävään kyllästettyyn puutavaraan (esim. meluesteet) 
merkitään InfraRYL:in vaatimusten mukaan käytetty kyllästysaine, mikäli kyl-
lästysaineena ei ole kreosootti tai CCA (kromi-kupari-arseeni) (InfraRYL Osa 2 
33610 Valaisinpylväät). Merkinnän on säilyttävä vähintään 30 vuotta. Myös 
muussa käytettävässä kyllästetyssä puutavarassa (esim. meluesteet) on käy-
tettävä kyseistä merkintää. Maalattavassa puutavarassa merkin on oltava lu-
ettavissa myös maalauksen jälkeen. 

- Radasta poistettua raidesepeliä ja muita maa-aineksia tulee käyttää hyödyksi 
aina kun se on ympäristön kannalta mahdollista ja taloudellisesti ja toiminnal-
lisesti järkevää esim. huoltoteiden pohjaksi. Raidesepelin seulonnasta syntyy 
humuspitoista seulonta-alitetta, joka sisältää mm. roskia ja kasvinjäänteitä. 
Kyseinen materiaali voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi huoltoteiden poh-
jissa, jos ko. sepelin alueella ei ole tiedossa tapahtuneita onnettomuuksia, 
vuotoja tai sepeli ei sisällä jätejakeita. Seulonta-alitteen haitallisten aineiden 
pitoisuudet tulee selvittää, mikäli materiaalin puhtautta on syytä epäillä. Poh-
javesialueella ei tule hyötykäyttää materiaalia ilman asian varmistamista ELY-
keskuksilta. Pilaantuneiden maiden hyötykäyttöä on käsitelty luvussa 9.2.8. 

- Jos ratarakenteessa on käytetty kaivosten sivukiveä, raskasmetallipitoisuudet 
ja niiden liukoisuudet tulee tutkia. Riskinarvioinnin avulla selvitetään mahdolli-
suudet radasta poistetun sivukiviperäisen aineksen hyödyntämiseen rautatie-
alueella, esimerkiksi penkereissä ja huoltoteissä. 

- Kaapelit toimitetaan romunkeräykseen. 

- Teräsjäte toimitetaan kierrätettäväksi. 
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- Kaivusyvyydellä sijaitsevien routalevyjen laatu tulee selvittää. Tätä syvem-
mällä sijaitsevat routalevyt jätetään rakenteeseen. Otsonikerrokselle haitalli-
set XPS-levyt kerätään talteen ja viedään vaarallisen jätteen käsittelylaitok-
selle. Otsonikerrokselle vaarattomat EPS-levyt kerätään ja toimitetaan jät-
teenpolttolaitokselle. EPS-levyissä saattaa kuitenkin olla pysyviä orgaanisia 
yhdisteitä eli POP-yhdisteitä, erityisesti HBCDD:tä eli heksabromisyklodode-
kaania. Jos EPS-levyt ja niiden palaset sisältävät HBCDD:tä siinä määrin, että 
käytetyt levyt ja palaset luokitellaan POP-jätteeksi (pitoisuus yli 100 mg/kg), 
niiden hyödyntäminen on kiellettyä EU:n POP-asetuksen mukaan (Euroopan 
Parlamentin ja Neuvoston asetus (EU) 2019/1021). Tällöin ne toimitetaan 
vaarallisen jätteen polttolaitokselle.  

- Vanhoja EPS-levyjä ja niiden palasia voidaan käyttää rautatiealueella ainoas-
taan ympäristöviranomaisen luvalla. Routalevyt tulee kerätä talteen välittö-
mästi, ja niiden palat tulee erotella kaivumassoista, jotta vältytään alueen 
roskaantumiselta. Käytöstä poistetut routalevyt ja niiden kappaleet on toimi-
tettava asianmukaiseen jätteen vastaanottopaikkaan. 

- Purettujen turvalaitemateriaalien uudelleenkäytön arvioinnista ja lajittelusta, 
varastoinnista ja tietojen toimittamisesta Väylävirastolle vastaa kunnossapi-
täjä. Tarkempia ohjeita turvalaitteisiin liittyen löytyy ohjeesta Turvalaitteet 
(RATO 6). 

- Kunnossapitäjä vastaa siitä, että kunnostuskohteessa syntyvät jätteet toimite-
taan asianmukaiseen jätteen käsittelyyn. 

- Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentami-
sessa (843/2017) mahdollistaa muualta tuotavan kivihiilen, turpeen ja puupe-
räisen aineksen polton lento- ja pohjatuhkien sekä mm. asfaltti- ja tiilimurs-
keen hyödyntämisen maanrakentamisessa tietyissä tilanteissa ilmoitusmenet-
telyllä.  

- Herkillä alueilla, kuten luokitelluilla pohjavesialueilla tai luonnonsuojelualueilla 
jätteiden käyttö maanrakentamisessa vaatii ympäristöluvan. 

14.6  Materiaalien käytön seuranta 

Materiaalin käytön yleisenä tavoitteena radanpidossa on materiaalitehokkuuden 
parantaminen. Tämä pitää sisällään kustannusten alentamisen, elinkaariajattelun, 
luonnonvarojen riittävyyden ja kestävän käytön sekä haitallisten ympäristövaiku-
tusten vähentämisen. Materiaalitehokkuutta voidaan parantaa kiinnittämällä huo-
miota materiaalien seurantaan.  

Radanpidon materiaalien käytön ja syntyvien jätteiden hallinnan työkaluksi on ke-
hitetty seurantalomake ja -ohje. Seurantalomakkeen käytön tarkoituksena on sel-
vittää radanpidossa käytetyt materiaalit sekä syntynyt jäte. Käsitellyt materiaalit 
raportoidaan vuosittain. Jätteiden kierrätystä, hyödyntämistä tai loppusijoitusta 
seurataan myös jätelain mukaisten siirtoasiakirjojen avulla. Seurantalomake ja siir-
toasiakirja löytyvät Väyläviraston ohjeluettelosta. 
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Seurattavia materiaaleja ovat 

- kiskot, 
- betonipölkyt, 
- vaihteet, 
- sepeli, 
- puupölkyt, 
- pelkat (terässilloilla käytettävä ratapölkyt), 
- sähkö- ja turvalaitemateriaalit, 
- muut rautatiepientarvikkeet (esim. erilaiset kiskokiinnikkeet ja sidekiskot) 

sekä 
- maa- ja kiviainekset. 
 
Edellä mainituista materiaaleista strategisia materiaaleja ovat kiskot, betonipölkyt 
ja vaihteet. Rautatie-erityisiä materiaaleja (REM) ovat sepeli, puupölkyt, pelkat, 
sähkö- ja turvalaitemateriaalit sekä muut rautatiepientarvikkeet. Materiaalien käyt-
töä seurataan projekteissa kuukausittain. Materiaalien uudelleenkäyttöä, kierrä-
tystä ja hyödyntämistä seurataan vuositasolla.  

Seurannan avulla voidaan havaita, mitä rakennusmateriaaleja voidaan käyttää tar-
kemmin hyväksi, missä tehdään turhia materiaalien siirtoja sekä millaisia uusia 
työtapoja voidaan luoda. Seurantalomake täytetään kaikista radanpidon inves-
tointi- ja kunnossapitohankkeissa, joissa käsitellään maa- tai kiviaineksia.  

Lomakkeen käyttö tulee ottaa huomioon jo urakkaohjelmassa. Hankkeiden mate-
riaalitiedot ilmoitetaan em. periaatteiden mukaan vuosittain. Rakennettu pohjave-
sisuojaus ja meluesteet ilmoitetaan ko. hankkeen valmistuttua. 

Lomakkeessa eritellään käytetyt maamateriaalit, ratakiskot ja -pölkyt, vaaralliset 
jätteet, rakentamisessa käytetty puu sekä sähkölaitteet ja -tarvikkeet sekä metal-
lirakenteet. Lomakkeessa on omat sarakkeet 

- työmaan ulkopuolelta tuoduille materiaaleille, 
- työmaan leikkausmateriaaleille, 
- läjitettäväksi rata-alueen ulkopuolelle viedyille materiaaleille (tai kaatopaikalle 

viedyille mineraalijätteille) sekä 
- muualle hyödynnettäväksi viedyille materiaaleille (esimerkiksi toiselle työ-

maalle tai maa-ainespankkiin).  
 
Vaarallisten jätteiden osalta lomakkeeseen merkitään pilaantuneet maa-ainekset 
ja muut vaaralliset jätteet erikseen. Maa- ja kiviaines jaetaan raidesepeliin, louhe-
materiaaleihin/kiviin (raekoko > 60 mm) ja muihin materiaaleihin. Viimeksi mai-
nittu sisältää kaikki muut maamateriaalit (raivausjätettä yms. ei tarvitse kuitenkaan 
merkitä). Lisäksi lomakkeessa kysytään tietoja hankkeeseen kuuluvista melues-
teistä, joihin luetaan myös kiskonvaimentimet, sekä pohjaveden suojausraken-
teista. 

Tuotannonharjoittajan ja jätteen haltijan edellytetään tuntevan jätteensä määrän, 
lajin, vaarallisuuden ja alkuperän. Ohjeen mukaisen seurantalomakkeen täyttää 
urakoitsija tai muu toimija, joka myös toimittaa sen Väyläviraston ympäristöasian-
tuntijoille. Väylävirasto on velvollinen ilmoittamaan ympäristöviranomaiselle sen 
tarvitsemat tiedot radanpidossa syntyvästä jätteestä.  
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Materiaalien käytön seurantaa toteutetaan eräiden jätteiden osalta myös jätelain-
säädännön siirtoasiakirjavelvoitteen kautta. Siirtoasiakirja on laadittava aina, kun 
jäte luovutetaan eteenpäin jätelain 29 §:ssä tarkoitetulle toimijalle (merkitty jäte-
huoltorekisteriin, ympäristölupa tai rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestel-
mään) eli käytännössä asianmukaiseen loppusijoituspaikkaan kuljettamista varten. 
Siirtoasiakirja on laadittava loppusijoitettavasta 

- vaarallisesta jätteestä, 
- sako- ja umpikaivolietteestä, 
- hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, 
- rakennus- ja purkujätteestä ja  
- pilaantuneesta maa-aineksesta. 
 
Materiaalien käyttöä ja kierrätystä on ohjeistettu myös RATO3:ssa (kiskojen kier-
rätys) ja Ympäristöteknisessä toimintaohjeessa rautatiealueella tehtäviin kaivutöi-
hin (kaivumassojen hyödyntäminen). 

14.7  Radanpidossa käytettävät kemikaalit 

Kunnossapidossa käytetään kemikaaleja mm. kasvillisuuden torjuntaan, liukkau-
den torjuntaan laiturialueilla, vaihteissa ja tasoristeyksissä, töhryjen poistoon, pin-
tojen suojaukseen ja vaihteiden pesuun. Lisäksi käytetään voiteluaineita esimer-
kiksi vaihteissa.  

Väyläviraston vaatimuksena kemikaalien käytössä ovat kemikaalin tarve, tekninen 
toimivuus ja haitattomuus ratarakenteille, käyttömäärän minimointi, mahdollisim-
man vaarattoman kemikaalin valinta ja huolellisuus käytön aikana.  Kunnossapi-
dossa kemikaalien käyttöä on pyrittävä vähentämään korvaamalla sitä mekaanisilla 
keinoilla aina, kun se on teknistaloudellisesti tarkasteltuna mahdollista (esim. jään-
poisto ja kasvillisuuden niitto).  

Radanpidossa voidaan käyttää vain Väyläviraston hyväksymiä kemikaaleja. Näistä 
ylläpidetään päivittyvää luetteloa. Uusien kemikaalien hyväksymisprosessi ja vaa-
timukset on kuvattu RATO 20 ohjeessa /54/.  

Kemikaalien käytössä tulee huomioida kemikaalikohtaiset käyttö- ja turvallisuus-
ohjeet. Kemikaalien käsittelyn tulee olla huolellista siten, että niiden käytöstä ei 
aiheudu haittaa ympäristölle ja terveydelle. Käytettävät kemikaalit on varastoitava 
käyttöturvallisuustiedotteen ohjeen mukaisesti (linkki ohjeeseen).  

Pohjavesialueilla kasvinsuojeluaineita ei saa käyttää. Vesistöjen lähellä kasvinsuo-
jeluaineita käytetään noudattaen kemikaalin käyttöohjeessa esitettyjä suojaetäi-
syyksiä, jotka vaihtelevat kemikaalista riippuen.  

Kunnossapitäjän on säilytettävä kymmenen vuotta seuraavat tiedot käytetyistä 
kasvinsuojeluaineista 

- missä ja milloin on käytetty, 
- urakoitsijan tiedot, 
- levityskalusto, 
- tuoteturvallisuustiedot, 
- levitetyn torjunta-aineen väkevyys ja 
- käytetty määrä. 

https://tukes.fi/kemikaalit
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15 Pintavedet 

15.1  Yleistä pintavesivaikutuksista ja riskeistä 

Pintavesiin voi kohdistua vaikutuksia radan rakentamisen ja käytön aikana, jos ra-
kennustyömaalta, läjitysalueilta, riskitoimintojen alueelta, silloilta tai laajoilta vettä 
läpäisemättömiltä pinnoilta on suora yhteys vesistöön tai kyseisiltä alueilta valuvat 
hulevedet voivat esteettä päätyä pintavesiin ilman merkittävää suodattumista tai 
viipymää. Tyypillisimpiä pintavesiä rataympäristössä ovat rataympäristön ojien pin-
tavedet ja pienvedet, kuten vesipainanteet ja purot.  

Maankamaraan kohdistuvasta rakentamisesta ja kunnostustöistä aiheutuu pinta-
vesiin yleensä kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Kallion louhimiseksi tarvittavista 
räjäytystöistä voi aiheutua vesistöön typpikuormitusta. Jos rakentaminen kohdis-
tuu haitallisia aineita sisältävälle maalle, voi haitallisia aineita kaivutöiden yhtey-
dessä vapautua pintavesiin. Sedimentteihin ja sulfaattimaihin liittyviä riskejä käsi-
tellään tarkemmin maaperän yhteydessä luvuissa 9.2.9 ja 9.2.10. 

Uuden radan rakentaminen ja mittavat kunnostustyöt voivat muuttaa valuma-alu-
een hydrologisia olosuhteita sekä mahdollisesti vedenjakajien ja valuma-alueen ra-
joja. Ratapenger muodostaa valuma-alueen pintavalunnalle esteen, mikä kuivattaa 
ratapenkereen purkusuunnan eli alapuolisen valuma-alueen ympäristöä ja voi vä-
hentää puron tai ojan virtaamaa kyseisellä valuma-alueella.  

Pintavedet voivat aiheuttaa ongelmia tulvimalla esimerkiksi läheisille pelloille tai 
metsiin, jos vanhoja ojia ei ole perattu tai rumpuja puhdistettu. Tämä ongelma voi 
seurata myös liian pienistä rummuista tai silta-aukoista. Hyvin toteutettavalla hu-
levesien johtamisella ja ojien auki pitämisellä voidaan ehkäistä haitalliset muutok-
set (tulvimiset, kuivumiset) pintavesistöissä. 

Radan käytön aikana pintavesiin kohdistuvista riskeistä suurimpina pidetään vaa-
rallisten aineiden kuljetusten onnettomuuksia, joissa haitallisia aineita voi joutua 
suoraan tai maaperän kautta pintavesiin. Onnettomuuksille alttiimpia paikkoja ovat 
tasoristeykset, vaihdealueet ja toiminnalliset ratapihat ja sillat. 

Ratahankkeiden ja rautatiealueiden sekä liikenteen pintavesille aiheuttamat riskit 
tulee minimoida hankkeen jokaisessa vaiheessa eli suunnittelussa, rakentamisessa, 
käytössä ja kunnossapidossa. Parhaiten haittoja estetään huolellisella suunnitte-
lulla (esim. kuivatus), ennaltaehkäisevällä toiminnalla ja varautumalla ympäristö-
vahinkoihin (esim. yhteistyö rataverkon haltijan ja liikennöitsijöiden väillä). 

Uudet ratalinjaukset ja ratapihat pyritään sijoittamaan riittävän etäälle luonnon- 
tai vedenhankinta-arvoiltaan tärkeistä pintavesistöistä. Mikäli tämä ei ole mahdol-
lista, tapauskohtaisen riskinarvion kautta selvitetään tarvittavat toimenpiteet.  
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15.2  Lähtötiedot, selvitykset ja toimenpiteet 
radanpidon suunnittelussa 

15.2.1  Lähtötiedot 

Esisuunnittelussa tunnistetaan alustavasti vaikutusalueen pintavedet ja niiden 
mahdolliset erityisarvot (esimerkiksi suojeltavat vesiluontotyypit ja lajit). Lähtötie-
dot selvitetään varsinaisesti yleissuunnitelmassa tai, mikäli yleissuunnitelmaa ei 
tehdä, ratasuunnitelmassa. Ratasuunnitelmassa voi olla tarpeen täydentää, tar-
kentaa ja päivittää yleissuunnitelmassa käytettyjä tietoja, etenkin jos yleissuunnit-
telusta on kulunut paljon aikaa. Ratasuunnitelman laatimisen aikana lähtötietoja 
päivitetään ja tarkennetaan tarvittaessa maastotutkimuksin. 

Lähtötietotarpeet: 

- tiedot nykyisestä ja/tai tulevasta rautatieliikenteestä, rakentamisesta ja ra-
danpitotoimista, 

- suunnittelualueen purkureitit ja virtaamat (mittapadot esimerkiksi puro- ja 
ojavesien purkautumismäärien selvittämiseksi), 

- vaikutusalueen vesistöjen valuma-alueiden tiedot (mm. pinta-ala ja purkuve-
sistö), 

- vaikutusalueen pintavedet (joet, purot, norot, järvet, lammet, lähteet, luon-
nontilaistuneet ojat ja soistumat), 

- vaikutusalueen vesistöjen hydrologiset tiedot (mm. virtaama, viipymä, syvyys, 
vedenkorkeus), 

- vaikutusalueen vesistöjen vedenlaatu, eliöstö, pintavesityyppi sekä ekologi-
nen ja kemiallinen tila, 

- suojelukohteet, 
- vaikutusalueen vesistöjen käyttö (esimerkiksi kalastus, raakaveden otto ja ui-

minen), 
- tiedot kaivetuista metsä- ja pelto-ojista ovat tärkeitä, mikäli ne laskevat lähis-

töllä olevaan merkittävään luonnonvesistöön tai vedenoton kannalta tärkeään 
pintavesistöön ja 

- haitalliset aineet sedimentissä. 
 

15.2.2  Toimenpiteet ja selvitykset 

Toimenpiteet ja selvitykset: 

- vaikutusalueella olevien vesistöjen ja muiden pintavesien tunnistaminen, 
- herkkien pintavesikohteiden tunnistaminen (esimerkiksi luonnonsuojelulliset, 

kalastolliset tai muut erityisarvot sekä mahdollinen käyttö raakavesilähteenä), 
- lähtötietojen kerääminen tai tietojen päivittäminen ja täydentäminen, 
- pintavesi- ja valuma-alueolosuhteiden nykytilan kuvaaminen lähtötietoihin ja 

mahdollisiin lisätutkimuksiin perustuen, 
- mahdollisen edeltäneen YVA-menettelyn ja siitä saadun yhteysviranomaisen 

perustellun päätelmän huomioiminen, 
- tutkimusohjelman laatiminen tarvittaessa (mm. vedenlaatu ja haitalliset ai-

neet sedimentissä), 
- tutkimusten toteutus, aineiston käsittely ja raportointi (mahdollinen erillinen 

raportti), 
- kuivatusratkaisujen määrittäminen, 
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- maaston ja rakenteiden kuivatusratkaisut (vesien johtamisrakenteet) sekä ve-
sistösillat ja -penkereet tarkoin piirustuksin ja kartoilla esitettynä, 

- pintavesivaikutusten ja -riskien arviointi ja lieventämistoimenpiteiden määrit-
täminen, 

- lupatarpeiden määrittäminen, 
- pintavesien tarkkailuohjelman laatiminen ja 
- tarvittavien lupahakemusten valmisteleminen. 
 
Esisuunnittelussa selvitetään alustavasti vaikutusalueen pintavedet ja niiden 
mahdolliset luonnonsuojelulliset ja muut arvot ja kuvataan ne suunnitelmaan. Esi-
selvityksessä otetaan kantaa siihen, onko vaikutusalueella sellaisia pintavesiin liit-
tyviä piirteitä, jotka on erityisesti huomioitava jatkosuunnittelussa tai jotka saatta-
vat olla esteenä suunnitellulle toimenpiteelle. Jos tarkasteltavana on useita vaihto-
ehtoisia ratkaisuja, esitetään alustavasti eri vaihtoehtojen vaikutukset pintavesiin 
ja otetaan kantaa siihen, mikä olisi pintavesien kannalta paras ratkaisu. 

Yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä hankitaan vaikutusalueen pintavesiä 
koskevat selvitykset ja tutkimukset ja tunnistetaan pintavesikohteet, joista tarvi-
taan lisätietoa suunnittelun ja vaikutustenarvion pohjaksi. Jos nykytilatiedot eivät 
ole riittävät, ohjelmoidaan tarvittaessa lisätutkimuksia. Yleissuunnitelmaan kuva-
taan vaikutusalueen pintavesi- ja valuma-alueolosuhteiden nykytilatiedot ja arvioi-
daan pintavesiin aiheutuvat rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset ja riskit 
yleispiirteisellä tasolla sekä esitetään lieventämis- ja riskienhallintatoimenpiteitä. 
Yleissuunnitelmassa esitetään myös radan kuivatus yleissuunnitelmatarkkuudella.  

Vaikutusten- ja riskien arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota vaikutusalu-
eella sijaitseviin herkkiin pintavesikohteisiin. Riskinarvioinnissa huomioidaan erityi-
sesti radanpito, rautatieliikenne, rautatiealueet ja näihin liittyvät oheistoiminnat. 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) tehdään tarvittaessa ennen yleis-
suunnitelman laadintaa tai yleissuunnitelman alkuvaiheessa. Yhteysviranomaisen 
YVA-selostuksesta antama perusteltu päätelmä ja annetut lausunnot otetaan huo-
mioon yleis- ja ratasuunnitelmassa. Yleissuunnitelmassa määritetään alustavasti 
lupatarpeet. 

Yleissuunnitelmassa voi olla tarpeen selvittää siltapaikan pohjasedimenttien pilaan-
tuneisuus esimerkiksi vesilupahakemusta varten. Jos sillan rakentamisen vuoksi 
sedimenttiä häiritään, voivat haitalliset aineet vapautua veteen kiintoaineksen mu-
kana. Sedimentin laatu on selvitettävä, mikäli tehdään ruoppauksia. Sedimenttitut-
kimukset on ohjeistettu Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeessa /63/. 

Ratasuunnitelmassa vaikutusten arviointi tapahtuu kiinteänä osana sen laati-
mista. Tärkeätä on, että alkuvaiheessa tunnistetaan merkittävimmät vaikutukset 
ja niiden vaikutusalueet. Vaikutusten arviointi tehdään uusilla, ajantasaisilla rata-
suunnitelmatarkkuutta vastaavilla lähtötiedoilla yleissuunnitelman vaikutusarviota 
täydentäen. Uusia tutkimuksia varten laaditaan tutkimusohjelma. Mahdollisia lisä-
tutkimuksia tehdään sellaisissa pintavesikohteissa, joihin arvioidaan aiheutuvan 
vaikutuksia, eikä niistä ole riittävästi tietoa suunnittelua tai vaikutustenarviointia 
varten. Tutkimusohjelmassa huomioidaan erityisesti herkät kohteet ja uudet suun-
nitelmat sekä mahdolliset YVA-selostuksesta annettu perusteltu päätelmä tai yleis-
suunnitelmasta annettu lausunto. Ratasuunnitelmaan tarkennetaan pintavesi- ja 
valuma-alueolosuhteiden tietoja uusien tutkimusten valossa.  
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Ratasuunnitelmassa tehdään vaikutusarviot mahdollisista vaihtoehtoisista toteut-
tamistavoista ja valitun ratkaisun tarkennettu vaikutusarvio, jossa todetaan myös, 
miten YVA-selostus ja siitä annettu perusteltu päätelmä on huomioitu suunnitel-
massa. Suunnitelmassa esitetään myös tarkennettu riskinarvio ja pintavesiin koh-
distuvien haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteet. Lisäksi laaditaan lieven-
tämistoimenpiteiden kustannusarvio. Lieventämistoimenpiteitä ovat esimerkiksi öl-
jynerotuskaivot, laskeutusaltaat ja kosteikot. Ratasuunnitelmassa määritetään kui-
vatuksen periaatteet ja laaditaan kuivatuksen yleissuunnitelma. Kuivatuksen vai-
kutukset pintavesiin arvioidaan yleispiirteisellä tasolla. Pinta- ja syväkuivatusta 
sekä pohjavesien pinnan alentamista on ohjeistettu Radan suunnitteluohjeessa 
/36/. Ratasuunnitelmassa esitetään pintavesien tarkkailuohjelma, määritetään lu-
patarpeet ja tarvittaessa laaditaan lupahakemusasiakirjat (esimerkiksi vesilain mu-
kainen lupahakemus, luku 18.2). 

Rautatiealueen tai sen liitännäisalueen kuivattamiseksi tarpeellisten laskuojien ja 
laskujohtojen sekä viivytys- ja laskeutusaltaiden sijoittamiseen ja kunnossapitoon 
perustetaan rasiteoikeudet suunnitelmakarttojen mukaisesti, myös asemakaava-
alueella.  

Oleelliset vaikutusarviot on tehtävä viimeistään ratasuunnitelmassa. Vaikutusten 
laajuus ja voimakkuus ja luvatut vaikutukset sekä, haittojen estämis- ja lieventä-
mistoimenpiteet kirjataan ratasuunnitelman hyväksymispäätösesitykseen ja -pää-
tökseen. Rakentamissuunnitelmassa on varmistettava, etteivät haitalliset vaikutuk-
set muodostu hyväksymispäätökseen kirjattua merkittävämmiksi. Luvattuja vaiku-
tuksia ei rakentamissuunnitelmalla saa heikentää. Ympäristövaikutusten lieventä-
misen ratkaisut/keinot esitetään ratasuunnitelmassa. Hyväksytty ratasuunnitelma 
oikeuttaa lunastukseen, joten ratasuunnitelmakartoilla on oltava kaikki ne alueet 
ja oikeudet, jotka ratasuunnitelman hyväksymispäätöksellä halutaan hyväksyä. 

Rakentamissuunnitelmassa oleellinen lähtöaineisto on yleensä jo valmiiksi 
koottuna aikaisempien suunnitelmien laatimisen yhteydessä. Tarvittaessa raken-
teiden suunnittelun kannalta ratkaisevia tietoja päivitetään. Nykytilan kuvausta ja 
vaikutusarviointeja ei tässä vaiheessa enää raportoida. Rakentamissuunnitelmassa 
esitetään tekniset ratkaisut ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Tarvittaessa voi-
daan laatia lyhyt selostus pohja- ja pintavesien huomioimisesta rakenneratkai-
suissa ja rakentamisen toteuttamisessa. Kuivatusratkaisuista ja vesien johtami-
sesta esitetään tarkat piirustukset, joiden pohjalta itse rakentaminen voidaan to-
teuttaa. Kuivatusratkaisut sisältävät esimerkiksi erilaiset varautumisratkaisut on-
nettomuustilanteiden varalle tai tulvimisen ja eroosion estämiseksi. Viimeistään ra-
kentamissuunnitelmavaiheessa ryhdytään toteuttamaan mahdollisesti aikaisem-
missa suunnitelmavaiheissa laadittua pintaveden tarkkailuohjelmaa. Myös tarvitta-
vat lupahakemukset laitetaan viimeistään tässä vaiheessa vireille. 

15.3  Rakentaminen 

Rakentamisessa keskitytään ympäristöön mahdollisesti kohdistuvien riskien mini-
mointiin. Suojaavan kasvillisuuden poisto, maansiirtotyöt ja maa-ainesten sijoitta-
minen lisäävät sateen mukana tapahtuvaa kiintoaineen kulkeutumista ja ravintei-
den pintavesiin. Lisäksi räjäytystöissä voi päästä räjähdysaineiden sisältämiä typ-
piyhdisteitä pintavesiin.  
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Rakennustyömaalla poltto- ja voiteluaineiden varastoinnista, koneista ja niiden 
tankkauksesta voi aiheutua päästöjä pintaveteen. Rakentamisen aikana tapahtuvat 
erityisjärjestelyt ja liikennehäiriöt saattavat myös lisätä onnettomuusriskiä.  

Rakentamisen valvonnassa pidetään huolta siitä, että työmaalla toiminnot (esimer-
kiksi polttoainetankit, tankkauspaikat, koneiden säilytys- ja huoltopaikat) järjeste-
tään niin, ettei haitallisia aineita pääse kulkeutumaan maaperään eikä pintavesiin. 
Työmaalla toimivien henkilöiden valistaminen ja kouluttaminen on tärkeää. Henki-
löiden on tiedostettava ympäristöön kohdistuvat riskit ja osattava toimia riskien 
minimoimiseksi. Rakenteissa vältetään ympäristölle vaaraa aiheuttavia materiaa-
leja. Tarjouspyynnössä on syytä edellyttää tarjouksen tekijältä suunnitelmaa, jossa 
esitetään toimenpiteet pintavesiriskien minimoimiseksi rakentamisen aikana. Urak-
kaohjelmassa on käytävä systemaattisesti läpi urakoitsijan velvoitteet. 

15.4  Kunnossapito 

Sivuojat, niskaojat, laskuojat, leikkausojat, salaojat ja tasoristeyksiin liittyvät si-
vuojat sekä laskeutusaltaat ja erotuskaivot tulee pitää alkuperäisen käyttötarkoi-
tuksen edellyttämässä kunnossa puhtaina virtausta oleellisesti vähentävästä kas-
villisuudesta ja padottavista esteistä. Myös rummut on pidettävä sellaisessa kun-
nossa, että säilytetään mahdollisimman suuri virtauskapasiteetti. Keväällä lumen 
nopean sulamisen aikaan on varauduttava pitämään rummut riittävästi auki sulat-
tamalla tai muilla keinoin. Jos ojan voidaan katsoa muuttuneen luonnontilaisen 
kaltaiseksi uomaksi, sen kunnossapitoon ja käyttöön sovelletaan ojitusta koskevia 
säännöksiä (kuvattu tarkemmin luvussa 18). 

Kunnossapidossa tarkistetaan toteutettujen suojaustoimien kunto ja varmistetaan, 
että ne toimivat suunnitellulla tavalla. Kunnossapidon yhteydessä tarkkaillaan 
myös merkkejä radan ympäristössä mahdollisesti tapahtuneista päästöistä (esi-
merkiksi öljykalvot veden pinnalla, kasvillisuusvauriot). Mikäli päästö havaitaan, 
tulee siitä tehdä ilmoitus valvovalle viranomaiselle. 

Siltojen kunnossapidon yhteydessä on varmistettava, että vesistöihin ei pääse hai-
tallisia aineita tai materiaaleja. Maalin poistaminen on tehtävä niin, että vanha 
maali kerätään heti talteen. Pölkkyjä vaihdettaessa on huolehdittava kreosootti-
pölkkyjen hallitusta käsittelystä. 

Kunnossapidon tarjouspyynnössä tulee edellyttää kunnossapitäjältä suunnitelmaa, 
miten pintavesiriskit minimoidaan kunnossapitotöiden yhteydessä. Suunnitelmassa 
on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi työtapoihin, kalustoon, työkoneiden tank-
kaukseen ja huoltoon sekä varautumiseen konerikkoihin ja muihin poikkeustilan-
teisiin. Kunnossapitäjän on tiedostettava pintavesiin kohdistuvat riskit ja osattava 
toimia vahinkotapauksissa.  

15.5  Pintavesien seuranta ja tarkkailu 

Pintavesien tarkkailuilla havainnoidaan rakenteiden ja toimintojen ympäristövaiku-
tuksia. Lisäksi voidaan todeta haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteiden 
toimivuus ja tehdä niihin mahdollisesti tarvittavat korjaukset. Tarkkailuista saadaan 
taustatietoja ja todistusaineistoa mahdollisia kiistanalaisia tapauksia varten, esi-
merkiksi korvausvaatimusten käsittelyyn. 
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Pintavesien tarkkailuun sisältyy yleensä veden laadun ja toisinaan myös määrän 
seurantaa. Vesistötarkkailussa voidaan hyödyntää suunnittelualueella mahdolli-
sesti jo olevia ympäristöviranomaisten suorittamia seurantoja ja toiminnanharjoit-
tajien tarkkailuita. Rataverkon haltijalla voi olla meneillään myös omia seurantoja. 

Pintavesien tilaa tarkkaillaan yleensä tarvittaessa vaikutuksiltaan merkittävissä 
hankkeissa. Tarkkailua voidaan edellyttää ympäristö- tai vesilupapäätöksissä. Eri-
tyisen tärkeä merkitys tarkkailulla on luonnonarvoiltaan, virkistyskäytön tai kalas-
ton kannalta merkittävissä sekä raakavesilähteinä käytettävissä vesistöissä ja 
muissa pintavesimuodostumissa.  

Pintavesien tarkkailu on ohjeistettu tarkemmin RATO 20 Ympäristö ja rautatie- 
alueet -ohjeessa /54/. 

Lisäksi hyödyllisiä pintavesiin liittyviä tietoja ja ohjeita on seuraavissa julkaisuissa:  

- Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat vesienhoitoalueittain vuosiksi 
2016-2021 ja edelleen vuosille 2022-2027 

- Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje /63/ 
- Vesilaki väylähankkeissa /15/ 
- Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu /13/ 
- Vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan lainsäädännön so-

veltaminen /64/ 
- Pintavesien tilan luokittelu ja arviointiperusteet vesienhoidon kolmannella 

kaudella. Suomen ympäristökeskus 2019 
- Haitallisten aineiden tarkkailu - Päästöt ja vaikutukset vesiin /46/ 
- Vesistötietoa näytteenottajille /45/ 
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16 Hulevedet 

16.1  Yleistä 

Hulevedet ovat rakennetuilta eli läpäisemättömiltä pinnoilta muodostuvia pintave-
siä. Myös kiinteistöjen kuivatusvedet luetaan hulevesiin. Tässä luvussa esitetään 
korostetusti hulevesien hallinnan näkökulmat, mutta muutoin pintavedet on käsi-
telty luvussa 15). Rataympäristössä hulevesiä muodostuu rautatieasema- ja seisa-
kealueilla, pysäköintialueilla, ratapihoilla (erityistä huomiota kiinnitettävä VAK-ra-
tapihojen hulevesien käsittelyyn) sekä varikko- ja kuormausalueilla. Hulevesiksi 
luokitellaan myös läjitysalueilta ja rakennustyömailta valuvat tai pumpattavat ve-
det.  

16.2  Suunnittelu 

RATO 20 Ympäristö ja rautatiealueet -ohjeessa on kuvattu hulevesien hallinnan 
suunnittelussa huomioitavat keskeiset näkökulmat. Hulevesijärjestelmien suunnit-
telua ja mitoitusta ohjaavat rataympäristössä ”Teiden ja ratojen kuivatuksen suun-
nittelu” /13/ sekä ”Hulevesiopas” /42/. Lisäksi useilla kaupungeilla ja kunnilla on 
hulevesiohjelmia, joissa linjataan hulevesien hallinnan ja suunnittelun lähtökohdat. 
Ilmastonmuutoksen on arvioitu kasvattavan sademääriä ja etenkin rankat sadeti-
lanteet yleistyvät tulevaisuudessa. Suunnittelussa on varmistettava, että mitoituk-
sessa käytetään voimassa olevia ohjeita ja mitoitusperusteita. 

Esisuunnittelussa selvitetään hulevesien määrään ja laadun muutosten alustava 
vaikutus ja tunnistetaan muutoksille herkät kohteet. Määritetään alustavat tilava-
raukset hulevesien hallintarakenteille. Selvitetään suunnittelualueen nykytila tar-
vittavalla tarkkuudella jatkosuunnittelun lähtötiedoiksi (sijoittuminen valuma-alu-
eelle, maaperä, pinnanmuodot, pohjavesialueet, vastaanottavien vesistöjen laatu 
ja reunaehdot vedenkorkeuksien suhteen, nykyinen maankäyttö ja olemassa ole-
vat kuivatusreitit). Nykytilaselvityksessä on tärkeää kerätä tiedossa olevat kuiva-
tuksen ongelmat sekä selvittää mahdolliset huleveden laatuongelmat. 

Yleissuunnitelmassa lasketaan läpäisemättömän pinnan muutokset ja lasketaan 
rakentamisen aiheuttamat muutokset hulevesien määrään alapuolisessa kuivatus-
järjestelmässä. Hulevesien johtamisjärjestelmät (viemärit, rummut, avouoma) mi-
toitetaan voimassa olevien mitoitusperusteiden mukaisesti. Hulevesien hallinnan 
tarve (esimerkiksi viivytysrakenteet) määritetään alapuolisen kuivatusjärjestelmän 
kapasiteetin mukaisesti tai kunnan/kaupungin vaatimusten pohjalta. Vaatimuksena 
voi olla esimerkiksi, ettei rakentaminen saa kasvattaa hulevesivirtaamia alajuok-
sulle. Tässä tilanteessa suunnittelualueen hulevesien viivytysjärjestelmä mitoite-
taan siten, ettei kohteen hulevesivirtaama kasva rakentamista edeltävään tilantee-
seen verrattuna. Hulevesien laadullisen hallinnan mitoitukseen ei ole olemassa vi-
rallista ohjeistusta. Hallinnan tarve selvitetään yleissuunnitelmassa tapauskohtai-
sen harkinnan ja mahdollisten viranomaisten lausuntojen perusteella. Onnetto-
muustilanteita varten hallintarakenteet tulee varustaa sulkurakenteilla. Tulva- ja 
ylivuotoreitit varmistetaan poikkeustilanteiden varalle. 
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Ratasuunnitelmassa ja rakentamissuunnitelmissa tarkennetaan yleissuun-
nitelmaa. Jos suunnittelu alkaa ratasuunnitelman laatimisella, tehdään yleissuun-
nitelmassa vaadittavat selvitykset ja suunnittelu ratasuunnitelmassa.  Rataympä-
ristössä erityisesti varikko-, kuormaus- ja varastointialueiden sekä ratapihojen (eri-
tyisesti VAK-ratapihat) varautumisratkaisut onnettomuustilanteissa tulee sisällyttää 
suunnitelmiin. Varautumisratkaisuihin tulee liittää toimenpideohjeet onnettomuus-
tilanteissa ja nimetä vastuuhenkilöt.  

Rautatiealueen tai sen liitännäisalueen kuivattamiseksi tarpeellisten laskuojien ja 
laskujohtojen sekä viivytys- ja laskeutusaltaiden sijoittamiseen ja kunnossapitoon 
perustetaan rasiteoikeudet suunnitelmakarttojen mukaisesti, myös asemakaava-
alueella.  

Hulevesien hallinnan suunnitteluun keskeiset lähtötietotarpeet ovat seuraavat: 

- Suunnittelualue ja siihen liittyvät valuma-alueet ja kuivatusreitit (avo-ojat, hu-
levesiviemärit), 

- suunnittelualueen nykyinen maankäyttö, maaperätiedot ja rakentamisen ai-
heuttama läpäisemättömän pinnan osuuden kasvu, 

- tiedossa olevat kuivatus- tai tulvaongelmat sekä aiemmat hulevesiin liittyvät 
selvitykset alueelta, 

- käytettävät aluekohtaiset mitoitusnormit peruskuivatuksen ja tulvatilanteiden 
mitoittamiseen, 

- hulevesien määrän tai laadun muutoksille herkät kohteet suunnittelualueen 
alapuolella ja 

- viranomaisten tai kunnan/kaupungin suunnittelua tarkentavat ohjeet (huleve-
siohjelmat, rakentamismääräykset, lausunnot).  

 

16.3  Rakentaminen 

Luvussa 15.3 on kuvattu rakentamisessa pintavesiin liittyvät huomioitavat seikat. 
Hulevesien osalta urakoitsijalta edellytettävän työmaavesien hallintasuunnitelman 
tulisi käsitellä vähintään 

- poistettavien vesien määrän ja laadun arvio, 
- vesien johtamistapa ja niiden johtamisen kohde, 
- vesien käsittelymenetelmien valinta ja mitoitus, 
- veden laadun tarkkailuohjelma, 
- käsittelymenetelmien (esim. altaat, kosteikot, suotopadot, öljynerotuskaivot) 

huoltotoimenpiteet (vastuuhenkilö, aikataulu ja raportointi), 
- toimenpiteet poikkeus- ja onnettomuustilanteissa, 
- koneiden siirrot ojien ja pienvesien ylitse sekä 
- selvitetään työmaavesien käsittelyyn ja johtamiseen tarvittavat luvat kunnan 

tai alueen viranomaisilta. 
 

16.4  Kunnossapito 

Hyvin laaditussa ratasuunnitelmassa on jo pohdittu, millaisia alueita ja oikeuksia 
kunnossapito edellyttää ja varattu tarvittavat alueet ja oikeudet. Tärkeintä on huo-
mioida kunnossapidon esteetön pääsy hulevesien hallintaratkaisuiden luokse sekä 
huoltoyhteyksien riittävä kantavuus työkoneille. Hulevesirakenteiden kunnossa- 
pidon tehtävät on koottu RATO 20 -ohjeeseen.  



Väyläviraston ohjeita 26/2021 119 
Radanpidon ympäristöohje 
 

 

16.5  Hulevesien seuranta 

Hulevesiin liittyvä lopputilanteen seuranta on käsitelty pinta- ja pohjavesien seu-
rantaa käsittelevissä luvuissa 15.5 ja 8.5. Erityistä huomiota on kiinnitettävä seu-
rantaan VAK-ratapihojen lähialueilla, ja laadittava seurantaohjelma varmistamaan, 
että niiltä tulevat hulevedet aiheuta vesien pilaantumista. 
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17 Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 

17.1  Yleistä 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa arvioidaan ennalta hankkeen vaiku-
tuksia ihmisten terveyteen, hyvinvointiin, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Taustalla vai-
kutusten arvioinnissa on mm. ratalaki, joka määrittelee, että rautatie on suunnitel-
tava, rakennettava ja pidettävä kunnossa rautatien liikenteellinen merkitys huomi-
oiden siten, että rataverkko tarjoaa yhteydet turvalliseen ja toimivaan liikkumiseen 
maan eri alueiden välillä ottaen huomioon esteettömät yhteydet ja eri väestöryh-
mien liikkumistarpeet (5 §). Erityisesti huomiota on kiinnitettävä lasten, ikäänty-
neiden ja liikkumisesteisten tarpeisiin, ja asemat ja kulkureitit on suunniteltava 
esteettömyys huomioiden. 

Ratahankkeissa keskeisiä ihmisiin kohdistuvia hyötyjä ja yleisimpiä haitallisia vai-
kutuksia ovat elinympäristöön ja viihtyvyyteen (asuminen, virkistäytyminen, va-
paa-ajan vietto, loma-asuminen), meluun ja tärinään, ilmanlaatuun, liikkumiseen, 
radan estevaikutukseen, terveyteen, turvallisuuteen ja yhteisöllisyyteen liittyvät 
muutokset. Erikseen käsiteltäviä asioita ovat tavallisesti myös yhdyskuntarakenne, 
väestönkehitys ja elinkeinotoiminta, sekä laajemmat liikkumiseen liittyvät vaiku-
tukset. Vaikutusten arvioinnissa esitetään myös rakentamisen aikaiset vaikutukset 
sekä haittojen ehkäisemis- ja lieventämistoimenpiteet. 

Melu- ja tärinävaikutukset käsitellään yleensä omina kokonaisuuksinaan, kuten täs-
säkin ohjeessa (luvut 10 ja 11). Tällöin käsitellään melua ja tärinää laskennallisesta 
näkökulmasta. On kuitenkin tarpeen käsitellä myös melun ja tärinän kokemista 
sekä sitä, miten melu vaikuttaa elinympäristöön ja viihtyisyyteen. 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin liittyy kiinteistövaikutusten arviointi 
(Maanmittauslaitoksen KIVA-selvitys tai muu vastaava), joka tehdään yleissuunnit-
teluvaiheessa yleispiirteisenä (jos YS tehdään) ja ratasuunnitelmassa tarkkana sel-
vityksenä. Myös kiinteistöjen lunastukset liittyvät ihmisiin kohdistuvien vaikutusten 
arviointiin. Kiinteistövaikutusten arvioinnissa ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnissa saatetaan arvioida osittain samoja asioita, esimerkiksi maiden hankin-
taan ja pirstoutumiseen sekä liikkumiseen liittyviä vaikutuksia. On tärkeää sopia, 
mitä asioita arvioidaan KIVA-selvityksen yhteydessä ja mitä ihmisiin kohdistuvien 
vaikutusten arvioinnissa (YVA-menettelyn tai ympäristövaikutusselvityksen yhtey-
dessä). Kaikkia osapuolia parhaiten palvelevat ja eri näkökulmista riittävät arvioin-
nit saadaan, kun yhteistyö Väyläviraston/ELY-keskuksen maanhankkijoiden ja 
Maanmittauslaitoksen välillä on oikea-aikaista ja saumatonta.  

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten toteutumista tulee tarvittaessa seurata. Seuran-
nasta on kerrottu tarkemmin luvussa 17.5. 
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17.2  Suunnittelu 

Esisuunnittelussa vaikutusten arviointi laaditaan asiantuntija-arviona lähtötieto-
jen pohjalta. Menetelmiä arvioinnissa ovat mm. karttatarkastelut, rakennus- ja 
huoneistorekisteriaineistojen analyysit sekä palautteiden analyysi. Tavallisemmin 
vuoropuhelua käydään viranomaisten ja järjestöjen kanssa, ja tämä vuoropuhelu 
toimii selvitysten taustatietona. 

YVA-menettelyyn kuuluu laaja vuoropuhelu asukkaiden, maanomistajien ja mui-
den asianosaisten sekä viranomaisten kanssa. Vuoropuhelusta saadulla palaut-
teella on suuri merkitys vaikutusten arvioinnissa. Vaikutusten arviointi ei ole kui-
tenkaan palautteiden referointia, vaan palautteet ovat yksi lähtötieto vaikutusten 
arviointiin. Asukkailla ja muilla osallisilla on arvokasta paikallistietoa suunnittelu-
alueesta ja riittävän vuoropuhelun myötä hankkeen merkittävimmät vaikutukset 
tunnistetaan varmemmin. Ratahankkeissa käytävä vuorovaikutus ja palautteen do-
kumentointi ja hyödyntäminen on kuvattu tarkemmin Väylänpidon vuorovaikutus-
ohjeessa /10/.  

Yleissuunnitelmassa selvitetään kattavasti hankkeen vaihtoehtojen tai valitun 
vaihtoehdon vaikutukset ihmisten elinoloihin. Kun hankkeessa on vaihtoehtoja, 
keskitytään erityisesti niihin vaikutuksiin, joiden suhteen vaihtoehdoilla on eroja. 
Kun jatkosuunnitteluun on valittu yksi vaihtoehto, sen vaikutusten arviointia tar-
kennetaan. Arvioinnissa käsitellään hankkeen välittömät ja välilliset vaikutukset 
sekä yhteisvaikutukset (esimerkiksi tien ja radan aiheuttamat yhteisvaikutukset 
viihtyvyyteen). Vaikutusten arviointi laaditaan asiantuntija-arviona lähtötietojen 
pohjalta. Menetelmiä arvioinnissa ovat muun muassa karttatarkastelut, aineistojen 
analyysit sekä palautteiden analyysi.  

Ratasuunnitelmassa korostuu vaikutusten tarkentaminen sekä haitallisten vai-
kutusten ehkäisy. Ratasuunnitelmassa kuvataan aiempien suunnitteluvaiheiden 
vaikutusten arvioinnin tulokset ja niiden keskeiset vaatimukset jatkosuunnitteluun 
sekä selostetaan, miten ne on otettu ratasuunnitelmassa huomioon. Lisäksi selvi-
tetään edellisen suunnitteluvaiheen jälkeen mahdollisesti tapahtuneet muutokset 
ihmisten elinoloissa ja tarkistetaan ratkaisut muutoksien mukaan. Jos yleissuunni-
telmaa ei ole tarpeen laatia, tehdään ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi 
ratasuunnitelmassa. Yleensä yleissuunnitelmavaiheessa tehtyä kiinteistövaikutus-
ten arviointia (Maanmittauslaitoksen KIVA-selvitys tai muu vastaava) tarkennetaan 
ratasuunnitelmavaiheessa erityisesti uusia ratoja suunniteltaessa.  

Ratasuunnitelmassa esitetään johtopäätökset siitä, mitä vaikutuksia hankkeella on 
ihmisten elinoloihin radan lähiympäristössä, kun päätetyt ratkaisut toteutetaan. 
Suunnitelmassa esitetään myös toimenpiteet, jotka ovat tarpeen haittojen ehkäi-
semiseksi ja lieventämiseksi. Lisäksi esitetään yleispiirteisesti rakentamisen aikai-
set vaikutukset sekä rakentamisen aikaisten haittojen ehkäisemisen pääpiirteet. 
Ratasuunnitelmassa esitetään, mitkä ovat rakennussuunnitteluvaiheessa tärkeim-
mät huomioon otettavat asiat.  

Rakentamissuunnitelmassa ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia ei var-
sinaisesti tehdä tai se on vähäistä. Rakentamissuunnitelmassa tehdään haittojen 
torjunnan ja lieventämisen yksityiskohtainen suunnittelu, esimerkiksi tarkennetaan 
tilapäisten tieyhteyksien ja rakentamistöiden haitallisten vaikutusten arviot ja 
suunnitellaan haittojen lieventäminen. 
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17.2.1  Lähtötiedot 

Lähtötietoina ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetään 

- suunnittelualuetta koskevat selvitykset ja suunnitelmat, 
- kaavat, maankäyttötiedot, 
- muut kartat, ilmakuvat, 
- rakennus- ja huoneistorekisterin paikkatietoaineisto (asutus, loma-asutus, 

koulut, päiväkodit, vanhainkodit, muut kokoontumistilat, rakennuskohtainen 
asukasmäärä) tai vastaava kunnan tuottama aineisto, 

- muut väestötiedot (esimerkiksi ikäjakaumat), 
- liikunta- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia koskeva paikkatietoaineisto (LIPAS-

aineisto), 
- maastokäynti, 
- asukkailta, maanomistajilta, järjestöiltä, sidosryhmiltä ja muilta osallisilta 

saatu palaute, 
- liikennemäärät ja -ennusteet sekä 
- henkilöliikenneasemien matkustajamäärät tarvittaessa. 
 

17.2.2  Menetelmät 

Nykytilan kuvauksessa kuvataan ihmisten elinolojen hankkeelle asettamat reuna-
ehdot. Vaikutusten arvioinnissa selvitetään alustavasti hankkeen vaikutukset ja 
tunnistetaan lisäselvitystarpeet. Vaikutuksissa keskitytään merkittäviin vaikutuk-
siin. Lisäksi esitetään alustava näkemys mahdollisten haittojen ehkäisy- ja lieven-
tämistoimenpiteistä.  

Arvioitavia asioita ovat 

- vaikutukset asumiseen ja loma-asumiseen, 
- vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen, 
- maankäyttöön ja kiinteistöihin liittyvät vaikutukset, 
- maa- ja metsätalousmaiden hankintatarpeet ja pirstoutuminen, 
- vaikutukset virkistäytymiseen ja vapaa-ajan viettoon, 
- vaikutukset liikkumiseen ja radan estevaikutus, 
- terveysvaikutukset, 
- vaikutukset turvallisuuteen, 
- vaikutukset yhteisöllisyyteen ja 
- rakentamisen aikaiset vaikutukset. 
 
Asumiseen ja loma-asumiseen kohdistuvia vaikutuksia ovat mahdolliset asuin- tai 
lomarakennusten lunastukset sekä muutokset elinoloissa ja viihtyvyydessä esimer-
kiksi radan, liikennepaikan tai huoltotien sijoittumisesta johtuen. Jos hanke aiheut-
taa maa- ja metsätalousmaiden hankintatarpeita tai pirstoutumista, tästä aiheutuu 
vaikutuksia maa- ja metsätalouden harjoittamiselle.  

Virkistäytymiseen ja vapaa-ajan viettoon liittyviä vaikutuksia ovat uudesta radasta 
tai olemassa olevan radan liikennemäärien muutoksista johtuvat muutokset virkis-
tysalueissa tai virkistysreiteissä (esimerkiksi virkistysreitin katkeaminen) tai niiden 
viihtyvyydessä. Virkistysreiteissä on huomioitava myös ratsastusreitit, moottori-
kelkkareitit ja -urat sekä hiihtoladut. Muuhun elinympäristöön kohdistuvia vaiku-
tuksia on esimerkiksi viihtyvyyden muutokset, jos uusi rata tai liikenteen lisäänty-
essä vanha rata, sijoittuu lähelle koulua, sairaalaa, vanhainkotia tai kokoontumis-
paikkaa.   
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Ihmisten liikkumiseen kohdistuvia vaikutuksia on esimerkiksi radan tai lisääntyvän 
liikenteen aiheuttama estevaikutus, millä voi olla vaikutuksia yhteisöllisyyteen, jos 
uusi rata jakaa esimerkiksi kylän tai muun yhteisön kahtia. Uuden radan tai pois-
tuvien tasoristeysten myötä ihmisten asiointimatkat saattavat pidentyä, jos esimer-
kiksi tilakeskus ja pellot tai koti ja asiointikohteet jäävät eri puolille rataa. Huomi-
oitava on sekä ajoneuvoliikenteen että kävelyn ja pyöräilyn reittien muutokset.  

Rataa parannettaessa pyritään parantamaan turvallisuutta, mutta riittämätön pai-
kallisten olojen huomiointi voi johtaa myös turvallisuusriskeihin. Tasoristeysten 
poisto parantaa yleisesti turvallisuutta. Toisaalta turvallisuusriskejä voi aiheutua, 
jos korvaava radan ylitys tai alituspaikka on liian kaukana, ja asukkaat käyttävät 
vanhoja tasoristeysten kohtia edelleen radan ylittämiseen. 

Melulla ja tärinällä sekä ratapihoilla dieselvetureiden päästöillä voi olla terveysvai-
kutuksia. Erityisesti ratapihojen lähialueilla on arvioitava ilmanlaadun ja hajuhait-
tojen vaikutukset.   

Vaikutusten arvioinnissa esitetään myös rakentamisen aikaiset vaikutukset sekä 
haittojen ehkäisemis- ja lieventämistoimenpiteet. Keskeisiä ihmisiin kohdistuvia ra-
kentamisen aikaisia vaikutuksia ovat rakentamisen vaikutukset viihtyvyyteen 
(melu, tärinä, pöly, päästöt) ja liikkumiseen (kulkureittien muutokset).   

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin ja osallistumiseen liittyviä menetelmiä 
ja käytäntöjä on esitelty muun muassa seuraavissa oppaissa ja julkaisuissa: 

- Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen /27/ 
- Sosiaalisten vaikutusten arviointi kaavoituksessa /30/ 
- Ympäristövaikutusten arviointi - Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaali-

set vaikutukset /41/ 
- Ihminen ja ympäristön muutos. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin teoriaa ja 

käytäntöjä /40/ 
- Liikennejärjestelmän kehittämisen hyvinvointivaikutusten arviointi /8/ 
- Kansalaisosallistuminen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä /5/ 
- Osallistuminen ja vaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa /4/ 
- Osallistuminen ja vuorovaikutus kaavoituksessa /39/ 
- Osallistuminen eheyttävässä suunnittelussa /7/ 
 

17.2.3  Raportointi 

Nykytilan kuvaus ja vaikutusten arviointi on havainnollista esittää sekä kirjallisesti 
että teemakartoilla. Nykytilan kuvauksessa esitetään ainakin suunnittelualueen 
asutus, loma-asutus sekä virkistysalueet ja -reitit. Usein on tarpeen kuvata myös 
radan tuntumassa olevat koulut, päiväkodit, vanhainkodit, sairaalat ja muut ko-
koontumistilat. Lisäksi kuvataan muut suunnittelualueelle leimalliset, ihmisten elin-
oloihin liittyvät asiat.  

Vaikutukset voidaan esittää teemakartoilla esimerkiksi paikkaan osoitetuilla teksti-
laatikoilla, joihin kerätään keskeisimmät vaikutukset.  Teemakartoilla esitetään ih-
misten elinolojen nykytila (asutus, virkistysalueet, kokoontumispaikat jne.). Kart-
tateksteissä voidaan esittää myös haittojen ehkäisemis- ja lieventämistoimenpi-
teet. Silloin kun käsitellään eri vaihtoehtoja, vaihtoehtojen vaikutukset on usein 
havainnollista esittää myös vertailutaulukossa.  
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Vaikutusten arvioinnissa esitetään lisäksi haittojen ehkäisy- ja lieventämistoimen-
piteet, jotka tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Näitä ovat esimerkiksi korvaavien 
kulkureittien järjestäminen tasoristeyksen poistuessa ja radan aitaaminen poistu-
van tasoristeyksen kohdalta luvattoman radanylittämisen estämiseksi. Korvaavien 
kulkureittien ja aitojen varsinainen suunnittelu ei kuitenkaan kuulu vielä yleissuun-
nitelmavaiheeseen.  

Vaikutusten arvioinnissa esitetään myös arvioinnin puutteet ja epävarmuustekijät. 
Lisäksi esitetään keskeiset jatkosuunnitteluun vaikuttavat asiat sekä lisäselvitystar-
peet. Tarvittaessa laaditaan vaikutusten seurantaohjelma.  

17.3  Rakentaminen 

Rakentamisessa tulee huomioida suunnittelussa esitetyt haittojen torjunnan ja lie-
ventämisen toimenpiteet. Rakennustyöt ajoittuvat usein yöaikaan. Rakentamisessa 
tulee minimoida rakentamisesta ihmisten elinoloihin aiheutuvat haitalliset vaiku-
tukset. Näitä ovat esimerkiksi melu, tärinä, pöly ja päästöt sekä kulkuyhteyksien 
heikkeneminen.  

Rakentamisvaiheessa tärkeää ihmisten kannalta on turvallisuusseikat (esimerkiksi 
ettei asiattomia pääse työmaalle) ja tiedottaminen. Tiedottamisesta ja vuorovaiku-
tuksesta on kerrottu tarkemmin Väylänpidon vuorovaikutusohjeessa /10/. 

17.4  Kunnossapito 

Kunnossapitotyöt pyritään hoitamaan siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman 
vähän häiriötä lähialueiden asukkaille ja toimijoille. Häiriö voi olla melua, pölyä, 
tärinää, päästöjä tai liikenteen aiheuttamaa häiriötä. Kunnossapitotöistä aiheutu-
vista häiriöistä on tärkeää tiedottaa kansalaisille. Kunnossapitotyöt ajoittuvat usein 
yöaikaan. Erilaisista kunnossapitotöistä häiriötä voi aiheuttaa esimerkiksi ojien per-
kuu, tasoristeystyöt, tukemiskoneen käyttö, lehtipuhaltimien käyttö ja ratapölkky-
jen välivarastointi. Tiedottamisesta ja vuorovaikutuksesta on kerrottu tarkemmin 
Väylänpidon vuorovaikutusohjeessa /10/. 

17.5  Seuranta 

Hankkeen aiheuttamia merkittäviä vaikutuksia ihmisiin (esimerkiksi viihtyvyyteen 
ja kulkuyhteyksiin) tulee seurata. Seuranta voidaan toteuttaa asukkaille, maan-
omistajille ja muille osallisille suunnatuilla posti- ja internet-kyselyillä tai haastatte-
luilla. Seuranta saadaan toteutettua parhaiten, jos tehdään samalle kohdejoukolle 
(esimerkiksi tietyn alueen asukkaat) sama kysely ennen hankkeen toteuttamista ja 
sen jälkeen. Tällaisia ennen–jälkeen-kyselyjä on tehty esimerkiksi tärinäntorjunnan 
toimivuudesta. 
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18 Luvat ja ilmoitukset 

Ratahankkeen toteuttaminen voi edellyttää ratalain mukaisten suunnitelmien hy-
väksymispäätösten lisäksi useiden eri lakien mukaisia lupia ja ilmoituksia, ja jo 
suunnittelutyön aikana on oltava selvillä, mitä lupia hankkeen toteuttaminen vaatii. 
Erityisesti tämä on tärkeää siitä syystä, että rakentaminen voidaan aloittaa suun-
nitellun aikataulun mukaisesti. 

Keskeisimmät lupa- ja ilmoitustarpeet liittyvät ratahankkeissa seuraavaan lainsää-
däntöön: 

- vesilaki (587/2011) ja valtioneuvoston asetus vesitalousasioista (1560/2011), 
- ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja valtioneuvoston asetus ympäristönsuoje-

lusta (713/2014), 
- valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentami-

sessa (843/2017), 
- luonnonsuojelulaki (1096/1996) ja luonnonsuojeluasetus (160/1997) 
- muinaismuistolaki (295/1963), 
- maa-aineslaki (555/1981) ja valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottami-

sesta (926/2005), 
- maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja maankäyttö ja rakennusasetus 

(895/1999), 
- maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänkäyttöilmoituksesta 

(1320/2013) ja 
- metsälaki (1093/1996) ja valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta 

ja käytöstä (1308/2013).  
 
Jos radanpitoon liittyvä toimenpide edellyttää useamman kuin yhden ympäristö-
lainsäädäntöön perustuvan luvan hakemista, voi olla mahdollista soveltaa eräiden 
ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun lain (764/2019) 
mukaista yhteensovittamismenettelyä. Tämä niin sanottu yhden luukun toiminta-
malli tarkoittaa lupien hakemisen ja lupien käsittelyn yhteensovittamista, vaikka 
hakemukset käsitellään eri viranomaisissa. Lupahakemusten käsittely voidaan lu-
van hakijan pyynnöstä sovittaa yhteen, jos ympäristö-, vesi- tai maa-ainesluvan 
lisäksi hankkeelle haetaan samaan aikaan jotain muuta eräiden ympäristöllisten 
lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun lain soveltamisalaan kuuluvaa lu-
paa, ja luvat kuuluvat eri viranomaisten toimivaltaan. Muu lupa voi olla muun mu-
assa luonnonsuojelulain 31 ja 48 §:n sekä 49 §:n 3 momentin mukainen lupa poik-
keamiseen tai maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupa, toimenpide-
lupa, rakennuksen purkamislupa tai maisematyölupa. 

18.1  Lupa- ja ilmoitustarpeisiin varautuminen ja 
aikataulusuunnittelu 

Lupa- ja ilmoitustarpeet tunnistetaan ja selvitetään parantamishankkeissa, yleis- 
ja ratasuunnitelmassa sekä kunnossapidossa. Lupa-/ilmoitusmenettelyihin on va-
rattava riittävästi aikaa siten, että otetaan huomioon hakemuksen/ilmoituksen (ja 
tarvittavien selvitysten ym.) laatimiseen, viranomaiskäsittelyyn sekä mahdolliseen 
muutoksenhakuun tarvittava aika. Jos lupahakemus koskee YVA-laissa tarkoitettua 
hanketta, hakemus toimitetaan lupaviranomaiselle vasta sen jälkeen, kun yhteys-
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viranomainen on antanut perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäris-
tövaikutuksista. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota siihen, että lupahakemuk-
sen/ilmoituksen laatijalla on riittävä asiantuntemus. 

Lupahakemuksen/ilmoituksen sisällöstä sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja 
muusta aineistosta voi olla ennen sen jättämistä tarve pyytää neuvontaa lupavi-
ranomaiselta. Tämän tyyppinen valmistelu yleensä parantaa hakemusasiakirjojen 
laatua ja nopeuttaa käsittelyä. Etukäteen voi olla tarpeen neuvotella myös muiden 
viranomaisten ja toimijoiden kanssa luvan-/ilmoituksenvaraisen toimenpiteen to-
teutuksen reunaehdoista. 

Seuraavissa alaluvuissa kuvataan keskeisimmät radanpidon hankkeissa tarvittavat 
ympäristöperusteiset luvat ja ilmoitukset. Kuvassa 8 on havainnollistettu kaikki 
suunnitelmatasot kattavissa hankkeissa mahdollisesti tarvittavia lupia. Palkkien pi-
tuudella ja nuolilla on kuvattu, missä kohdissa hankkeen etenemistä kyseinen lu-
patarve on tunnistettava ja lupaa valmisteltava. Varsinaiset lupahakemukset teh-
dään toteutuspäätöksen jälkeen. 

 

Kuva 8. Ympäristöperusteiset luvat ja ilmoitukset radanpidon hankkeissa. 
Rakennuslupaa, rakennuksen purkulupaa, maisematyölupaa tai toimenpidelupaa 
ei tarvita hankkeissa, joissa toimenpiteet on sisällytetty ratalain mukaiseen 
ratasuunnitelmaan. 

18.2  Vesilain mukaiset luvat ja ilmoitukset 

Vesistöä ja pohjavesioloja muuttaville hankkeille tarvitaan usein vesilain mukainen 
lupa (jäljempänä vesilupa). Vesilaissa tarkoitettuna lupaviranomaisena toimii alue-
hallintovirasto (AVI), joka ratkaisee vesilupa-asiat. Kunnan ympäristönsuojelu- 
viranomainen ratkaisee eräät ojituksiin ja muihin pieniin vesilain mukaisiin asioihin 
liittyvät hakemusasiat. Vesilaissa tarkoitettuja valvontaviranomaisia ovat ELY-kes-
kus (valtion valvontaviranomainen) sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 

Vesiluvan tarpeesta säädetään vesilain yleisessä luvanvaraisuussäännöksessä (VL 
3 luku 2 §). Tämän säännöksen mukaan luvanvaraisuus määräytyy hankkeen vai-
kutusten perusteella. Lisäksi vesilaissa luetellaan sellaiset hankkeet, joihin on aina 



Väyläviraston ohjeita 26/2021 127 
Radanpidon ympäristöohje 
 

 

haettava vesilupa (VL 3 luku 3 §). Vesiluvan tarpeen ollessa epäselvä, on suositel-
tavaa olla yhteydessä ELY-keskukseen, joka neuvoo luvan tarvetta ja hakumenet-
telyä koskevissa kysymyksissä. Tarvittaessa ELY-keskukselta voi pyytää lausunnon 
vesiluvan tarpeellisuudesta. Vastuu luvan hakemisesta ja luvan tarpeellisuuden ar-
vioinnista on kuitenkin aina hankkeesta vastaavalla. ELY-keskus on aiemmin anta-
nut silta- ja rumpulausuntoja (ns. aukkolausunto). Tästä lausuntomenettelystä on 
kuitenkin luovuttu ja lausuntoja vastaavat mitoitustarkastelut laatii nykyisin suun-
nittelukonsultti. Silta- ja rumpurakenteiden aukkomitoituksesta on julkaistu opas 
/1/. 

Vesistön pilaantumiseen liittyvistä asioista säädetään ympäristönsuojelulaissa. Jos 
hanke edellyttää vesiluvan lisäksi ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan, 
käsitellään lupahakemukset ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisesti yhteiskä-
sittelyssä (VL 11 luku 12 § ja YSL 47 §). Lupaviranomaisena toimii tällöin AVI. 

Luvanvaraisuuden lisäksi vesilaissa säädetään ilmoitusmenettelystä. Tietyistä toi-
menpiteistä tulee tehdä ennakkoilmoitus ELY-keskukselle. Ilmoituksen jättämisen 
jälkeen ELY-keskus voi tarvittaessa edellyttää vesiluvan hakemista.  

Yleinen luvanvaraisuus (VL 3 luku 2 §): Vesitaloushankkeiden yleinen luvan-
varaisuus perustuu hankkeen vaikutuksiin. Sääntely rakentuu kolmiosaisesta tun-
nusmerkistöstä, jonka mukaan lupatarpeen arviointi perustuu 1) vesistössä, poh-
javedessä tai vesiympäristössä tapahtuvaan muutokseen, 2) lainkohdassa (VL 3 
luku 2 §) mainittuun seuraukseen ja 3) yleisen tai yksityisen edun loukkaukseen. 

Vesitaloushankkeella on oltava vesilupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, sy-
vyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden 
laatua tai määrää, ja tämä muutos: 

1. aiheuttaa tulvan vaaraa tai yleistä vedenvähyyttä; 
2. aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön 

tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista; 
3. melkoisesti vähentää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä tai kulttuu-

riarvoja taikka vesistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön; 
4. aiheuttaa vaaraa terveydelle; 
5. olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan 

pohjavesiesiintymän antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoi-
suutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai ve-
den käytölle talousvetenä; 

6. aiheuttaa vahinkoa tai haittaa kalastukselle tai kalakannoille; 
7. aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vesiliikenteelle tai puutavaran uitolle; 
8. vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen; tai 
9. muulla edellä mainittuun verrattavalla tavalla loukkaa yleistä etua. 
 
Lisäksi vesitaloushankkeella on oltava lupa, jos yllä mainittu muutos aiheuttaa 
edunmenetystä toisen vesialueelle, kalastukselle, veden saannille, maalle, kiinteis-
tölle tai muulle omaisuudelle. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos edunmenetys aiheu-
tuu ainoastaan yksityiselle edulle ja edunhaltija on antanut hankkeeseen kirjallisen 
suostumuksensa. 
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Vesilupa tarvitaan myös: 

1. sellaiseen noron tai ojan taikka sen vedenjuoksun muuttamiseen, josta aiheu-
tuu vahinkoa toisen maalle, jos asianomainen ei ole antanut tähän suostu-
mustaan eikä kyse ole vesilain 5 luvussa tarkoitetusta ojituksesta; 

2. sellaiseen vesialueelle tehtävän rakennelman käyttöön, josta aiheutuu häi-
riötä toisen kiinteistön käytölle eikä asianomainen ole antanut tähän suostu-
mustaan. 

 
Esimerkkejä radanpidon rakentamistoimista, jotka edellyttävät/voivat edellyttää 
vesilain mukaista lupaa hankkeen vaikutusten perusteella: 

- vesistöön rakennettava rata- tai tiepenger, 
- vesistön ylittävä silta (huom. yleisen kulku- tai valtaväylän ylittävä silta aina 

luvanvarainen), 
- vesistön tai pohjavesimuodostuman alittava tunneli, 
- pohjavesialueen tuntumaan tai alle sijoittuva kalliotunneli, 
- ylijäämämassojen sijoittaminen vesistöön, 
- pohjavesialueella tehtävät rakennustoimet, jos niillä on haitallisia vaikutuksia 

pohjavesiesiintymän tilaan tai sen vedenhankintakäyttöön, vedenottoon tai 
käyttöön talousvetenä, 

- noron tai ojan tai sen vedenjuoksun muuttaminen, 
- luonnontilaisen puron uoman muuttaminen ja 
- ojittaminen. 
 
Hankeluetteloon perustuva luvanvaraisuus (VL 3 luku 3 §): Vesilaissa on 
hankeluettelo aina luvanvaraisista vesitaloushankkeista. Esimerkkeinä hankeluet-
telossa mainituista luvanvaraisista hankkeista voidaan mainita:  

- valtaväylän tai yleisen kulku- tai uittoväylän sulkeminen tai supistaminen sekä 
väylän käyttämistä vaikeuttavan laitteen tai muun esteen asettaminen, 

- sillan tai kuljetuslaitteen tekeminen yleisen kulku- tai valtaväylän yli, 
- vesi-, viemäri-, voima- tai muun johdon tekeminen yleisen kulkuväylän ali, 
- vesialueen ruoppaaminen, kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 kuutiomet-

riä, jollei kyse ole julkisen kulkuväylän kunnossapidosta, 
- ruoppausmassan sijoittaminen hylkäämistarkoituksessa Suomen aluevesillä, 

kun kyse ei ole merkityksettömän pienestä määrästä ruoppausmassaa ja 
- maa-aineksen ottaminen vesialueen pohjasta muuhun kuin tavanomaiseen 

kotitarvekäyttöön 
- toimenpide, jonka seurauksena pohjavesiesiintymästä poistuu muutoin kuin 

tilapäisesti pohjavettä vähintään 250 kuutiometriä vuorokaudessa (esimer-
kiksi kalliotunneli, jonka vuotovesimäärä on yli 250 kuutiometriä vuorokau-
dessa voi olla tällainen). 

 
Hankeluettelossa mainitun laitoksen, rakennelman tai sen käytön muuttaminen 
edellyttää myös lupaa, jos muutos loukkaa yleistä tai yksityistä etua. On hyvä huo-
mata, ettei hankeluettelo rajaa yleisen luvanvaraisuussäännöksen soveltamisalaa. 
Lupakynnys voi siis ylittyä vesilain 3 luvun 2 §:n nojalla hankkeen vaikutusten pe-
rusteella, vaikka kyse on vesilain 3 luvun 3 §:n hankeluetteloa vähäisemmästä 
hankkeesta. 

Vesitaloushankkeen tai rakennelman muutos: Luvan saaneen vesitalous-
hankkeen taikka luvan saaneen laitoksen, rakennelman (esim. sillan) tai sen käytön 
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muuttaminen edellyttää uuden luvan, jos muutos loukkaa yleisiä tai yksityisiä etuja 
(VL 3 luku 2.4 § ja 3 luku 3.2 §). Sillan uusimisen paikallaan sellaisenaan on va-
kiintuneen käytännön mukaan katsottu sisältyvän sillan kunnossapitoon. Jos sil-
taan tehdään uusimisen yhteydessä muutoksia tai sen paikkaa siirretään, lupakyn-
nys voi kuitenkin ylittyä.  

Eräiden vesiluontotyyppien suojelu (VL 2 luku 11 §): Vesilaissa kielletään 
enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven tai lähteen taikka 
muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin 
suuruisen lammen tai järven luonnontilan vaarantaminen. AVI voi hakemuksesta 
myöntää poikkeuksen edellä mainitusta kiellosta, jos mainittujen vesiluontotyyp-
pien suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu.  

Vesitaloushankkeeseen liittyen on mahdollista hakea AVIlta tutkimuslupaa (VL 
18 luku 7 §) toisen alueella tarpeellisiin maaperä-, vesimäärä- tai muihin tutkimuk-
siin hankkeen vaikutusten tai toteuttamismahdollisuuksien taikka pohjavesivarojen 
selvittämiseksi.  

Vesitaloushankkeessa on mahdollista hakea myös valmistelulupaa (VL 3 luku 16 
§), joka oikeuttaa ryhtymään hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin 
jo ennen vesilupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista.  

Käyttöoikeuden perustaminen ja omistusoikeuden lunastaminen: Jos ve-
silupaa edellyttävä toimenpide toteutetaan muun kuin rataverkon haltijan hallin-
nassa olevalla alueella, eikä käyttöoikeutta ole perustettu tai omistusoikeutta lu-
nastettu esimerkiksi ratatoimituksessa, voidaan vesitaloushankkeissa hakea vesi-
lain nojalla AVIlta vesilupa-asian yhteydessä tai erillisestä hakemuksesta muun 
muassa vähäistä käyttöoikeutta toisen alueeseen (VL 2 luku 12 §), käyttöoikeutta 
toisen alueeseen tai rakennelmaan (2 luku 13 §) tai oikeutta toisen alueeseen tai 
sen omaksi lunastamiseen merkittävää yleistä etua edistävän hankkeen toteutta-
miseksi (VL 2 luku 13 a §). Lisäksi on mahdollista hakea oikeutta toisen omistaman 
rakennuksen, laitoksen tai muun rakennelman poistamiseen, muuttamiseen tai hy-
väksi käyttämiseen (VL 2 luku 14 §). 

Ilmoituksenvaraiset toimenpiteet (VL 2 luku 15 § ja 5 luku 6 §): Tietyistä 
vähäisemmistä toimenpiteistä on tehtävä vesilain mukaan ilmoitus ELY-keskukselle 
30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Ilmoitukseen tulee sisältää tie-
dot hankkeesta, sen toteuttamistavasta ja ympäristövaikutuksista. Ilmoitus on teh-
tävä seuraavista toimenpiteistä, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa:  

- alle 500 kuutiometrin ruoppaus, 
- maa-ainesten ottaminen vesistön pohjasta (kotitarveotto), 
- pinta- ja pohjaveden ottaminen, kun otettava määrä yli 100 kuutiometriä 

vuorokaudessa ja 
- vähäistä merkittävämpi ojitus (ks. jäljempänä ojituksesta ilmoittaminen). 
 
Rautatiealueen kuivattaminen ja ojitus: Jos rautatiealueen tai sen liitän-
näisalueen kuivattaminen edellyttää oikeutta laskuojan pitämiseen toisen maalla 
tai oikeutta johtaa kuivatusvettä toisen ojaan tai puroon, osoitetaan tällainen las-
kuojaksi tarvittava alue ratasuunnitelmassa (ratalaki 19 §). Ojitusasia käsitellään 
tällöin pääsääntöisesti ratatoimituksessa, josta ojitusasia voidaan kuitenkin siirtää 
vesilain mukaiseen ojitustoimitukseen, jos ratatoimituksessa ei sovita yhteisestä 
ojituksesta tai on muutoin erityisiä syitä (ratalaki 50 §).  
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Mikäli tarve ojan tekemiseen toisen maalle tai veden johtamiseen toisen ojaan tu-
lee esille muulloin kuin ratasuunnitelmaa edellyttävän ratahankkeen yhteydessä, 
on ojan tekemisestä tai veden johtamisesta toisen ojaan lähtökohtaisesti sovittava 
kiinteistön omistajan kanssa. Jos kiinteistönomistajan kanssa ei päästä sopimuk-
seen, on erimielisyys mahdollista saattaa viranomaisen ratkaistavaksi. Asian rat-
kaiseva viranomainen määräytyy sen mukaan edellyttääkö ojittaminen vesilupaa 
tai ojitustoimituksen hakemista tai tapahtuuko ojittaminen asemakaava-alueella. 
Ojan tekemistä toisen maalle tai veden johtamista toisen ojaan koskevat erimieli-
syydet voidaan ratkaista seuraavissa viranomaisprosesseissa: 

- vesilupaprosessi, jos ojittaminen edellyttää vesilupaa, 
- ojitustoimitus, jos ojittaminen edellyttää ojitustoimitusta, 
- hakemusasiana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa, jos ojittaminen ei 

edellytä vesilupaa tai ojitustoimitusta tai 
- asemakaava-alueella hakemusasiana kunnan määräämässä viranomaisessa 

(MRL 161 a § 2 momentti). 
 
Lisäksi ojan tekeminen toisen maalle voi olla mahdollista myös kiinteistönmuodos-
tamislain mukaisena rasitteena (KML 154.1 § 3 kohta). 

Laskuojan tekemiseen (esim. ojamaiden hyväksikäyttö) sekä ojan, noron tai puron 
suurentamiseen tai oikaisemiseen samoin ojan kunnossapitoon ja käyttämiseen 
sovelletaan ojittamista koskevia vesilain 5 luvun säännöksiä. 

Ojituksen luvanvaraisuus: Ojitustoimenpiteet eivät pääsääntöisesti ole luvan-
varaisia. Ojitusta varten on kuitenkin haettava vesilupa, jos se voi aiheuttaa ym-
päristönsuojelulaissa tarkoitettua pilaantumista vesialueella (VL 5 luku 3 §) tai ve-
silaissa tarkoitettuja yleistä tai yksityistä etua loukkaavia seurauksia (VL 3 luku 
2 §).  

Ojan kunnossapito voi edellyttää vesiluvan, jos ojan voidaan kokonaisuutena tar-
kasteluna katsoa muuttuneen luonnontilaisen kaltaiseksi uomaksi (VL 5 luku 8.2 
§). Tällöin ojan kunnossapito vaatii vesiluvan samoin kriteerein kuin uuden ojan 
tekeminen. Luonnontilaisuutta arvioidaan lähtökohtaisesti vain sellaisten ojien 
osalta, jotka ovat aikoinaan tehty luonnontilaista uomaa eli puroa tai noroa hyö-
dyntäen. 

Ojituksesta ilmoittaminen (VL 5 luku 6 §): Muusta kuin vähäisestä ojittami-
sesta on tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle kirjallisesti vähintään 60 vuorokautta 
ennen ojitukseen ryhtymistä. Ilmoituksen tulee sisältää mm. arvio hankkeen vai-
kutuksista ympäristöön. Ojituksen vähäisyyttä arvioidaan paitsi kuivatettavan alu-
een pinta-alan perusteella myös vaikutusten perusteella. Ilmoitusvelvollisuutta ei 
siten ole esimerkiksi pienen peltolohkon salaojituksesta, pienehkön metsäkappa-
leen ojituksesta tai rakennuspaikan kuivattamiseksi tarpeellisen ojan tekemistä 
omalle maalle, mikäli ojituksesta ei aiheudu haittaa ympäristölle.  

Ojituksen ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty poikkeuksia. Ilmoitusta ei tar-
vitse tehdä ojituksesta, josta määrätään ratalain mukaisessa ratasuun-
nitelmassa tai maantielain mukaisessa tiesuunnitelmassa, AVIn tai kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaisen ojitusta koskevassa päätöksessä tai ojitustoi-
mituksessa tehdyssä päätöksessä. 
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18.3  Ympäristönsuojelulain mukaiset luvat ja 
ilmoitukset 

18.3.1  Ympäristölupa 

Ympäristönsuojelulaki on ympäristön pilaantumisen torjuntaa säätelevä yleislaki, 
jonka mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla on oltava 
ympäristölupa. Ympäristölupaa haetaan joko kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
selta tai AVIlta. Toimivaltaisesta lupaviranomaisesta säädetään ympäristönsuoje-
lusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1 ja 2 §). Epäselvässä tilanteessa 
luvan tarve ja toimivaltainen lupaviranomainen on syytä varmistaa lupaviranomai-
silta. Ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuja valvontaviranomaisia ovat ELY-keskus 
(valtion valvontaviranomainen) ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Jos 
sama hankekokonaisuus edellyttää sekä vesilain mukaisen luvan että ympäristö- 
luvan, käsitellään lupahakemukset ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisesti yh-
teiskäsittelyssä (VL 11 luku 12 § ja YSL 47 §). Tällöin lupaviranomaisena toimii 
AVI.  

Yleinen luvanvaraisuus (YSL 27 §): Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheut-
tavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. Luvanvaraisista toiminnoista sääde-
tään tarkemmin ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukoissa 1 (direktiivilaitokset) 
ja 2 (muut laitokset). Liitteen 1 taulukon 2 mukaan luvanvaraisia toimintoja ovat 
esimerkiksi: 

- kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoi-
tettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on 
yhteensä vähintään 50 päivää (kohta 7 e), 

- kemikaaliratapiha tai terminaali, jossa siirretään terveydelle tai ympäristölle 
vaarallisia kemikaaleja kuljetusvälineestä toiseen tai varastoon taikka varas-
tosta kuljetusvälineeseen, ei kuitenkaan kappaletavaran siirtäminen (kohta 12 
e) ja 

- muu kuin taulukon 2 kohdissa 13 a, b ja e tarkoitettu jätelain soveltamisalaan 
kuuluvan jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely (kohta 13 f). 

 
Ympäristölupa on lisäksi oltava 1) toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pi-
laantumista, eikä ole kyse vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta, 2) jäteve-
sien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron pilaantumista ja 
3) toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua naapuruussuhdelain 17.1 §:ssä 
tarkoitettua kohtuutonta rasitusta esim. pölystä, hajusta, melusta, tärinästä, va-
losta (ns. immissiovaikutukset). 

18.3.2  Ilmoituksenvarainen ja rekisteröitävä toiminta 

18.3.2.1  Kertaluontoista toimintaa koskeva ilmoitusmenettely 

Tilapäinen melu ja tärinä 

Toiminnanharjoittajan on tehtävä rakentamisesta tai muusta tilapäistä melua tai 
tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta kirjallinen ilmoitus kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle, mikäli melun tai tärinän on syytä olettaa olevan 
erityisen häiritsevää (YSL 118 §). Jos toimenpide tehdään usean kunnan alueella, 
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ilmoitus tehdään sille valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jonka toimialu-
eella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä 
ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta eikä sellaisesta tilapäisestä toiminnasta, 
josta kunta on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 202 
§:n nojalla ja samalla määrännyt, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole. Ilmoitusvelvolli-
suutta selvitettäessä on siten tarkastettava kunnan ympäristönsuojelumääräykset, 
joissa on poikkeuksetta säännöksiä tilapäisestä melusta ja tärinästä. 

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan 
aloittamista, viimeistään 30 vuorokautta ennen edellä mainittua ajankohtaa, ellei 
kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta.  

Ilmoitusvelvollisuus voi liittyä esimerkiksi seuraaviin rakennus- tai kunnossapitotöi-
hin: louhinta, murskaimen käyttö, paalutus, maansiirtotyö, räjäytystyö, tukemis-
työ, hionta/hitsaus, sepelin seulonta ja kuormaus.  

Koeluonteinen toiminta 

Ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoi-
tuksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai poltto-
menetelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti 
tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastetta-
van seikan selvittämiseksi. Koeluonteiseen toimintaan on kuitenkin oltava ympä-
ristölupa, jos toiminnasta saattaa aiheutua ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettu seuraus eli vesistön pilaantumista; ojan, lähteen tai noron pilaan-
tumista jäteveden johtamisen vuoksi tai kohtuutonta rasitusta mm. melun, tärinän 
ym. immissioiden vuoksi (YSL 31 §).  

Koeluonteisesta toiminnasta tehdään kirjallinen ilmoitus lupaviranomaiselle vii-
meistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista (YSL 119 §). Ilmoitus teh-
dään sille lupaviranomaiselle, joka olisi toimivaltainen käsittelemään pysyvää toi-
mintaa koskevan ympäristöluvan (AVI tai kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen). 

Poikkeuksellinen toiminta  

Jos onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä tai muusta niihin rin-
nastettavasta yllättävästä, toiminnasta riippumattomasta poikkeuksellisesta syystä 
taikka rakennelman tai laitteen purkamisesta toiminnassa, joka ei ole luvanvarai-
nen, ilmoituksenvarainen tai rekisteröitävä, aiheutuu tai uhkaa aiheutua päästöjä 
tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pi-
laantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi tavanomaisesta 
poikkeavia toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan il-
moitettava tapahtuneesta viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
(YSL 120 §) 

18.3.2.2  Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen 

Maaperän ja pohjaveden puhdistaminen pilaantuneella alueella edellyttää ilmoituk-
sen (ns. pima-ilmoitus) tekemistä valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), 
ellei puhdistaminen edellytä ympäristölupaa ympäristönsuojelulain 4 luvun yleisten 
luvantarvetta koskevien säännösten perusteella (YSL 136 §). Maaperän ja pohja-
veden puhdistamisen lisäksi ilmoitusmenettely koskee puhdistamisen yhteydessä 
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kaivetun maa-aineksen hyödyntämistä kaivualueella tai kaivetun maa-aineksen 
poistamista toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi. 

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puh-
distamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista. Ilmoituksen käsittelee 
pääsääntöisesti ELY-keskus. Helsingin ja Turun kaupunkien alueella ilmoitus toimi-
tetaan kuitenkin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jolle ympäristöministe-
riö on siirtänyt toimivallan käsitellä mainittuja ilmoitusasioita. 

18.3.2.3  Toiminnan rekisteröinti 

Nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien rekisteröinti 

Niin kutsuttu Jano-asetus (314/2020) tuli voimaan 18.5.2020 ja koskee jakeluase-
mia, joissa polttoainesäiliön koko on yli 10m3. Asetus ei kuitenkaan koske alle 12 
kuukautta kestävää työmaan polttoainejakelua (yhtenäinen tai lyhyemmistä jak-
soista koostuva kokonaiskesto). 

Säiliöiden vähintään 10 m3:n kokonaistilavuuteen lasketaan mukaan kaikki saman 
toiminnanharjoittajan polttoainesäilöt, jotka sijaitsevat alueella, jota voidaan pitää 
yhtenäisenä jakelualueena ja jolla asetuksen jakelualuetta koskevat velvoitteet 
(kuten esim. alueen päällystäminen) voidaan toteuttaa. Yhteenlaskussa huomioi-
tavien säiliöiden tulee siis sijaita toistensa välittömässä läheisyydessä, käytännössä 
lähes vieretysten, jotta niiden katsotaan kuuluvan samaan yhteenlaskussa huomi-
oitavaan kokonaisuuteen.  

Luvanvaraisuus pohjavesialueella: Ympäristönsuojelulain liitteessä 1 tarkoi-
tettuun, mutta sitä vähäisempään toimintaan on oltava ympäristölupa, jos toiminta 
sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialu-
eelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa (YSL 28.2 §). 

Lupahakemuksessa voi hakea lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta 
huolimatta (YSL 199 §). Toiminnan aloittamislupaa voidaan hakea myös lupapää-
töksen antamisen jälkeen enintään 14 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä, 
kun on selvinnyt, että päätöksestä on valitettu.  

Eräiden jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa 

Jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely, eli muun muassa jätteen hyö-
dyntäminen, edellyttää lähtökohtaisesti ympäristöluvan. Valtioneuvoston asetuk-
sessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (ns. MARA-asetus) 
säädetään vaatimuksista, joiden täyttyessä asetuksessa määriteltyjen jätteiden 
hyödyntäminen on kuitenkin mahdollista ilman ympäristölupaa tekemällä jätteen 
hyödyntämisestä rekisteröinti-ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-kes-
kus). Ilmoituksen tekemiselle ei ole säädetty aikarajaa. Jätteen hyödyntäminen 
voidaan aloittaa vasta, kun ilmoitus on tallennettu ympäristönsuojelun tietojärjes-
telmään. 

Jätteen hyödyntämisen lisäksi MARA-asetusta sovelletaan maarakentamisessa 
hyödynnettävän jätteen väliaikaiseen varastointiin. Asetuksen mukainen välivaras-
tointi koskee yksittäiseen maarakentamiskohteeseen liittyvää suunnitelmallista va-
rastointia, jossa jätteen hyödyntämispaikka on tiedossa ennen välivarastoinnin 
aloittamista. 
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MARA-asetuksen mukainen rekisteröinti-ilmoitusmenettely edellyttää, että jätteen 
hyödyntäminen perustuu lakisääteiseen suunnitelmaan, lupaan tai ilmoitukseen 
taikka kunnan rakennusjärjestykseen ja kyse on MARA-asetuksessa määritellystä 
maarakennuskohteesta ja jätemateriaaleista. Lakisääteisenä suunnitelmana pide-
tään muun muassa ratalaissa tarkoitettua ratasuunnitelmaa. MARA-asetuksen so-
veltamisalaan kuuluvat myös Väyläviraston laatimat ratojen perusparannus- ja 
kunnostushankkeet, vaikka niistä tehtävät suunnitelmat eivät ole lakisääteisiä eikä 
niistä tehdä hallintopäätöstä. MARA-asetuksen soveltamisalaan kuuluvia maara-
kennuskohteita ovat väylät, kentät, vallit ja niiden rakennekerrokset sekä teolli-
suus- ja varastorakennusten pohjarakenteet. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
jätemateriaaleja ovat puolestaan: 

- betonimurske, 
- eräät lentotuhkat, pohjatuhkat ja leijupetihiekka, 
- tiilimurske, 
- asfalttimurske tai -rouhe, 
- käsitelty jätteenpolton kuona, 
- valimohiekat, 
- kalkit ja 
- rengasrouhe ja kokonaiset renkaat sekä rakenteesta poistettu jäte.  
 
MARA-asetuksen mukaista menettelyä ei voida soveltaa eräillä herkillä alueilla ku-
ten luokitelluilla pohjavesialueilla.   

18.4  Luonnonsuojelulain mukaiset poikkeusluvat 

Ratahanketta suunniteltaessa on pyrittävä siihen, ettei suunniteltavan rauta-
tiehankkeen alueeseen sisältyisi luonnonsuojelulaissa mainittuja suojelukohteita, 
sillä muun muassa suojeltujen luontotyyppien muuttaminen ja erityisesti suojelta-
vien lajien esiintymispaikkojen heikentäminen tai hävittäminen on kiellettyä. Rau-
hoitettuihin lajeihin liittyy omat kieltonsa. ELY-keskukselta on syytä varmistaa, ettei 
hankkeen suunnitellulla tai sen vaikutuspiiriin ulottuvalla alueella ole suojelukoh-
teita.  

Mikäli suojelun piirissä oleviin kohteisiin kajoamista ei voida välttää, on ryhdyttävä 
hyvissä ajoin toimenpiteisiin poikkeusluvan saamiseksi, suojelun lakkauttamiseksi 
tai rauhoitusmääräysten lieventämiseksi, poikkeustilanteessa jopa lain tai asetuk-
sen muuttamiseksi (valtion maiden luonnonsuojelualueet). Useimmissa tapauk-
sissa ELY-keskus toimii lupaviranomaisena. Kunta kuitenkin päättää yksityisellä 
maalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoituksen lakkauttamisesta. 

Keskeisimmät luonnonsuojelulain mukaiset poikkeusluvat sekä rauhoitusmääräys-
ten lieventämiseen tai suojelun lakkauttamiseen liittyvät lupa-asiat ovat: 

- luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvan alueen toimenpiderajoituksesta poikkea-
minen (LSL 9 §), 

- yksityisen luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksien lieventäminen tai suo-
jelun lakkauttaminen (LSL 27 §), 

- luonnonmuistomerkin rauhoituksen lakkauttaminen (LSL 28 §), 
- luontotyypin muuttamiskiellosta poikkeaminen (LSL 31 §), 
- maisema-alueen suojelun lakkauttaminen tai sen suojelumääräyksen lieventä-

minen (LSL 35 §), 
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- erityisesti suojeltavan lajin taikka lintu- tai luontodirektiivin lajin rajatun tär-
keän esiintymispaikan muuttamiskiellosta poikkeaminen (LSL 48 § ja 49 §), 

- Euroopan yhteisön lajisuojelua koskevat erityissäännökset (luontodirektiivin 
liitteet IV(a) ja IV(b) lajit sekä lintudirektiivin artiklan 1 linnut (LSL 49 §) ja 

- rauhoitettuja kasvi- ja eläinlajeja koskevista rauhoitussäännöksistä (LSL 39 § 
ja 42 §) poikkeaminen (LSL 48 § ja 49 §). 

 
Rautatien suunnittelun eri vaiheissa on varmistettava luontoselvitysten ajantasai-
suus. Rakentamistoimenpiteisiin ryhdyttäessä on varmistettava, ettei luonnonym-
päristössä ole tapahtunut muutoksia, jotka edellyttävät suunnittelun aikana tehdyn 
luontoselvityksen täydentämistä. Erityisesti tämä koskee luontodirektiivin liitteen 
IVa lajien (mm. liito-oravan) lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Nämä paikat on suo-
jeltu suoraan lain nojalla eikä ympäristöviranomainen tee erillistä päätöstä, jossa 
kohdealue on rajattu. Jollei muuta tyydyttävää ratkaisua ole ja lajin suojelutilanne 
säilyy suotuisana, ELY-keskus voi myöntää luvan poiketa lisääntymis- ja levähdys-
paikan suojelusta erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä. 

Mikäli rata-alueiden tai suoja-alueiden luonnonsuojelualueille sijoittuvaa puustoa 
on tarve kaataa kunnossapidon yhteydessä, voidaan tarvita poikkeuslupa. Näissä 
tilanteissa toimimista on ohjeistettu tarkemmin liitteessä 3. 

18.5  Euroopan unionin Natura 2000 -verkostoa 
koskevat säännökset 

Radanpidossa on otettava huomioon myös se, että luonnonsuojelulain 64 a §:n 
mukaan Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia 
luonnonarvoja eli lajeja tai luontotyyppejä ei saa merkittävästi heikentää. Radan 
kunnossapidossa tai rautatien suoja-alueen riskipuiden poistossa voi syntyä ti-
lanne, jossa Natura-arvoja heikentävästä toimenpiteestä on ilmoitettava ELY-kes-
kukselle luonnonsuojelulain 65 b §:n nojalla, jos heikentävä toimenpide ei muutoin 
edellytä viranomaiselle tehtyä ilmoitusta, viranomaisen myöntämää lupaa tai hy-
väksyttyä suunnitelmaa. 

Jos ratahanke voi todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 
2000 verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen suojelun perus-
teena olevia luonnonarvoja, rataverkon haltijan on hankkeen toteuttajana arvioi-
tava asianmukaisella tavalla nämä vaikutukset. Arviointivelvollisuus koskee myös 
Natura-alueiden ulkopuolelle sijoittuvia väylähankkeita, joilla todennäköisesti on 
alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Arviointi voidaan suorittaa 
osana YVA-menettelyä. Luvan myöntävän tai suunnitelman hyväksyvän viranomai-
sen on valvottava, että arviointi tehdään. Viranomaisen on pyydettävä arvioinnista 
lausunto ELY-keskukselta ja siltä, jonka hallinnassa luonnonsuojelualue on. Jos 
ELY-keskus itse on hankkeen suunnittelija tai toteuttaja, ympäristöministeriö päät-
tää, mikä toinen ELY-keskus antaa lausunnon. Ympäristöministeriön päätökseen ei 
saa erikseen valittamalla hakea muutosta. 

Ratahankkeissa tällainen epätodennäköinen tilanne voisi syntyä, mikäli tiehank-
keen suunnittelussa osoitetaan muutoksia rautatiehen.  

Ratahanketta koskevaa suunnitelmaa ei saa hyväksyä, jos arviointi- ja lausunto-
menettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä 
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää 
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Natura 2000 -verkostoon. Kielto ei kuitenkaan ole ehdoton: suunnitelma voidaan 
hyväksyä, jos valtioneuvosto yleisistunnossa päättää, että hanke tai suunnitelma 
on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä 
vaihtoehtoista ratkaisua ole. Lisäksi edellytetään, että jos alueella on luontodirek-
tiivin liitteessä I tarkoitettu ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi tai liitteessä II 
tarkoitettu ensisijaisesti suojeltava laji, on lisäksi edellytyksenä, että ihmisten ter-
veyteen, yleiseen turvallisuuteen tai ympäristölle muualla koituviin erittäin merkit-
täviin suotuisiin vaikutuksiin liittyvä syy taikka muu erittäin tärkeän yleisen edun 
kannalta pakottava syy vaatii luvan myöntämistä taikka suunnitelman hyväksy-
mistä tai vahvistamista. Viimeksi mainitussa tapauksessa asiasta on hankittava ko-
mission lausunto.  

Valtioneuvoston on hankkeen tai suunnitelman toteuttamista koskevassa päätök-
sessä määrättävä Natura 2000 -verkoston yhtenäisyydelle tai luonnonarvoille ai-
heutuvien heikennysten korvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Toimenpiteiden 
kustannuksista vastaa hankkeen tai suunnitelman toteuttaja. Kustannusvastuuta 
voidaan kohtuullistaa ottaen huomioon hankkeen tai suunnitelman perusteena 
oleva yleisen edun kannalta pakottava syy.  

18.6  Metsälain mukainen metsänkäyttöilmoitus 

Metsälakia sovelletaan metsän hoitamiseen ja käyttämiseen metsätalousmaaksi lu-
ettavilla alueilla (2 §). Metsälakia ei siten lähtökohtaisesti sovelleta rautatiealueella 
tehtäviin toimenpiteisiin, eikä metsälain 14 §:n mukaista metsänkäyttöilmoitusta 
pääsäännön mukaan tarvitse tehdä puiden hakkuusta rautatiealueella. Metsän-
käyttöilmoitusta ei myöskään tarvitse tehdä rautatien suoja-alueen hakkuista, ell-
eivät ne kohdistu 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuun erityisen tärkeään elinympä-
ristöön (14.2 § 3 kohta). 

Uuden rautatien rakentamiseen voi liittyä velvollisuus tehdä metsänkäyttöilmoitus, 
jos kysymys on uuteen maastokäytävään rakennettavan rautatien linjahakkuusta.  

Metsälaki edellyttää metsänkäyttöilmoituksen tekemistä muusta kuin pienialaista 
tie-, sähkö- tai muun vastaavan linjan hakkuusta. Rautatielilnjan hakkuu voidaan 
rinnastaa tielinjan hakkuuseen ja sen pienialaisuutta voidaan arvioida siten, että 
muuna kuin pienialaisena linjahakkuuna pidetään moottoritie- ja suurjännitelinjoja 
leveydeltään vastaavan maastokäytävän hakkuuta. Toisaalta myös pienialaisesta 
linjahakkuusta on tehtävä metsänkäyttöilmoitus, jos hakkuu kohdistu metsälain 10 
§:ssä tarkoitettuun erityisen tärkeään elinympäristöön.  

Metsänkäyttöilmoitus on tehtävä myös tietyistä toimenpiteistä, jotka tehdään met-
sälain 10 §:ssä säädettyjen erityisen tärkeiden elinympäristöjen alueilla, joita ovat 
muun muassa: 

- lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen 
sekä enintään 0,5 hehtaarin suuruisten lampien välittömät lähiympäristöt, joi-
den ominaispiirteitä ovat veden läheisyydestä ja puu- ja pensaskerroksesta 
johtuvat erityiset kasvuolosuhteet ja pienilmasto sekä 

- mm. seuraavat suoelinympäristöt, joiden yhteinen ominaispiirre on luonnonti-
lainen tai luonnontilaisen kaltainen vesitalous: 
- lehto- ja ruohokorvet, joiden ominaispiirteitä ovat rehevä ja vaatelias kas-

villisuus, erirakenteinen puusto ja pensaskasvillisuus; 
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- rehevät lehtolaikut, joiden ominaispiirteitä ovat lehtomulta, vaatelias kas-
villisuus sekä luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen puusto ja pen-
saskasvillisuus.  

 
Metsänkäyttöilmoitus on tehtävä, mikäli hakkuu tai muu toimenpide kohdistuu 
metsälain 10 §:n 2 momentissa lueteltuun erityisen tärkeään elinympäristöön, joka 
on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen sekä ympäristöstään selvästi erot-
tuva. Metsälain mukaisessa erityisen tärkeässä elinympäristössä kiellettyjä toimen-
piteitä ovat mm. avohakkuu, kasvupaikalle ominaista kasvillisuutta selvästi vahin-
goittava maanpinnan käsittely, ojitus, metsätien tekeminen, purojen ja norojen 
perkaus sekä kemiallisten torjunta-aineiden käyttö. Sallittuja toimenpiteitä ovat 
yleensä mm. yksittäisten puiden kaataminen ja muut toimenpiteet, jotka eivät va-
hingoita elinympäristön ominaispiirteitä (selvitettävä tapauskohtaisesti).  

Metsänhakkuuta tai metsälain 10 §:n mukaisen erityisen tärkeän elinympäristön 
käsittelyä koskeva kirjallinen metsänkäyttöilmoitus tehdään metsäkeskukselle vii-
meistään 10 päivää ennen aiotun hakkuun tai toimenpiteen aloittamista.  

Mikäli on epäselvää, kuuluuko hakkuu tai muu toimenpide metsänkäyttöilmoitus-
velvollisuuden piiriin, on ilmoitustarve varmistettava metsäkeskuksesta esim. ha-
kemalla metsälain 14 c §:n mukaista ennakkotietoa erityisen tärkeästä elinympä-
ristöstä. Ennen hakkuun aloitusta voidaan vielä tehdä metsäkeskukselle tiedon-
luovutuspyyntö, jolla varmistetaan, että urakkaa koskevat ympäristökohdetiedot 
ovat ajan tasalla. 

Käytännössä metsänkäyttöilmoitusta koskevat säännökset voivat tulla noudatetta-
vaksi esimerkiksi silloin, kun rakennetaan korvaavia yksityisteitä tasoristeyksen 
poistohankkeessa tai rakennetaan/parannetaan rumpuja tai siltoja rautatiealueen 
läheisyydessä ja työskentelyalue ulottuu metsälain 10 §:n mukaisen erityisen tär-
keän elinympäristön alueelle. Metsänkäyttöilmoitusta ei tarvitse tehdä yksityis-
tiehankkeessa toteutettavasta tielinjan raivaushakkuusta silloin (metsälaki 14.2 § 
3 kohta), jos ei toimita metsälain 10 §:n mukaiseksi erityiskohteeksi katsottavalla 
alueella. 

18.7  Muinaismuistolain mukainen ilmoitus ja 
neuvotteluvelvoite 

Muinaismuistot on suojeltu suoraan muinaismuistolain nojalla. Suojeltuja muinais-
muistoja ovat muun muassa kiinteät muinaisjäännökset ja irtaimet muinaisesineet. 
Esimerkkinä kiinteästä muinaisjäännöksestä voidaan maininta radanvarren ki-
pinäaidat. Museoviranomaisia ovat Museovirasto ja alueelliset vastuumuseot (maa-
kuntamuseot).  

Kiinteitä muinaisjäännöksiä koskee kajoamiskielto, jolla kielletään kiinteän 
muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, 
poistaminen ja muu kajoaminen. Rautatietä suunniteltaessa on hyvissä ajoin sel-
vitettävä, voiko hankkeen toimeenpaneminen koskea kiinteää muinaisjäännöstä. 
Jos näin on, on asiasta oltava viipymättä yhteydessä museoviranomaiseen neuvot-
telemista varten. Ellei asiasta päästä yksimielisyyteen, museoviranomaisen on alis-
tettava asia valtioneuvoston ratkaistavaksi (muinaismuistolaki 13 §). 



Väyläviraston ohjeita 26/2021 138 
Radanpidon ympäristöohje 
 

 

Jos kiinteää muinaisjäännöstä ei ole tunnistettu hankkeen suunnittelun yhteydessä 
ja muinaisjäännös havaitaan vasta ratahankkeeseen liittyvän kaivu- tai muun työn 
yhteydessä, on työ keskeytettävä muinaisjäännöksen kohdalla ja ilmoitettava asi-
asta viipymättä museoviranomaiselle neuvottelujen käynnistämiseksi (muinais-
muistolaki 14 §). Alueellisten vastuumuseoiden kanssa voidaan neuvotella esimer-
kiksi hankkeen vaatimista arkeologisista selvityksistä ja linjausvaihtoehdoista. Jos 
hanke vaatii kajoamista kiinteään muinaisjäännökseen, kajoamislupaa haetaan 
Museovirastolta.  

Irtaimia muinaisesineitä ovat maasta löydetyt rahat, aseet, työkalut, astiat, 
kulkuvälineet tai muut sellaiset esineet, joiden omistajaa ei tiedetä ja joita voidaan 
olettaa vähintään sata vuotta vanhoiksi. Irtaimet muinaisesineet on viipymättä toi-
mitettava Museovirastolle sellaisenaan puhdistamattomana löytöpaikkaa sekä löy-
töön liittyviä olosuhteita koskevine tarkkoine tietoineen (muinaismuistolaki 16 §). 

18.8  Maa-ainesten ottolupa 

Maa-aineslaissa tarkoitettujen maa-ainesten (kivi, sora, hiekka, multa) ottaminen 
muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön edellyttää maa-aineslain mukaisen luvan. 
Maa-aineslupaa haetaan asianomaisesta kunnasta.  

Maa-aineslupaa ei tarvita rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten ottami-
seen ja hyväksikäyttöön silloin, kun toimenpide perustuu viranomaisen antamaan 
lupaan tai hyväksymään suunnitelmaan, kuten rata- tai tiesuunnitelma, yksityistie-
lain mukainen toimituspäätös, lunastuslain mukainen lunastuslupa ja vesilupa. Kui-
tenkin ratasuunnitelma syrjäyttää maa-ainesluvan tarpeen vain silloin, kun maa-
ainesten ottaminen tapahtuu ratasuunnitelman mukaisella rautatiealueella/tie-
suunnitelman mukaisella tiealueella tai sellaisella liitännäisalueella, jota ei ole pe-
rustettu maa-ainesten ottamista varten. 

18.9  Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat 
ja ilmoitukset 

Maankäyttö- ja rakennuslaki sääntelee kaavoitusta ja erilaisia rakentamistoimen-
piteitä ja myös radanpidon hankkeet voivat edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisia lupia ja ilmoituksia. Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään neljästä eri 
lupatyypistä, jotka ovat rakennuslupa, toimenpidelupa, rakennuksen purkamislupa 
ja maisematyölupa. Lisäksi laissa säädetään erilaisista poikkeamistilanteista ja nii-
hin tarvittavista lupapäätöksistä.  

Radanpidon hankkeissa ei tarvita toimenpide-, maisema- tai purkamislupaa silloin, 
kun jonkun em. lupatyypin soveltamisalaan kuuluva toimenpide perustuu hyväk-
syttyyn ratasuunnitelmaan.  

Aloittamisoikeus: Rakennus-, toimenpide- tai maisematyölupahakemuksessa voi 
olla syytä hakea oikeutta rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen 
osaksi tai kokonaan ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Aloittamisoikeutta 
voidaan hakea myös erillisellä hakemuksella valitusajan kuluessa tai 14 päivän ku-
luessa valitusajan päättymisestä (MRL 144 §).   
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18.9.1  Rakennuslupa 

Rakennuslupa tarvitaan rakennuksen rakentamisen lisäksi myös muun muassa ra-
kennuksen rakentamiseen verrattavaan korjaus- ja muutostyöhön ja laajennuk-
seen sekä käyttötarkoituksen olennaiseen muutokseen (MRL 125 §). Eräisiin vä-
häisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta 
ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennuslupa haetaan kunnan 
rakennusvalvontaviranomaiselta.  

Vähäinen poikkeaminen: Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi tietyin 
edellytyksin ja rajoituksin myöntää rakennusluvan myös silloin, kun on kyse vähäi-
sestä poikkeamisesta rakentamista koskevista määräyksistä ja säännöksistä (MRL 
175 §). 

18.9.2  Poikkeamispäätös 

Mikäli radanpidon hankkeessa on tarve poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- 
ja rakennuslain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toi-
menpidettä koskevista säännöksistä ym. (esim. rakennusjärjestyksestä), tarvitaan 
ennen toimenpiteeseen ryhtymistä poikkeamispäätös. Poikkeamispäätöstä hae-
taan kunnalta (MRL 171 §).   

18.9.3  Toimenpidelupa 

Radanpidon hankkeessa erilaisten rakennelmien ja laitosten pystyttämiseen ei tar-
vita erillistä kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta haettavaa toimenpidelupaa, 
silloin kun toimenpide perustuu ratalain mukaisen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan 
(MRL 126,3 §).  

Mikäli suunniteltu toimenpide ei perustu hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan, voidaan 
toimenpidelupaa tarvita esimerkiksi seuraavien rakennelmien, laitosten ym. pys-
tyttämiseen:  

- laiturikatos, 
- turvalaitetila tai muu rakennelma, 
- masto,  
- iso varastointisäiliö, suuri valaisinpylväs, muuntaja tai muut erillislaitteet, 
- erillinen säilytys- tai varastointialue, 
- julkisivutoimenpiteet, kuten kattomuodon katteen tai värityksen muuttaminen 

ja 
- kiinteä aita tai reunusmuuri. 
 
Toimenpidelupaa on haettava, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, 
ympäröivän alueen maankäyttöön tai kaupunki- tai maisemakuvaan (MRA 62 §).  

Kunta voi rakennusjärjestyksessään määrätä, että toimenpideluvan sijasta toimen-
piteeseen voidaan ryhtyä ilmoitusmenettelyllä. Koska kuntien käytännöt toimenpi-
deluvan ja ilmoitusmenettelyn käytöstä vaihtelevat, on sovellettava menettely hyvä 
selvittää kunnan rakennusvalvonnasta. Mikäli toimenpide voidaan suorittaa ilmoi-
tusmenettelyllä, on ilmoitus tehtävä vähintään 14 päivää ennen toimenpiteeseen 
ryhtymistä.   
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18.9.4  Maisematyölupa 

Radanpidon hankkeissa maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen ei tarvita erillistä 
kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta haettavaa maisematyölupaa silloin, kun 
toimenpide perustuu ratalain mukaisen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan (MRL 
128.3 §). Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, kun on kyse yleis- tai ase-
makaavan toteuttamiseksi tarpeellisen taikka rakennus- tai toimenpideluvan mu-
kaisen työn suorittamisesta tai toimenpide on vaikutuksiltaan vähäinen (MRL 128.2 
§). Maisematyölupa ei myöskään ole tarpeen sellaiseen maa-ainesten ottoon, jo-
hon tarvitaan maa-aineslupa (MRL 128.4 §). 

Muussa tapauksessa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön (esim. kaivami-
nen, louhiminen, täyttäminen ja läjittäminen) sekä puiden kaatamiseen on oltava 
maisematyölupa, kun työ tehdään    

- asemakaava-alueella, 
- yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään tai  
- alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle 

yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.  
 

18.9.5  Rakennuksen purkamislupa ja purkamisilmoitus 

Rakennuksen tai sen osan purkamiseen ei tarvita purkamislupaa, jos purkamista 
edellytetään ratasuunnitelmassa, rakennusluvassa, katusuunnitelmassa, tiesuun-
nitelmassa tai on kyse talousrakennuksen ja siihen verrattavan vähäisen rakennuk-
sen purkamisesta, eikä rakennus ole historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteel-
lisesti arvokas tai tällaisen kokonaisuuden osa (MRL 127.2 §).  

Jos rakennuksen tai sen osan purkamista ei ole esitetty ratasuunnitelmassa tai ei 
ole kyse muusta maankäyttö- ja rakennuslain 127.2 §:n mukaisesta tilanteesta, 
vaatii purkaminen luvan asemakaava-alueella, asemakaavan laatimiseen liittyvän 
rakennuskiellon alueella ja yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään. 
Purkamislupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.   

Vaikka purkamislupaa ei tarvita, on rakennuksen tai sen osan purkamisesta tehtävä 
kirjallinen purkamisilmoitus 30 päivää ennen purkutyön aloittamista kunnan raken-
nusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan ku-
luessa vaatia luvan hakemista. Lupaa voidaan edellyttää esimerkiksi, kun asema-
kaava on vanhentunut tai purkamisessa tulisi rakennussuojelullisista syistä sovel-
lettavaksi purkamisen lupaharkintaa koskevat säännökset. 

18.10  Lupahakemuslomakkeita 

Muun muassa seuraavia lupahakemuslomakkeita on saatavilla:  

Ympäristöhallinnon verkkosivut:  

- Ympäristölupahakemus 
- Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta 
- Ilmoitus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta   
- Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa  
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Kuntien verkkosivut:  

- Rakennuslupahakemus 
- Toimenpidelupahakemus 
- Maisematyölupahakemus 
- Purkamisilmoitus/purkamislupahakemus 
- Poikkeamislupahakemus 
- Maa-aineslupahakemus 
 
Museoviraston verkkosivut 

- Kajoamislupalomake 
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Väyläviraston kannalta olennaiset valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet 

Radanpitoa koskevien yleisten vaatimusten (Ratalaki 5 §) mukaan rataverkkoa on 
kehitettävä ja kunnossapidettävä ja siihen investoitava siten, että edistetään val-
takunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista ja alueiden kehittämistä 
sekä maankäytön suunnittelussa yhdyskuntarakenteelle ja ympäristölle asetetta-
vien tavoitteiden toteuttamista ja alue- ja yhdyskuntarakenteen taloudellisuutta.  

Väyläviraston ydintavoitteita tukevat valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet 

Tehokas liikennejärjestelmä 

- Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudelli-
suutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkos-
toja sekä varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yh-
teiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilölii-
kenteen solmukohtien toimivuudelle. 

- Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja vies-
tintäyhteyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja 
valtakunnallisesti merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen 
kehittämismahdollisuudet. 

 
Väyläviraston toimintaa puitteistavat valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

- Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin pe-
rustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien 
hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-
selle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asunto-
tuotannolle. 

- Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehityk-
selle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla 
kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. 

- Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutetta-
vuutta eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkolii-
kennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 

- Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan 
siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saa-
vutettavissa.  

 
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

- Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuk-
siin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulva-
riskien hallinta varmistetaan muutoin. 

- Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympä-
ristö- ja terveyshaittoja. 
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- Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen 
ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai 
riskit hallitaan muulla tavoin. 

- Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallis-
ten aineiden kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuin-
alueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. 

- Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti 
maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueel-
liset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet. 

 
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat  

- Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnon-
perinnön arvojen turvaamisesta. 

- Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja eko-
logisten yhteyksien säilymistä. 

- Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen 
kestävää hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta mer-
kittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -
elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä. 
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Ohjekortti 1: GIS, uusien tuotettavien paikka-
tietojen määritykset (suunnittelu- ja ympäristö-
teema-aineistot) 

Rataverkon haltijan toimeksiannoissa tuotetaan seuraavat suunnitelma- ja ympä-
ristöteema-aineistot soveltuvien osin alla olevien määritysten mukaisesti. Kaikki ai-
neistot tuotetaan shp-tiedostoina EUREF-FIN-koordinaatistossa. Aineiston tarkkuu-
den on oltava riittävä sen esittämiseen mittakaavassa 1:20 000. 

Aineistojen tuottamisen yhteydessä on oltava yhteydessä radanpitäjän paikkatie-
tovastaavaan. 

Taulukko 4. Ympäristöpaikkatiedon tietomääritykset. 

Aineis-
ton nimi 

Aineiston sisällön kuvaus/ määritys Tiedoston nimeäminen Geo-
met-
ria 

Aineisto-
tyyppi (suun-
nitelma-
/ympäristö-
teema-ai-
neisto) 

Uusi  
ratalinja 

Suunniteltu kaksoisraide, rataoikaisu tai 
uusi ratalinjaus (ei sisällä geometrian 
parannuskohteita). Kaksoisraiteen to-
dellista etäisyyttä nykyiseen raiteeseen 
nähden saa liioitella, jotta kaksoisraide 
erottuu 1:20 000 mittakaavassa ole-
massa olevasta radasta. 

Hankkeen rataosan nimi ly-
hennettynä, teeman nimi, 
tarvittaessa vaihtoehdon 
nimi, esim. LUIMA_uusi_ra-
talinja_VE1 

Viiva suunnitelma 

Uusi  
liikenne-
paikka 

Suunnitellun uuden liikennepaikan si-
jainti radan myötäisesti vaihteesta vaih-
teeseen. 

Hankkeen rataosan nimi ly-
hennettynä, teeman nimi, 
tarvittaessa vaihtoehdon 
nimi, esim. LUIMA_uusi_lii-
kennepaikka 

Viiva suunnitelma 

Poistet-
tava  
taso- 

risteys 

Poistettavaksi suunniteltu tasoristeys Hankkeen rataosan nimi ly-
hennettynä, teeman nimi, 
tarvittaessa vaihtoehdon 
nimi, esim. LUIMA_poistet-
tava_tasoristeys 

Piste suunnitelma 

Uusi  
tunneli 

Suunniteltu uusi tunneli Hankkeen rataosan nimi ly-
hennettynä, teeman nimi ly-
hennettynä, esim. 
LUIMA_uusi_tunnelit 

Viiva suunnitelma 

Ympäris-
töhäiriön 
torjunta 

Ympäristöhäiriöiden vähentämistoimen-
piteet (mm. melun- ja tärinäntorjunta) 

Hankkeen rataosan nimi ly-
hennettynä, teeman nimi ly-
hennettynä, esim. 
LUIMA_suunn_ymphai-
rio_torj 

Viiva suunnitelma 



Väyläviraston ohjeita 26/2021 Liite 2 / 2 (11) 
Radanpidon ympäristöohje 

 

Aineis-
ton nimi 

Aineiston sisällön kuvaus/ määritys Tiedoston nimeäminen Geo-
met-
ria 

Aineisto-
tyyppi (suun-
nitelma-
/ympäristö-
teema-ai-
neisto) 

Uusi yli- 
tai ali-
kulku 

Suunnitellut uudet yli- tai alikulut (silta-
merkinnöin) 

Hankkeen rataosan nimi ly-
hennettynä, teeman nimi ly-
hennettynä, tarvittaessa 
vaihtoehdon nimi, esim. 
LUIMA_uusi_yli_alikulut 

Viiva suunnitelma 

Uudet 
tiejärjes-
telyt 

Suunnitellut uudet huoltotiet tai muut 
tiejärjestelyt 

Hankkeen rataosan nimi ly-
hennettynä, teeman nimi ly-
hennettynä, tarvittaessa 
vaihtoehdon nimi, esim. 
LUIMA_uusi_tiejarj 

Viiva suunnitelma 

Tärinän 
riski-
kohde 

Työssä määritelty tärinän riskikohde. 
Määritys voi perustua mm. pehmeikkö- 
ja maaperätietoihin, asutuksen sijain-
tiin, mittauksiin, asukkaiden huomau-
tuksiin tai näiden yhdistelmiin.  

Hankkeen rataosan nimi ly-
hennettynä, teeman nimi ly-
hennettynä, esim. 

LUIMA_tarinariski 

Piste, 
viiva 
tai 

alue 

ympäristö-
teema 

Muu ar-
vokas 

kohde 

Jokin muu valtakunnallisesti, maakun-
nallisesti tai paikallisesti arvokas kohde 
kuin olemassa oleviin valtakunnallisiin 
paikkatietoaineistojen (tausta-aineisto-
jen) kuuluva kohde. Ei sisällä mm. SY-
KEn ja Museoviraston paikkatietoaineis-
toja. Sisältää mm. kuntien, maakuntien 
ja ELY-keskusten omat paikkatietoai-
neistot sekä paperikartoilta toimeksian-
non aikana digitoitavat kohteet.  

Hankkeen rataosan nimi ly-
hennettynä, teeman nimi ly-
hennettynä, esim. 
LUIMA_muu_arv_kohde 

Piste, 
viiva 
tai 
alue 

ympäristö-
teema 

Luonto-
selvityk-
sen tu-
lokset 

Luontoselvitysten yhteydessä tunniste-
tut merkittävät lajiesiintymät ja luonto-

tyypit ym. 

Hankkeen rataosan nimi ly-
hennettynä, teeman nimi ly-
hennettynä,   esim. 
LUIMA_luontoselv 

Piste, 
viiva 
tai 
alue 

ympäristö-
teema 

Talous-
vesikai-
vot  

Kaivokartoituksen tulokset Hankkeen rataosan nimi ly-
hennettynä, teeman nimi ly-
hennettynä,   esim. 
LUIMA_kaivot 

Piste ympäristö-
teema 

Näyte- ja 
mittaus-
tulokset 

Hankekohtaiset pohjavesi-, pintavesi-, 
sedimentti-, maaperä-, melu- ja tä-
rinämittaukset tai -tutkimukset 

Hankkeen rataosan nimi ly-
hennettynä, teeman nimi ly-
hennettynä,   esim. 
LUIMA_pvputket 

Piste, 
alue 

ympäristö-
teema 

Yömelun 
nykytila 

Työssä laskettu nykytilanteen yöajan 
melukäyrät 

Hankkeen rataosan nimi ly-
hennettynä, teeman nimi ly-
hennettynä, tarvittaessa 
vaihtoehdon nimi,   esim. 

LUIMA_yomelu_nyktila 

Alue ympäristö-
teema 
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Aineis-
ton nimi 

Aineiston sisällön kuvaus/ määritys Tiedoston nimeäminen Geo-
met-
ria 

Aineisto-
tyyppi (suun-
nitelma-
/ympäristö-
teema-ai-
neisto) 

Yömelun 
ennuste 
ilman 
melun-
torjuntaa 

Työssä laskettu ennustetilanteen yöajan 
melukäyrät ilman meluntorjuntaa 

Hankkeen rataosan nimi ly-
hennettynä, teeman nimi ly-
hennettynä, IE=ilman me-
luntorjuntaa, tarvittaessa 
vaihtoehdon nimi,   esim. 
LUIMA_yomelu_enn_IE 

Alue ympäristö-
teema 

Yömelun 
ennuste 
melun-
torjun-

nalla 

Työssä laskettu ennustetilanteen yöajan 
melukäyrät  meluntorjunnalla 

Hankkeen rataosan nimi ly-
hennettynä, teeman nimi ly-
hennettynä, tarvittaessa 
vaihtoehdon nimi,   esim. 

LUIMA_yomelu_enn 

Alue ympäristö-
teema 

Luonto-
selvityk-
sen tu-
lokset 

Luontoselvitysten yhteydessä tunniste-
tut merkittävät lajiesiintymät ja luonto-

tyypit ym. 

Hankkeen rataosan nimi ly-
hennettynä, teeman nimi ly-
hennettynä,   esim. 
LUIMA_luontoselv 

Piste, 
viiva 
tai 
alue 

ympäristö-
teema 

Talous-
vesikai-

vot  

Kaivokartoituksen tulokset Hankkeen rataosan nimi ly-
hennettynä, teeman nimi ly-
hennettynä,   esim. 
LUIMA_kaivot 

Piste ympäristö-
teema 
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Ohjekortti 2: CO2-taseen laskeminen  

CO2-laskelmat hankearvioinneissa 

Taulukko 5. Lähtötiedot hankearvioinnin CO2-laskelmia varten. 

Lähtötieto Lähtötietotyyppi ja lähteet 

Yleiset ohjeet Liikenneväylien hankearvioinnin yleisohje /57/ 

Ratahankkeiden arviointiohje /58/ 

Liikennetiedot  
nykytilanteessa 

A) Junaliikenteen määrä (kilometrit ja liikennöinti- 
taajuus), junatyypit, junapainot 

tai  

B) Bruttotonnikilometrit junatyypeittäin ja painoluokittain 
eroteltuna, Väylävirasto / liikennöitsijät 

Tieliikenteen määrä ajoneuvokilometreissä (jos siirtyvää 
liikennettä), Väylävirasto / IVAR 

Liikennearviot 
hankkeen eri  
toteutusvaihto- 
ehdoissa sekä  

0+-vaihtoehdossa 

Junaliikenteen määrä (kilometrit ja liikennöintitaajuus), 
junatyypit, junapainot 

tai  

B) Bruttotonnikilometrit junatyypeittäin ja painoluokittain 
eroteltuna, Väylävirasto / liikennöitsijät 

Tieliikenteen määrä ajoneuvokilometreissä (jos siirtyvää 
liikennettä), Väylävirasto / IVAR 

Junan ominais- 
energiankulutus 

Junan ominaisenergiankulutus, kWh tai l/1000 brtkm 

LIPASTO/ Uusin RAILI-raportti (linkki raporttiin) 

Vetureiden päästö-
kertoimet 

Vetureiden päästökertoimet, g/kgpa tai g/kWh 

LIPASTO/ Uusin RAILI-raportti (linkki raporttiin) 

Sähköntuotannon  

ominaispäästöt 

Suomen sähköntuotannon ominaispäästöt, g/kWh 

LIPASTO/ Uusin RAILI-raportti (linkki raporttiin) 

Tieliikenteen  
päästökertoimet 

Ajoneuvojen päästökertoimet, g/km 

LIPASTO/ Yksikköpäästösivut (linkki sivustolle) 

CO2-päästöjen  
yksikköarvot 

CO2-päästöjen yksikköarvot, €/t 

LVM 2007/ Joukkoliikenteen vaikutusten arviointi/ 
(33,8€/t) 

CE Delft 2007/ Handbook on Estimation of External Costs 
in the Transport  

Sector/ (25 €/t) 

 
Menetelmät 

A) Energiankulutus lasketaan kertomalla vuosittainen junavuorojen määrä junaki-
lometreillä, junan ominaispainolla ja junan ominaiskulutusarvolla. 

Tai B) Bruttotonnikilometrit kerrotaan junien ominaisenergiankulutuksella, jolloin 
saadaan vuosittainen energiankulutus litroissa tai kilowattitunneissa. 

http://lipasto.vtt.fi/raili/index.htm
http://lipasto.vtt.fi/raili/index.htm
http://lipasto.vtt.fi/raili/index.htm
http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/index.htm
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Junaliikenteen päästöt lasketaan kertomalla junaliikenteen energiankulutus vetu-
reiden päästökertoimilla tai sähköntuotannon ominaispäästöllä. Dieseljunaliiken-
teen laskelmissa huomioidaan, että litra dieselöljyä painaa 0,85 kg.  

Päästöjen muutos lasketaan vanhojen ja uusien päästöjen erotuksena. Saatu pääs-
tömuutos kerrotaan CO2-päästön yksikköarvolla. 

Raportointi 

Tulokset raportoidaan seuraavasti: 

- CO2-päästöt eri vaihtoehdoissa tonnia/vuosi (myös 0-vaihtoehto) 
- CO2-päästöjen muutos tonneina/vuosi sekä henkilö- ja tavaraliikenteelle  

eriteltynä että koko liikenteelle yhteensä 
- CO2-päästöjen muutoksesta aiheutuvat kustannuslisät/-säästöt (0-vaihto- 

ehtoon verrattuna) 
 
MUUT CO2-laskelmat 

Taulukko 6. Lähtötiedot muita CO2-laskelmia varten. 

Lähtötieto Lähtötietotyyppi ja lähteet 

Liikennetiedot  
nykytilanteessa 

Junaliikenteen määrä junatyypeittäin eroteltuna, hkm/v 
ja tkm/v, Väylävirasto / liikennöitsijät 

Tieliikenteen määrä, hkm/v ja tkm/v (jos siirtyvää liiken-

nettä), Väylävirasto / IVAR 

Liikennearviot 
hankkeen eri toteu-
tusvaihtoehdoissa    

Junaliikenteen määrä, hkm/v ja tkm/v, Väylävirasto / lii-
kennöitsijät 

Tieliikenteen määrä, hkm/v ja tkm/v (jos siirtyvää liiken-
nettä), Väylävirasto / IVAR 

Liikenteen yksikkö-
päästöt 

Juna- ja tieliikenteen yksikköpäästöt, g/hkm ja g/tkm 

LIPASTO/ Yksikköpäästösivut (linkki sivustolle) 

CO2-päästöjen  
yksikköarvot 

CO2-päästöjen yksikköarvot, €/t 

LVM 2007/ Joukkoliikenteen vaikutusten arviointi/ 
(33,8€/t) 

CE Delft 2007/ Handbook on Estimation of External Costs 
in the Transport Sector/ (25 €/t) 

 
Menetelmät 

Vuosittaiset henkilö- ja tonnikilometrit kerrotaan henkilö- ja tavarajunaliikenteen 
yksikköpäästökertoimilla. Laskelmat suoritetaan aluksi veturisarjoittain, ja tämän 
jälkeen lasketaan koko junaliikenteen yhteiset päästöt. Edellä esitetyllä tavalla las-
ketaan päästöt nykytilanteessa ja ennustetussa tilanteessa.  

Mikäli hankkeella on vaikutusta tieliikenteeseen, lasketaan tieliikenteen päästöt ny-
kytilanteessa ja hankkeen toteuttamisen jälkeen samalla tavoin kuin junaliikenteen 
päästöt. 

Päästöjen muutos lasketaan vanhojen ja uusien päästöjen erotuksena. Saatu pääs-
tömuutos kerrotaan CO2-päästön yksikköarvolla. 

http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/index.htm
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Raportointi 

Tulokset raportoidaan seuraavasti: 

- CO2-päästöt eri vaihtoehdoissa tonnia/vuosi (myös 0-vaihtoehto) 
- CO2-päästöjen muutos tonneina/vuosi sekä henkilö- ja tavaraliikenteelle  

eriteltynä että koko liikenteelle yhteensä 
- CO2-päästöjen muutoksesta aiheutuvat kustannuslisät/-säästöt (0-vaihto- 

ehtoon verrattuna) 
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Ohjekortti 3: Meluselvityksen laatiminen 

Käytettävät aineistot 

Maastomalli 

- Käyräväli lähietäisyydellä 1 m, kauempana riittävä tarkkuus 2,5 m. 
- Minimietäisyys radasta 1000 m. 
- Ajantasaiset rakennukset joko kunnan (kantakartta) tai maanmittauslaitoksen 

(maastotietokanta) aineistosta. 
 
Rata-alue: Rataverkon haltija toimittaa tai hyväksytettävä rataverkon haltijalla. 

Radan geometria: Rataverkon haltija toimittaa tai hyväksytettävä rataverkon hal-
tijalla (pysty- ja vaakageometria). 

Liikennemäärätiedot: Rataverkon haltija toimittaa. 

Väestötiedot: Ajantasainen Rakennus- ja huoneistorekisteri -aineisto tai kuntien 
vastaava aineisto. 

Laskentamallit ja ohjelmat 

Yhteispohjoismaiset laskentamallit: 

- Raideliikennemelun laskentamalli (NMT 1996), 
- Tieliikennemelun laskentamalli (RTN 1996) ja 
- Yleinen ympäristömelun laskentamalli (DAL 1982), ratapihojen, kaarrekirs-

kuntojen ja mitattujen siltojen mallinnukseen. 
 
CNOSSOS-EU-laskentamalli (käytetään ainoastaan EU:n ympäristömeludirektiivin 
mukaisissa meluselvityksissä). 

Käytetään ohjelmia, jotka sisältävät yhteispohjoismaiset laskentamallit esim. 

- Cadna/A 
- SoundPLAN 
- Muut vastaavat tuotteet 
 
Käytettävät parametrit (laskenta-asetukset) 

- Laskentakorkeus 2 m. 
- Laskentasäde kaupungissa > 1000 m muualla vähintään 1500 m. 
- Heijastuskerroin ≥ 1. 
- Laskentapisteiden välinen etäisyys enintään 20 m (YVA, YS), 10–15 m (RaS). 
- Rakennuksien korkeudet joko todellisia korkeuksia tai kerroslukumäärään  

perustuvia arvioita. Rakennuksia, joiden pinta-ala < 10 m2, ei tarvitse mallin-
taa. 

 
Yleiset mallinnusperiaatteet 

- Rakennuksien absorptiokertoimen α oletusarvona 0,21 (1 dB). 
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- Maaperä mallinnetaan akustisesti kovana (G=0) vesistöille, laskennoissa mu-
kana oleville teille sekä tiiviissä kaupunkiympäristössä. Muualla mallinnetaan 
pehmeänä maana (G=1). 

- Tarkemmissa suuren mittakaavan laskennoissa voidaan maaperän vaimennus 
mallintaa tarkemmin (esimerkiksi pysäköintialueet kovia ja puistot pehmeitä). 

- Nykyiset meluesteet mallinnetaan todellisen sijainnin ja esteen ominaisuuk-
sien mukaisesti. 

- Meluntorjunnan suunnittelussa huomioidaan Tien ja radan meluesteiden 
suunnitteluohjeen sekä Radan matalan meluesteen tuotevaatimukset julkai-
sujen asettamat vaatimukset. 

- Kaksoisraide voidaan mallintaa yhdellä lähteellä alustavan yleissuunnittelun ja 
YVAn yhteydessä. Muissa suunnitteluvaiheissa ja -tilanteissa liikenne jaetaan 
useammalle raiteelle. 

- Radan kunto huomioidaan nykytilanteen arvioinnissa, mikäli on tiedossa, että 
rata on keskivertoa parempi tai huonokuntoisempi. Jos kyseessä on yhteen 
hitsaamaton kisko, käytetään korjaustermiä +3 dB. 

- Junien nopeuksina käytetään mahdollisimman todellisia, eri junatyypeille omi-
naisia ajonopeuksia. Vähintäänkin on huomioitava asemien vaikutus rataosan 
nopeustasoihin/nopeusrajoituksiin. 

- Laskenta-alue ulottuu vähintään 5 dB etäisyydelle alimmasta tarkasteltavasta 
laskentatuloksesta. 

 
Viitteet 

Railway traffic noise. Nordic prediction method. TemaNord 1996:524, Nordic Coun-
cil of Ministers, Kööpenhamina, 1996 

Road traffic noise. Nordic prediction method. TemaNord 1996:525, Nordic Council 
of Ministers, Kööpenhamina, 1996 

Kragh, J., Andersen, B. & Jacobsen, J.1982: Environmental noise from industrial 
plants. General prediction method. Danish Acoustical Laboratory, report 32. 
Lyngby 1982. 

CNOSSOS-EU-laskentamalli – Laskenta-asetukset ja mallinnusperiaatteet. Liiken-
neviraston ohjeita 4/2017 

Teiden ja ratojen meluesteiden suunnittelu. Väyläviraston ohje 2021. 

Radan matalan meluesteen tuotevaatimukset. Liikenneviraston ohjeita 27/2017.  

Ympäristöministeriö 2002: Raideliikennemelun laskentamalli. Ympäristöopas 97. 
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Ohjekortti 4: Melun- ja tärinäntorjunnan 
kustannusarvion laatiminen 

Kustannusarvion laatiminen 

Melun- ja tärinäntorjunnan toteuttamisen kokonaiskustannukset tulee arvioida kai-
kissa ratahankkeiden suunnitteluvaiheissa. Lisäksi melun- ja tärinäntorjunnan to-
teuttamisen asukas- tai kiinteistökohtaiset kustannukset on pystyttävä arvioimaan 
yleissuunnittelutasosta lähtien. Melun- ja tärinäntorjunnan toteuttamisen kustan-
nusarvioiden laatiminen on olennaista suunnitteluperusteiden noudattamisen ta-
kaamiseksi sekä hankkeen taloudellisen hallinnan tehostamiseksi. Tässä liitteessä 
esitettyjä kustannusarviointimenetelmiä tulee käyttää melun- ja tärinäntorjunta-
kohteiden toteutustarpeen ja mahdollisuuden arvioinnin tukena. Esitetyt hintatie-
dot perustuvat keskimääräisiin toteutumiskustannuksiin vuonna 2019, ja niitä voi-
daan käyttää karkeana kustannusarviona. Talouden tarkempaan suunnitteluun laa-
dittaviin kustannusarvioihin estekohtaiset kustannukset tulee arvioida hankekoh-
taisesti. 

Melun- ja tärinäntorjunnan kokonaiskustannukset tulee määrittää kaavan 1.1. mu-
kaisesti: 

Kaava 1.1. Esteen kokonaispituus(m) ∗ Esteelle määritetty yksikköhinta (
€

m
) 

Asukaskohtaiset torjuntakustannukset tulee arvioida kaavan 1.2. mukaisesti: 

Kaava 1.2. 
Esteen kokonaispituus(m)∗Esteelle määritetty yksikköhinta (

€

m
)

Esteen suojaama asukasmäärä
 

Meluntorjunnan kokonaiskustannukset suojattua asukasta kohden tulee määrittää 
kaavan 1.3. mukaisesti: 

Kaava 1.3.  
Esteen yhteenlaskettu kokonaispituus(m)∗Esteelle määritetty yksikköhinta (

€

m
)

Esteiden suojaamien asukkaiden kokonaismäärä
 

Tärinäntorjunnan kustannukset määritetään myös kaavalla 1.3, mutta kustannuk-
set jyvitetään kiinteistöittäin. 

Kustannusarviossa käyttävät hintatiedot 

Taulukko 7. Meluntorjunnalle käytettävät yksikköhinnat. 

Vaimentamismenetelmä Kustannukset €/m 

Kiskonhionta 6 (yhtä raidetta koskeva yksikköhinta) 

Matala melueste (melukaide) 500–700 

Meluseinä 600 €/m2 

Meluvalli (korkeus +5m) 700 
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Taulukko 8. Tärinäntorjunnalle käytettävät yksikköhinnat. 

Vaimentamismenetelmä Kustannukset €/m 

Kierrätysrenkaista valmistettu kumi-
rouheseinä 

1000–1500 

Syvästabiloimalla valmistettu tä-
rinäseinä 

1000–1500 

Teräsponteista valmistettu tärinäseinä 1400–1600 

Betonikotelopalkki radan alla 2000–3000 

Paalulaatta radan alla 2500–3000 (5000 €/m, mikäli asenne-
taan olemassa olevan radan alle) 

Radan alle asennettavat joustavat täri-
näeristykset 

100–300 
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Ohjekortti 5: Luonnonsuojelulainsäädännön 
huomioon ottaminen radanpidossa 

 



Väyläviraston ohjeita 26/2021 Liite 3 / 1 (13) 
Radanpidon ympäristöohje 

 

Ympäristökohdeohjeet rautatiealueen ja rautatien 
suoja-alueen kasvillisuuden poistoon 

Tausta ja tavoitteet 

Tässä ohjeessa kuvataan, kuinka rautatiealueella ja rautatien suoja-alueella olevan 
liikenneturvallisuutta vaarantavan kasvillisuuden poistaminen suunnitellaan ja to-
teutetaan siten, että luonnon-, kulttuuriperinnön, ja maisemansuojeluun liittyvät 
näkökohdat otetaan huomioon lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Ohje kuvaa 
menetelmät ympäristökohteiden selvittämiseksi ja sen, kuinka selvitysten perus-
teella laaditaan kohdekohtaiset toimintaohjeet urakoitsijalle. Tämä ohje on laadittu 
Väyläviraston sisäiseen käyttöön ja sitä on käytettävä apuna ympäristökohdeoh-
jeita tilattaessa kattavan paikkatietoon sidotun tietoaineiston keräämiseksi. Ai-
neisto palvelee myös Väyläviraston muuta toimintaa alueella. 

Ympäristökohdeohjeita käytetään urakoitsijan toiminnan ohjeistamiseen. Ympäris-
tökohdeohjeet eivät poista mm. asemakaavoitetuilla alueilla maisematyöluvan tar-
vetta. Ympäristökohdeohjeistus suositellaan teetettäväksi hyvissä ajoin (6–9 kk) 
ennen suunniteltua kasvillisuuden poistoa, jotta tarvittavat jatkotoimenpiteet voi-
daan toteuttaa ennen urakointia. 

Ympäristökohdeohjeissa voi nousta esiin kohteita, jotka edellyttävät jatkotoimen-
piteitä ennen kasvillisuuden poistoon ryhtymistä. Tällaisia kohteita ovat tyypillisesti 
luonnonsuojelualueet sekä direktiivilajien esiintymät (ensisijaisesti liito-orava). 
Luonnonsuojelualueilla toimimiseen tarvitaan pääsääntöisesti joko poikkeuslupa tai 
rauhoitusmääräysten muutos. Direktiivilajiesiintymien osalta tarvitaan pääsääntöi-
sesti tarkentava maastokäynti, jotta kasvillisuuden poisto voidaan toteuttaa vaa-
rantamatta lajin esiintymistä alueella. 

Lähtökohdat 

Väylävirasto toimii vastuullisesti ja selvittää tunnetut ja huomioon otettavat ympä-
ristökohteet etukäteen. Väylävirasto tekee kohdekohtaisen ohjeistuksen, jolla tur-
vataan kohteen ympäristöarvot rautatiealueen ja rautatien suoja-alueen kasvilli-
suuden poistossa. Rautatiealueen ja rautatien suoja-alueen kasvillisuuden pois-
tossa luontoarvojen turvaaminen sovitetaan yhteen liikenteen turvallisuuden ja su-
juvuuden sekä muiden reunaehtojen kanssa. 

Ympäristökohdeohjeiden laadinnan prosessi on tiivistetty alla olevaan kuvaan 9. 
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Kuva 9. Ympäristökohdeohjeiden laadinnan vaiheet. 

Tarkasteltavat kohteet ja käytettävät lähtöaineistot 

Ympäristökohdeohjeita laadittaessa otetaan huomioon ympäristökohteet, jotka si-
joittuvat rautatiealueelle tai korkeintaan 30 metrin etäisyydelle uloimman raiteen 
keskilinjasta. Etäisyys perustuu rautatien suoja-alueen pääsääntöiseen leveyteen. 
Mikäli suoja-alue ulottuu tätä laajemmalle, on ympäristökohteet selvitettävä vas-
taavasti laajemmalta alueelta. Ympäristökohteiden poiminta suositellaan tehtä-
väksi noin 50 metrin etäisyydeltä uloimman raiteen keskilinjasta, jolloin on parem-
min hahmotettavissa lähiympäristö kokonaisuutena. Kohteina käsitellään kuitenkin 
vain rautatiealueelle ja rautatien suoja-alueelle osittain tai kokonaan sijoittuvat 
kohteet. 
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Ympäristökohdeohjeet laaditaan käytettävissä olevien aineistojen perusteella, 
jotka on esitetty alla olevassa listassa. Ympäristökohdeohjeissa määritellään koh-
teet, jotka edellyttävät jatkotoimenpiteitä ennen kasvillisuuden poistoa. Tällaisia 
ovat esimerkiksi rautatiealueelle ja rautatien suoja-alueelle ulottuvat liito-oravan 
elinpiirit ja luonnonsuojelualueet. 

Ympäristökohdeohjeen laadinnassa käytettävät lähtöaineistot 

Väylävirasto toimittaa: 

- Rataverkko paikkatietomuodossa (mukaan lukien rataosan numero ja rata- 
kilometrit) käsittäen vähintään kyseessä olevat, selvitettävät rataosuudet. 

- Rata-alue paikkatietomuodossa. 
 
Ympäristökohdeohjeen laativa taho vastaa seuraavien aineistojen hankinnasta: 

- SYKEn Avoin tieto -palvelun luonnonsuojelualue-, suojeluohjelma- ja Natura 
2000 -aluetiedot sekä arvokkaat maisema-alueet paikkatietomuodossa. 

- Rautatiealueella ja rautatien suoja-alueella kokonaan tai osittain sijaitsevien 
luonnonsuojelualueiden perustamispäätökset, erityisesti suojeltavien ja direk-
tiivilajien esiintymispaikkojen rajauspäätökset ja suojeltuihin luontotyyppeihin 
kuuluvien alueiden rajauspäätökset (ks. kohta ”Perustamispäätöksen ja ra-
jauspäätösten hankkiminen”). 

- Museoviraston arkeologiset kohteet ja valtakunnallisesti merkittävät rakenne-
tutun kulttuuriympäristön kohteet (RKY-kohteet), erityislaeilla suojellut koh-
teet (kirkkolaki, laki ortodoksisesta kirkosta, laki rakennusperinnön suojelemi-
sesta, asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta sekä rautatiesopi-
mus) paikkatietomuodossa Museoviraston ylläpitämästä palvelusta. 

- Lainvoimaisten maakunta-, yleis- ja asemakaavojen huomioitavat kohteet 
(luonnonsuojelu, kulttuuriympäristö jne.). Pyydettävä kunnista / maakunnista. 

- Kansallisesti (FINIBA) ja kansainvälisesti (IBA) merkittävät linnustoalueet 
paikkatietomuodossa (IBA-alueet BirdLifen Internet-sivustolta, FINIBA-alueet 
erillispyyntönä BirdLifelta). 

- Kasvi- ja eläinlajistoa koskevat tiedot Lajitietokeskukselta. 
- Suomen metsäkeskuksen tiedot metsälain 10 §:n mukaisista kohteista raja-

pintapalvelun kautta (linkki palveluun).  
- Ilmakuva-aineisto ja maastokartta-aineisto esimerkiksi Maanmittauslaitoksen 

aineistopalvelusta tai rajapintapalvelusta. 
 
Aineistojen ajantasaisuus on varmistettava ympäristökohdeohjetta laadittaessa. 

Seuraavia aineistoja ei käsitellä ympäristökohteina eikä niitä ole tarpeen 
ottaa huomioon ohjeessa, sillä niihin ei kohdistu muutoksia kasvillisuutta poistet-
taessa: 

- Arvokkaat kallioalueet ja geologiset muodostumat (moreenimuodostumat, 
ranta- ja tuulimuodostumat). Kasvillisuuden poisto ei lähtökohtaisesti vaikuta 
ko. kohteiden arvoihin. 

- Pohjavesialueiden osalta noudatetaan RATO 20 Ympäristö ja rautatiealueet  
-ohjeessa esitettyä ohjeistusta. Pohjavesialueita ei nosteta erikseen ohjeistet-
taviksi ympäristökohteiksi. 

- Suojellut rakennukset. Kasvillisuuden poisto ei vaikuta suojeltuihin rakennuk-
siin. 

https://www.metsakeskus.fi/fi/asiointi/metsaanfi
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Perustamis- ja rajauspäätösten hankkiminen 

Luonnonsuojelualueiden perustamispäätökset hankitaan niistä luonnonsuojelu- 
alueista, jotka sijoittuvat kokonaan tai osittain rautatiealueelle tai rautatien suoja-
alueelle.  

Erityisesti suojeltavien ja direktiivilajien esiintymispaikkojen rajauspäätökset ja 
suojeltuihin luontotyyppeihin kuuluvien alueiden rajauspäätökset sellaisista alu-
eista, jotka sijoittuvat kokonaan tai osittain rautatiealueelle tai rautatien suoja-
alueelle. Ympäristökohdeohjeiden laatija tilaa päätökset ELY-keskukselta. Ympä-
ristökohdeohje laaditaan rauhoitusmääräykset huomioon ottaen. Perustamis- ja 
rajauspäätökset toimitetaan Väylävirastolle työn luovutuksen yhteydessä sähköi-
sessä muodossa. 

Lisäselvityksiä edellyttävät kohteet 

Seuraavat kohteet edellyttävät aina lisäselvityksiä: 

- Luonnonsuojelualueet sekä lajien esiintymispaikkojen ja luontotyyppien ra-
jauspäätökset ja 

- rautatiealueelle ja rautatien suoja-alueelle sijoittuvat direktiivilajiesiintymät tai 
erityisesti suojellun lajin esiintymät. 

 
Seuraavat kohteet voivat edellyttää lisäselvityksiä: 

- Suojeluohjelmien alueet. Kyseisten alueiden osalta on syytä olla yhteydessä 
ELY-keskukseen. 

- Natura 2000 -alueet (jotka eivät ole perustettuja luonnonsuojelualueita). Suo-
jeluperusteista riippuen puuston poistoa voi olla tarve rajoittaa. Puuston 
poisto voi edellyttää ilmoituksen tekemistä ELY-keskukselle (luonnonsuojelu-
laki 65 b §) Tämän takia kyseisten alueiden osalta on syytä olla yhteydessä 
viranomaistahoon. 

- Kulttuuriympäristöt ja arkeologiset kohteet. Näiden osalta ennen toimenpitei-
siin ryhtymistä on tarpeen olla yhteydessä museoviranomaiseen. 

 
Perustietoa yleis- ja asemakaavojen määräyksistä 

Yleiskaavoissa voidaan määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 41 § mukaisesti yleis-
kaavamääräyksiä, jotka voivat koskea maankäytön ja rakentamisen erityistä oh-
jausta tietyllä alueella sekä haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoitta-
mista. Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakenne-
tun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöar-
vojen vuoksi suojeltava, yleiskaavassa voidaan antaa suojelumääräyksiä. Maan-
käyttö- ja rakennuslain 57 § mukaan voidaan määrätä asemakaavamääräyksiä ja 
asemakaavaan suojelumääräyksiä. Yleiskaavamääräysten osalta on myös selvitet-
tävä, onko kyseessä oikeusvaikutteinen vai oikeusvaikutukseton kaava. Vain oi-
keusvaikutteisella kaavalla on lainvoimaa. 

Yleiskaavassa ja asemakaavassa voidaan määrätä, että maisemaa muuttavaa toi-
menpidettä ei saa suorittaa ilman 128 §:ssä tarkoitettua maisematyölupaa. Maise-
matyölupaa ei kuitenkaan tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeel-
listen taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suoritta-
miseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Puiden poistoa rautatien 
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suoja-alueelta voidaan pitää vaikutuksiltaan vähäisenä toimenpiteenä metsätalou-
teen osoitetuilla alueilla. Tästä maankäyttö- ja rakennuslain tulkinnasta on kunta-
kohtaisia tulkintaeroja. Sitä vastoin kasvillisuuden poisto rakennetussa ympäris-
tössä on kimurantimpi asia, koska puiden poistolla saattaa olla vaikutusta kaupun-
kikuvaan. 

Kaavamääräyksistä, suojelumääräyksistä ja maisematyöluvasta ja vaikutuksiltaan 
vähäisen toimenpiteen määrittelystä on syytä neuvotella kunnan viranomaisen 
kanssa. Käytännöt kunnissa ovat vaihtelevat. Erityisesti voidaan pohtia, onko rata-
laki vahvempi kuin maankäyttö- ja rakennuslaki. 

Maisematyölupaa haetaan kunnasta, hakemisen menettely on tarpeen selvittää jo-
kaisesta kunnasta erikseen. Jos maisematyölupaa ei hakemuksen johdosta myön-
netä tai se myönnetään toisin kuin on haettu, oikaisua on haettava 14 tai 30 vuo-
rokauden kuluessa päätöksen antamisesta. Oikaisun määräajan pituus ilmoitetaan 
päätöksessä. 

Edellä kuvatut yleis- ja asemakaavan määräykset sekä niiden vaikutukset poistet-
tavaan puustoon selvittää konsultti, metsäammattilainen tai rataisännöitsijä Väy-
läviraston tilauksen mukaisesti. 

 

Kuva 10. Esimerkkejä yleiskaavakartoista, kaavamerkinnöistä ja kaava-
määräyksistä. 
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Menettelytapa 

Ympäristökohdeohjeita laativa taho merkitsee edellä mainittujen luonnonsuojeluun 
liittyvien kohteiden ohjeeseen ”Toimenpiteitä ei saa suorittaa ilman Väyläviraston 
lupaa”. 

Kulttuuriympäristö- ja arkeologisten kohteiden osalta ohjeistetaan aina ottamaan 
yhteyttä alueelliseen vastuumuseoon, mikäli ko. kohteilla tehdään puuston poistoa. 

MRL:n mukaisissa oikeusvaikutteisissa kaavoissa esitettyjen huomioitavien kohtei-
den ohjeessa tulee mainita myös tarvittaessa velvoite selvittää maisematyölupa-
tarve. 

Kun kyseessä on luonnonsuojelualue (sisältäen LSL:n luontotyypit, soveltaen myös 
suojeluohjelmakohteet ja Natura-alueet): 

1. Otetaan yhteys luonnonsuojelualuetta hallinnoivaan viranomaiseen:  
- Yksityiset suojelualueet ja erityisesti suojellut luontotyypit ja direktiivilajit: 

ELY-keskus. 
- Valtion luonnonsuojelualueet: Metsähallitus. 
- Natura 2000 -alueet: Natura-ilmoitus ELY-keskukselle tai yhteydenotto 

ELY-keskukseen. 
 

2. Viranomaisen kanssa määritetään edellytykset kasvillisuuden poistotoimenpi-
teille. Turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen voidaan hakea LSL:n poik-
keuslupaa tai suojelualueen rauhoituksen osittaista lakkauttamista. Kyseisiin 
menettelyihin on syytä varata riittävästi aikaa (6 kk). 

 
Kun kyseessä on luontodirektiivin liitteen IV lajin (tai erityisesti suojellun lajin) 
esiintymispaikka: 

Tyypillisin laji on liito-orava. Rautatiealueella tai rautatien suoja-alueella sijaitseva 
aiemmin tunnistettu lajin esiintymisalue tulee kartoittaa maastossa, mikäli saatu 
tieto lajin esiintymisestä ei ole riittävän luotettavalla tasolla (esimerkiksi liito-ora-
van kohdalla pesäkolot on oltava tiedossa). Maastoinventoinnissa kartoitetaan lajin 
pesäkolot sekä niihin liittyvä suojapuusto, jota ei hakata. Puut merkitään maas-
toon. Vaihtoehtoisesti lajin esiintymän hävittämiselle voidaan hakea LSL:n poik-
keuslupaa, mikäli myöntämisen edellytykset täyttyvät. Päätöksen lupamenettelyn 
käynnistämisestä tekee Väylävirasto. 

Ympäristökohdeohjeen esitysmuoto ja työssä syntyvät aineistot 

Ympäristökohdeohjeet laaditaan paikkatietomuodossa (shp-tiedostomuoto, koor-
dinaatisto etrs tm-35), yleiskarttoina (1:10 000–1:30 000, pdf), koko tarkastellun 
rataosuuden käsittävänä koostekarttana (pdf) sekä excel-taulukkona.  

Puuston käsittelyssä huomioon otettavat kohteet rajataan kartalle ja kohteelle an-
netaan käsittelyohje. Ympäristökohdeohjetta laadittaessa noudatetaan seuraavia 
käytäntöjä:  

- Kartoilla esitetään kohteet numeroituina sekä radan kilometripaalut numeroi-
tuina. Kohteiden numerointi voi olla vapaasti juokseva.  

- Paikkatietoon tallennetaan kohteen sijainti suhteessa ratakilometriin sekä 
etäisyys radan keskilinjasta.  

- Paikkatietoon talletetaan rataosan numero.  
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Malli paikkatietorakenteesta on liitteen lopussa. 

Paikkatiedosta muodostetaan excel-taulukot Väyläviraston ja Väyläviraston val-
tuuttamien isännöitsijöiden käyttöön sekä urakoitsijoille. Urakoitsijoille toimitetta-
vasta excel-taulukosta poistetaan lajitiedot sisältävät sarakkeet (ks. tietokantara-
kennemalli, sarakenimet ”Tarkennus” ja ”Aputeksti”). Tiedostot nimetään seuraa-
vasti: 

- Väyläviraston ja Väyläviraston valtuuttamien isännöitsijöiden käyttöön tuleva 
taulukko: Ympäristökohdeohje_[Rataosan alkuasema_Rataosan loppuase-
ma]_VÄYLÄVIRASTOLLE 

- Urakoitsijalle luovutettava taulukko: Ympäristökohdeohje_[Rataosan alkuase-
ma_Rataosan loppuasema]_URAKOITSIJALLE 

 
Väylävirasto tai Väyläviraston valtuuttama isännöitsijä ei saa välittää eteenpäin tie-
toja salassa pidettävistä eliölajinimistä. Ympäristökohteen nimessä ei saa käyttää 
lajinimiä. Konsultin vastuulla on tarkistaa, mitkä lajit kuuluvat ns. salattuihin lajei-
hin, joiden lajinimeä ei saa julkisesti esittää. Ns. salatut lajit on tarkistettavissa 
Suomen Lajitietokeskuksen ylläpitämästä Laji.fi -portaalista (Sensitiivinen lajitieto). 

Esimerkiksi urakoitsijalle näitä tietoja ei luovuteta. Tehtävien hoidon vuoksi tarvit-
tavat lajitiedot tulee kuitenkin toimittaa esimerkiksi maastotarkistusta tekevälle 
ympäristökonsultille kyseistä tehtävää varten. 

Kaikki aineistot toimitetaan työn tilanneelle taholle sekä Väyläviraston ympäristö- 
asiantuntijalle. 

Ohjeistuksen laatimisen periaatteet 

Päällekkäiset kohteet yhdistetään silloin, kun kyse on samasta arvosta (esim. luon-
nonsuojelualue ja suojeluohjelmakohde). Yhdistäminen tehdään siten, että alue 
saa suojelutasoltaan vahvemman statuksen (edellisessä esimerkissä siis koko alue 
luonnonsuojelualueeksi). Kaikki kohteet muutetaan tarvittaessa polygoneiksi paik-
katiedossa. Esimerkiksi pistemäinen arkeologinen kohde muutetaan alueeksi siten, 
että ympyrän säde on 5 m.  

Kaikille kohteille annetaan oma ohjeensa. Mikäli erityistä ohjetta ei ole tarve mää-
ritellä, ohjekenttään kirjoitetaan: ”ei rajoitteita”. 

Työ toteutetaan siten, että paikkatietoaineistoista poimitaan rautatiealueelle ja 
rautatien suoja-alueelle sijoittuvat kohteet. Ensimmäisessä vaiheessa on tunnistet-
tava ympäristökohteet lähtöaineistojen perusteella. Ympäristökohdeohjeen laativa 
taho tilaa suojelualueiden suojelupäätökset ELY-keskuksesta, mikäli Väylävirasto 
ei toimita niitä toimeksiannon yhteydessä (ks. kohta ”Perustamis- ja rajauspäätök-
sen hankkiminen”). 

Arkeologiset kohteet 

- Ohjeeseen lisätään vakioteksti: ”Työkoneella ei saa liikkua muinaisjäännösra-
kenteiden päällä tai reunalla. Hakkuu- tai raivaustähteitä ei saa jättää raken-
teiden päälle eikä kohteille saa varastoida materiaaleja. Muinaisjäännösraken-
teita ei saa vahingoittaa tai muuttaa.”  



Väyläviraston ohjeita 26/2021 Liite 3 / 8 (13) 
Radanpidon ympäristöohje 

 

- Muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamat kiinteät muinaisjäännökset edel-
lyttävät neuvotteluja museoviranomaisen kanssa ja saattavat vaatia lisäselvi-
tyksiä. Muinaismuistolain ulkopuoliset, nuoremmat arkeologiset kohteet tulee 
myös huomioida (muut kulttuuriperintökohteet). 

 
Kulttuuriympäristöt 

Rakennetun kulttuuriympäristön kohteilla säilytetään kulttuuriympäristöön oleelli-
sesti kuuluvat puut ja puuryhmät (puukujanteet, maisemallisesti huomattavat yk-
sittäiset puut jne.), mikäli niistä ei aiheudu turvallisuusriskiä. Turvallisuusriskiin liit-
tyviä toimenpiteitä arvioitaessa ollaan jo hyvissä ajoin yhteydessä myös museo- 
viranomaisiin. 

Luonnonsuojelualueet ja Natura 2000 -alueet 

- Luonnonsuojelualueilla puuston poisto edellyttää erillistä lupaa toimivaltai-
selta tai suojelualuetta hallinnoivalta viranomaiselta (yksityismaiden luonnon-
suojelualueilla ELY-keskus ja valtion luonnonsuojelualueilla Metsähallitus). 
Natura-alueilla tapauskohtaisesti voi olla tarve keskustella puuston poistosta 
aluetta hallinnoivan viranomaisen (ELY-keskus tai Metsähallitus) kanssa. Koh-
deohjeistusta laativan tahon on käytettävä riittävää asiantuntemusta, jotta 
tarve voidaan määrittää. Ympäristökohdeohjeeseen on merkittävä luonnon-
suojelualueiden kohdalle: ”Väyläviraston lupa tarvitaan toimenpiteisiin, jos 
metsätaloustoimet eivät ole rauhoitusmääräysten mukaan sallittuja.” 

- Lähtökohtaisesti luonnonsuojelualueilla poistetaan vain riskipuut (=kaatues-
saan yltävät radalle). Muu puusto säästetään. Tarvittaessa haetaan poikkeus-
lupa. Natura-alueilla käsittelytapa riippuu Natura-alueen suojeluperusteista. 

- Maakuntakaavojen SL-alueiden osalta ohje laaditaan vastaavasti kuin Natura-
alueiden osalta. 

- Suositusteksti ohjeeseen luonnonsuojelualueilla: ”Kaadetut puut jätetään 
maapuiksi.”  

 
Aluekohtaisesti ohjeeseen lisätään: 

- Ajallinen rajoite, mikäli sellainen on rauhoitusmääräyksissä 
- Muut rauhoitusmääräyksissä annetut rajoitteet 
- Suojelualueilla toimenpiteet ajoitetaan lintujen pesimäkauden ulkopuolelle.  
- FINIBA/IBA/MAALI-kohteiden osalta annetaan ajallinen rajoite (”Liikkuminen 

sallittu vain lintujen pesimäajan (15.4.-31.7.) ulkopuolella”), jos kunnossapi-
tokohde on osa oleellista pesimäympäristöä (tyypillisesti kosteikot, ei metsä-
alueet). 

- Suoalueilla ohjeeseen kirjoitetaan vakioteksti: ”Koneellinen puunkorjuu aino-
astaan lumipeitteisenä aikana.” 

- Tiettyjen lajien tai luontotyyppien suojelukohteilla edellytetään hakkuujättei-
den keräystä ja/tai rajoitetaan pensaiden/puiden poistamista sekä viranomai-
sen asettamia rajoituksia. Esimerkkejä kyseisistä lajiryhmistä ja luontotyy-
peistä ovat: 
- Perhoset ja muut selkärangattomat 
- Avoimen ympäristön putkilokasvit 
- Jalopuumetsiköt ja pähkinäpensaslehdot (rajoitetaan jalopuiden ja -pen-

saiden kaatamista) 
- Metsäiset suot  
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Uhanalaiset ja suojellut lajit 

- Liito-orava: Riskipuut kaadetaan. Jos elinpiiri sijoittuu rautatiealueelle tai rau-
tatien suoja-alueelle ja sisältää kolopuun/kolopuita, on maastoselvitys tehtävä 
ennen puuston poistoa. Mikäli riskipuut ovat liito-oravan pesäpuuryhmiä, hae-
taan poikkeuslupaa ELY-keskuksesta. Puuston poistossa pyritään tarvittaessa 
turvaamaan myös merkittävät ylityspaikat.  

- Lepakot ja viitasammakko: Ei ole tarpeen antaa erityistä ohjeistusta, kun kyse 
lajin esiintymisalueesta. Pesimisympäristöt ohjeistettava säilytettäviksi. 

- Kasvit ja hyönteiset: Esiintymäpaikat pyritään säilyttämään. Pääasiassa kyse 
on avointen ympäristöjen lajistosta, joka otetaan huomioon ohjeistamalla liik-
kumista ja hakkuutähteiden keräämistä (edellytetään hakkuutähteiden kor-
jaaminen, rajoitetaan työkoneilla liikkumista kohdekohtaisessa ohjetekstissä). 
Direktiivilajien ja suojeltujen lajien esiintymiä ei saa hakkuutoimenpitein hei-
kentää. Ohjeessa on määritettävä, miten työ on mahdollista tehdä. 

- Avointen/puoliavointen ympäristöjen selkärangattomien ja putkilokasvien 
esiintymillä on huolehdittava hakkuutähteiden kerääminen pois esiintymältä. 

 
Monimuotoisuuskohteet (Suomen metsäkeskuksen aineisto) 

- Suositusteksti ohjeeseen: ”Kaadetut puut suositellaan jätettävän maapuuksi, 
mikäli maanomistaja antaa tähän luvan”. Maanomistajalla on oikeus päättää 
kaadetun puuston käytöstä, joten ko. ohje annetaan suositusmuotoisena. 

- Kohdekohtaisesti rajoitetaan kasvillisuuden poisto vain riskipuihin sekä rajoi-
tetaan koneellista hakkuuta, mikäli muuten toimimalla kyseisen luontotyypin 
ominaispiirteet vaarantuvat. Esimerkiksi rehevät, puustoiset suot ja lähteiköt 
ovat tällaisia kohteita. 

- Suoalueilla ohjeeseen kirjoitetaan vakioteksti: ”Koneellinen hakkuu ainoas-
taan lumipeitteisenä aikana.” 

 
Maisemallisesti herkät alueet, kuten ranta-alueet, avosoiden reunat ja jokiuomat 

- Lähtökohtaisesti kaikki riskipuut (=kaatuessaan yltävät radalle) kaadetaan. 
Muu puusto säästetään. Kohteina rajataan ne rautatiealueen ja rautatien 
suoja-alueen osat, jotka sijoittuvat ranta-alueen tuntumaan (alle 40 m). 
Puuston käsittely toteutetaan maisemahakkuuna turvallisuusnäkökohdat huo-
mioon ottaen ja säästäen puustoa mahdollisuuksien mukaan. Kohteet tuo-
daan esille edellä kuvatun mukaisesti kohdeohjeistuksessa ja lopullisen pää-
töksen hakkuiden laajuudesta tekee hakkuiden tilaaja. 

- Puuston käsittely toteutetaan maisemahakkuuna paikallisolosuhteet huomioi-
den säästäen puustoa mahdollisuuksien mukaan. Kohteet havaitaan usein 
vasta maastokatselmuksella, eikä kohteita merkitä kartalle. Lopullisen päätök-
sen hakkuiden laajuudesta tekee hakkuiden tilaaja. 
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Kuva 11. Malli tulostekartasta: yleiskartta, koko rataosa. 
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Kuva 12. Malli tulostekartasta: tarkempi kohdekartta. 
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Kuva 13. Malli tietokantarakenteen sisällöstä. 

Kohdenro Rataosa Kunta Kohdenimi KM-paalu Radan puoli Etäisyys, m Luokka Ohje Y_koord x_koord Lähde ELY

1 Seinäjoki -Vaasa Seinäjoki Impivaara  o 431-422:65-245 oikea 13 Luontokohde

EI TOIMENPITEITÄ ENNEN LIIKENNEVIRASTON LUPAA.  

Edel lyttää  mets ikön maastotarkis tusta. 6972525,0 285473,0 UHEX 2015 EPO

1 Seinäjoki -Vaasa Seinäjoki Impivaara  n 431-422:65-245 oikea 13 Luontokohde

EI TOIMENPITEITÄ ENNEN LIIKENNEVIRASTON LUPAA.  

Edel lyttää  mets ikön maastotarkis tusta. 6972435,0 285529,0 UHEX 2015 EPO

1 Seinäjoki -Vaasa Seinäjoki Impivaara 431-422:65-245 oikea 13 Luontokohde

EI TOIMENPITEITÄ ENNEN LIIKENNEVIRASTON LUPAA.  

Edel lyttää  mets ikön maastotarkis tusta. 6972469,5 285507,7 UHEX 2015 EPO

2 Seinäjoki -Vaasa Seinäjoki Murronsaari 431-432:215-350 vasen 10 Luontokohde

EI TOIMENPITEITÄ ENNEN LIIKENNEVIRASTON LUPAA.  

Edel lyttää  mets ikön maastotarkis tusta. 6980113,0 279028,0 UHEX 2015 EPO

2 Seinäjoki -Vaasa Seinäjoki Murronsaari 431-432:215-350 vasen 10 Luontokohde

EI TOIMENPITEITÄ ENNEN LIIKENNEVIRASTON LUPAA.  

Edel lyttää  mets ikön maastotarkis tusta. 6980109,0 279020,4 UHEX 2015 EPO

3 Seinäjoki -Vaasa Vaasa Höstveden ra i tti 431-483:365 - 431-485:100 molemmin puol in 5 RKY Maisematyöluvan mukaisesti  / Vain riskipuut saa  pois taa 7004292,8 235724,5 Museovirasto 2016 EPO

3 Seinäjoki -Vaasa Ilmajoki Ilmajoen rautatieasema 441-434:405-560 oikea 5 RKY Maisematyöluvan mukaisesti  / Vain riskipuut saa  pois taa 6963115,6 274473,1 Museovirasto 2016 EPO

4 Seinäjoki -Vaasa Vaasa Höstves i 431-483:850 - 431-484:125 vasen 5 Luontokohde

EI TOIMENPITEITÄ ENNEN LIIKENNEVIRASTON LUPAA.  

Edel lyttää  mets ikön maastotarkis tusta. 7004250,0 235899,0 UHEX 2015 EPO

4 Seinäjoki -Vaasa Vaasa Höstves i 431-483:850 - 431-484:125 vasen 5 Luontokohde

EI TOIMENPITEITÄ ENNEN LIIKENNEVIRASTON LUPAA.  

Edel lyttää  mets ikön maastotarkis tusta. 7004226,9 235889,5 UHEX 2015 EPO

5 Seinäjoki -Vaasa Vaasa Vanha-Vaasa - ki rkko b 431-485:800-930 vasen 17 Luontokohde

EI TOIMENPITEITÄ ENNEN LIIKENNEVIRASTON LUPAA.  

Edel lyttää  mets ikön maastotarkis tusta. 7004603,0 234096,0 UHEX 2015 EPO

5 Seinäjoki -Vaasa Vaasa Vanha-Vaasa - ki rkko b 431-485:800-930 vasen 17 Luontokohde

EI TOIMENPITEITÄ ENNEN LIIKENNEVIRASTON LUPAA.  

Edel lyttää  mets ikön maastotarkis tusta. 7004602,8 234099,8 UHEX 2015 EPO

6 Seinäjoki -Vaasa Vaasa Vanha Vaasa ja  Mustasaaren ki rkko 431-485:524 - 431-486:796 molemmin puol in 0 RKY Maisematyöluvan mukaisesti  / Vain riskipuut saa  pois taa 7004532,7 233582,8 Museovirasto 2016 EPO

6 Seinäjoki -Vaasa Vaasa Vanha Vaasa ja  Mustasaaren ki rkko 431-487:250-430 vasen 21 Ki inteä muinais jäännös Maisematyöluvan mukaisesti .Ei  muita  ra joi ttei ta . 7004827,2 232406,0 Museovirasto 2016 EPO

7 Seinäjoki -Vaasa Vaasa Vanha Vaasa 431-486:340-760 molemmin puol in 0 Ki inteä muinais jäännös Maisematyöluvan mukaisesti . 7004799,8 233564,4 Museovirasto 2016 EPO

8 Seinäjoki -Vaasa Vaasa Strömbergin teol l i suus- ja  asuinalue 431-489:30 - 431-490:340 oikea 0 RKY Maisematyöluvan mukaisesti . Ei  muita  ra joi ttei ta . 7006149,5 230892,6 Museovirasto 2016 EPO

9 Seinäjoki -Vaasa Vaasa Vaasan rautatieasema 432-492:200-490 molemmin puol in 0 RKY Maisematyöluvan mukaisesti  / Puis topuita  ei  saa  pois taa 7007887,3 228700,1 Museovirasto 2016 EPO

10 Seinäjoki -Vaasa Vaasa Vaasan keskuspuistikot ja  pa lokadut 432-492:107-330 molemmin puol in 0 RKY Maisematyöluvan mukaisesti . Ei  muita  ra joi ttei ta . 7007539,3 228364,9 Museovirasto 2016 EPO

11 Seinäjoki -Vaasa Vaasa

Vaasan rantapuistovyöhyke julkis ine 

rakennuks ineen ja  Vaasan Höyrymyl ly 432-493:570 - 432:494:450 vasen 0 RKY Maisematyöluvan mukaisesti  / Vain riskipuut saa  pois taa 7007089,9 228223,2 Museovirasto 2016 EPO

12 Seinäjoki -Vaasa Vaasa Vaski luodon rautatieasema-alue 432-496:450-670 vasen 30 RKY Maisematyöluvan mukaisesti . Ei  muita  ra joi ttei ta . 7007051,9 225654,9 Museovirasto 2016 EPO
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Taulukko 9. Ympäristökohdeaineiston tietokantarakenteen sisältö. 

Sarakenimi Sisältö 

Nro Ympäristökohdenumero juoksevana 

Rataosuus Rataosuuden nimi 

Kunta Ympäristökohteen sijaintikunta 

Nimi Ympäristökohteen nimi. Nimetään virallisen nimen 
mukaan. Jos nimetön, nimetään lähimmän pai-
kannimen mukaan. 

KM-paalu Kilometripaaluväli, jolle ympäristökohde sijoittuu. 
Etäisyys km-paalusta on aina mitattava numeroin-
nin alkusuunnasta (km-paalujen välin pituus vaih-
telee). 

Etäisyys radasta Ympäristökohteen etäisyys radan keskilinjasta 
metreinä 

Radan puoli Ympäristökohteen sijainti rataan nähden. Ilmoite-
taan vasen/ oikea/ molemmin puolin suhteessa 
rataosan lähtöpisteeseen. 

Luokka Valitaan ympäristökohteen luokka: Luontokohde, 
maisema, RKY, (kiinteä) muinaisjäännös, historial-
linen kohde. 

Tarkennus (Tämä poiste-
taan urakoitsijalle toimi-
tettavasta versioista) 

Kohteen tarkempi tieto: lajinimi/ suojelualue ja 
tunnus/ Natura ja tunnus, RKY-alueen lisätieto-
linkki, muinaisjäännöksen id. 

Aputeksti (tämä poiste-
taan urakoitsijalle toimi-
tettavasta versiosta) 

Apusarake, mikäli tarve antaa tarkentavaa tietoa 
esimerkiksi lajin esiintymispaikasta. 

Ohje Ympäristökohteella toimimisen ohje urakoitsijalle. 

Y- ja X-koordinaatit Tulostetaan ympäristökohteen keskipisteen koor-
dinaatti 

Lähde Tietolähde ja tiedon hankintapäivämäärä 

ELY Ko. alueen ELY-keskus 
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