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Esipuhe 

RATO 20 -ohje Ympäristö ja rautatiealueet sisältää ympäristöön ja rautatiealueisiin 
liittyvää ohjeistusta, jota on noudatettava suunnittelu- ja rakentamishankkeissa ja 
kunnossapidon toimenpiteissä (sekä uudishankkeissa että parantamishankkeissa). 
Ohjeistuksen kohteena on radanpito.  

Ohje on tarkoitettu rinnakkaiskäyttöön Radanpidon ympäristöohjeen kanssa. Ra-
danpidon ympäristöohjeessa käsitellään ympäristöä ja ympäristövaikutuksia suun-
nittelussa, rakentamisessa sekä kunnossapidossa ja avataan ympäristön eri osate-
kijöiden perusteita, ympäristöön liittyvää lainsäädäntöä sekä vaikutusten arvioinnin 
menetelmiä ja käytäntöjä. RATO 20 -ohjeessa taas on keskitytty enemmän suun-
nittelulle ja kunnossapidolle asetettuihin konkreettisiin vaatimuksiin. Vuonna 2021 
valmistuneessa päivityksessä on poistettu näissä ohjeissa aiemmin esiintynyttä 
päällekkäisyyttä. 

RATO 20 -ohjeen päivityksessä on otettu huomioon edellisen päivityksen jälkeen 
tapahtuneet lakimuutokset, keskeisimpinä ratalain (110/2007) muutokset ja ym-
päristönsuojelulaki (527/2014). Vieraslajeja koskevaa ohjeistusta päivitettiin uu-
den lainsäädännön mukaiseksi. Ohjeeseen lisättiin päivityksessä meluntorjunnan 
periaatteet ja tärinäluokitus. Radanpidossa käytetyt kemikaalit -osio uudistettiin 
kokonaan. Meluntorjunnan keinot poistettiin ohjeesta ja vietiin uuteen Tien ja ra-
dan meluesteiden suunnittelu -ohjeeseen. Ohjeeseen lisättiin liitteeksi toimintaohje 
liikenneturvallisuutta haittaavan kasvillisuuden poistamisesta ja rataympäristön 
hoitoa käsittelevä luku päivitettiin tämän mukaisesti. Lisäksi liitteisiin tehtiin muu-
toksia.  

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

RATO 20 -ohjeen päivityksen ovat laatineet Väyläviraston toimeksiannosta SITO-
WISE Oy:stä Anne Kangasaho (projektipäällikkö), Siru Parviainen (projektisihteeri, 
asiantuntija), Lauri Erävuori (suojellut lajit, kasvillisuuden poisto), Sakari Grönlund 
(ympäristövaikutukset), Marja Oittinen ja Anu Riikonen (rataympäristön suunnitte-
lun ja kunnossapidon periaatteet), Raisa Valli (energiatehokkuus), Sanna Valga-
maa (kemikaalit), Merilin Vartia ja Reijo Pitkämäki (pinta- ja pohjavedet) ja Lauri 
Harilainen (hulevedet). 

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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20 Ympäristö ja rautatiealueet 

Ratatekniset ohjeet (RATO) on Väyläviraston ohjekokoelma, joka sisältää keskeiset 
radanpidon suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koskevat ohjeet. Tämän 
lisäksi Väylävirastolla on RATOa täydentäviä ja siitä erillisiä radanpidon ohjeita. 
Väylävirasto ylläpitää ajantasaista luetteloa ohjeistaan verkkosivullaan (linkki oh-
jeluetteloon). 

Väyläviraston radanpitoa koskevissa toimeksiannoissa ohjeet ovat velvoittavia lu-
kuun ottamatta niissä esitettyjä suosituksia. Ohjeista saa poiketa ainoastaan Väy-
läviraston luvalla ja ainoastaan siltä osin, kun poikkeaminen ei ole voimassa olevan 
lainsäädännön vastaista. Toimeksisaaja vastaa, että sillä on käytössään ohjeen uu-
sin versio, ellei Väyläviraston ja toimeksisaajan välisessä sopimuksessa ole toisin 
sovittu. 

Ratateknisten ohjeiden osa 20 "Ympäristö ja rautatiealueet" sisältää radanpidon 
ympäristöä sekä rautatiealueita koskevaa ohjeistusta. Ohjetta käytetään rinnak-
kain Väyläviraston ohjeen "Radanpidon ympäristöohje" kanssa. Ohjeita tulee nou-
dattaa yhdessä radanpidon suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa koske-
vissa toimeksiannoissa. RATO 20 poikkeaa asioiden käsittelytavaltaan jonkin ver-
ran muista RATOista. Se on laaja ohjekokonaisuus, joka sisältää yksityiskohtaisten 
suunnitteluohjeiden lisäksi yleisiä ohjeita ympäristönäkökulman huomioon otta-
miseksi radanpidossa. 

Seuraavassa on tiivistettynä kuvattu eri suunnitteluvaiheiden toimenpiteet, joita on 
tarkemmin ohjeistettu tässä ohjeessa ja Radanpidon ympäristöohjeessa. 

Strateginen suunnittelu 

- Liikennejärjestelmäsuunnitelma 
 
Esisuunnittelu 

- Hankkeen tarpeen tunnistaminen  
- Raiteistomuutostarpeiden määrittely 
- Liikenne-ennusteiden laatiminen 
- Merkittävien ympäristönäkökohtien tunnistaminen 
- Materiaali- ja energiatehokkuuden huomioiminen 
- Vaihtoehtojen ympäristövaikutusten selvittäminen  
- Ympäristöhaittojen ehkäisyn ja lieventämisen tarpeen selvittäminen 
 
Yleissuunnittelu 

- YVA-menettely toteutetaan yleensä yleissuunnitelmavaiheen alussa  
- Alustava linjaussuunnitelma 
- Liikenne-ennusteiden tarkentaminen ympäristövaikutusten arvioinnin lähtötie-

doksi 
 
Yleissuunnitelma (ratalain mukainen) 

- YVA-selostuksesta annetun perustellun päätelmän huomioon ottaminen 
- Valitun vaihtoehdon tarkentavat ympäristöselvitykset ja ympäristövaikutusten 

arviointi 

https://vayla.fi/palveluntuottajat/ohjeluettelo
https://vayla.fi/palveluntuottajat/ohjeluettelo
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- Ympäristöhaittojen torjunnan ja lieventämisen suunnittelu 
- Ympäristövaikutusten seurantaohjelma (jos tarpeen) 
 
Väyläsuunnittelu – Ratasuunnitelma (ratalain mukainen) 

- YVA-selostuksesta annetun perustellun päätelmän huomioon ottaminen 
- Teknisten suunnitelmien tarkentaminen 
- Lunastettavat alueet ja oikeudet 
- Ympäristöhaittojen torjunnan ja lieventämisen suunnittelu 
- Seurantaohjelma (jos tarpeen) ja mahdollinen ennakkoseuranta  
 
Toteutus 

Rakentamissuunnitelma 

- Rakentamisvaiheessa tarvittavien teknisten suunnitelmien laatiminen 
- Ympäristöystävälliset rakennusmateriaalit 
- Ympäristöhaittojen torjunnan ja lieventämisen yksityiskohtainen suunnittelu 
- Seurantaohjelma (jos tarpeen) ja mahdollinen ennakkoseuranta  
- Rakentamista valmistelevat työt  
 
Rakentamisen aikaiset suunnitelmat 

- Radan rakentamisen yhteydessä ympäristönhaittojen torjunnan ja lieventämi-
sen toteutus 

- Materiaali- ja energiatehokkuus 
- Rakentamisvaiheen suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät 
- Ympäristövaikutusten seuranta 
 
Kunnossapito 

- Haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisy 
- Ympäristövaikutusten seuranta 
- Ympäristöhaittojen havainnointi ja niistä ilmoittaminen 
- Ympäristösuunnitelmien laatiminen ja niiden mukaisesti toimiminen 
- Meluntorjuntarakenteiden ja muiden suojarakenteiden kunnon arviointi ja 

kunnossapito 
- Materiaali- ja energiatehokkuus 
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20.1  Määritelmät ja lyhenteet 

Arvoalueet ja -kohteet ja niiden merkittävyys 

Eri maisematyypit on kuvattu tarkemmin maisemamaakuntaluokituksessa, joka an-
taa hyvät lähtökohdat maiseman ominaispiirteiden ymmärtämiseen. Maisemassa 
näkyviä esimerkkejä rautatiekulttuurista ovat asemarakennukset ja rautatieläis-
asunnot, rautatiepuistot ja -puistikot sekä sillat ja erityisesti vesistösillat. Maiseman 
ja kulttuuriympäristön arvoalueet ja -kohteet luokitellaan eri tyyppeihin niiden mer-
kittävyyden mukaan. Luokitus perustuu ympäristöministeriön, maakuntien liittojen 
ja Museoviraston viralliseen luokitukseen.  

Arvokohde 

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

AVI 

Aluehallintovirasto. 

ELY-keskus 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

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. 

Hulevesi 

Maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettava 
sade- tai sulamisvesi. Hulevesiä ovat myös esimerkiksi palonsammutusvesi ja ka-
tujen pesuvesi.  

Jätevesi 

Käytöstä poistettu vesi, josta voi aiheutua ympäristön pilaantumista (ympäristön-
suojelulaki 5 §). 

Jätkänpolku 

Ratapenkereen välikerroksen yläpinta tukikerroksen ja välikerroksen ulkoreunan 
välillä.  
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Kantava kasvualusta 

Kasvualusta, jonka rungon muodostaa tiivistetty kantava kerros karkeaa kivi- 
ainesta. 

Kunnossapito 

Kunnossapito tarkoittaa toimenpiteitä tai yksittäistä toimenpidettä, joilla rata, rata-
alue sekä rakenteet ja laitteet pidetään käyttökunnossa. 

Kunnossapitäjä 

Kunnossapitäjällä tarkoitetaan organisaatiota tai sen edustajaa, joka rataverkon 
haltijan toimesta pitää rataa tai sen osaa liikennöitävässä ja liikenneturvallisessa 
kunnossa.  

Maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on esitetty maakuntakaavoissa, maa-
kuntien liittojen julkaisuissa tai laadituissa maisemaselvityksissä. Paikallisesti ar-
vokkaat maisema-alueet löytyvät edellä mainituista lähteistä tai kuntien omista 
yleiskaavoista ja selvityksistä. Maakunnallisten ja paikallisten kohteiden osalta on 
aina oltava yhteydessä sekä asianomaiseen kuntaan että maakunnan liittoon. Pai-
kallisesti arvokkaat kohteet voivat olla hyvinkin merkittäviä sijaintinsa tai alueen 
pienipiirteisyyden takia, joten ne on otettava kohdekohtaisesti huomioon suunnit-
telussa ja kunnossapidossa.  

Maankamara 

Maankamara tarkoittaa sekä maa- että kallioperää. Termi kattaa maa- ja kalliope-
rän lisäksi täytemaan ja muokatun maan. 

Metsänpohjamaa 

Humuspitoinen havumetsän pintakerros (orgaaninen kangashumuskerros, kangas-
turve). 

Muinaisjäännökset 

Muinaismuistolain (295/63) mukaan kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja 
muistoja Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Rauhoitus on auto-
maattinen eikä vaadi erityisiä toimenpiteitä. Rauhoitus tarkoittaa kieltoa kajota 
muinaisjäännökseen ilman lain nojalla annettua lupaa. Kiinteät muinaisjäännökset 
on lueteltu laissa, mutta laki ei anna niille yksiselitteisiä ikärajoja. Kiinteään mui-
naisjäännökseen kuuluu lisäksi suoja-alue, joka laajuus on vähintään kaksi metriä 
jäännöksen ulkoreunoista. Museoviraston ylläpitämästä Muinaisjäännösrekisteristä 
löytyvät tiedot Suomen kiinteistä, muinaismuistolain rauhoittamista muinaisjään-
nöksistä. 

Paineellinen pohjavesi 

Paineellinen pohjavesi eli salpavesi rajoittuu ylhäältä päin vettä pidättävään ker-
rokseen. Jos vettä pidättävä kerros puhkaistaan, vesi nousee sille tasolle, jossa 
paine vedenpinnassa on sama kuin ympäröivä ilmanpaine. 
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Palvelutasoluokitus (kunnossapidossa) 

Rautatiealueet on jaettu kunnossapitosopimuksissa palvelutasoluokkiin I–III. Luo-
kat määräytyvät mm. alueen käyttötarkoituksen, raiteen kunnon ja radan maksi-
minopeuden perusteella. Palvelutasoluokittain on Väyläviraston kunnossapidon 
urakka-asiakirjoissa (Laatuvaatimukset-liite) määritelty mm. kasvillisuuden pois-
toon ja lumitöihin liittyviä vaatimuksia. Alueen palvelutasoluokka voi vaihdella käyt-
tötarkoituksen mukaan eli sama alue voi lukeutua esim. lumitöiden ja kasvillisuu-
den poiston osalta eri palvelutasoluokkaan.  

Perinnebiotoopit 

Perinnebiotoopit eli kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet ovat perinteisen kar-
jatalouden muovaamia, yleensä runsaslajisia elinympäristöjä, jotka ovat tuottaneet 
karjan tarvitseman talvirehun tai olleet laitumina. Perinnebiotooppien perinteinen 
hoito on pääasiassa ollut niittoa, laidunnusta tai heinänkorjuun jälkeistä laidun-
nusta. Lisäksi hoitomenetelminä ovat olleet muun muassa puuston harventaminen, 
tulvittaminen, ei-toivotun kasvillisuuden poistaminen, kevätsiivous sekä kulotus. 
Laitumia ja niittoniittyjä ei ole lannoitettu, muokattu tai kylvetty. 

PIMA 

PIMA-kohteilla tarkoitetaan pilaantuneita maa-alueita. Maaperän pilaantuneisuu-
den ja puhdistustarpeen arviointi toteutetaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
mukaisesti (ns. PIMA-asetus). 

Pohjavesi 

Maa- tai kallioperässä oleva vesi. Maanpinnan alla, pohjavedenpinnan yläpuolella 
voi esiintyä myös orsivettä (vettä läpäisemättömän kerroksen päälle muodostunut 
erillinen pohjavesivarasto) ja maavettä (maanpinnan alapuolinen vesi, joka ei ole 
pohjavettä). Pohja- ja pintavedet ovat hule-, maa- ja orsivesien kautta yhteydessä 
toisiinsa. Monissa paikoissa pohja- ja orsivettä purkautuu suoraan pintavesistöihin. 

Pohjaveden muodostumisalue 

Muodostumisalue on pohjavesialueen sisällä oleva alue, jolla tapahtuu merkittävää 
veden imeytymistä pohjavedeksi. Pohjaveden muodostumisalueella vedenlä-
päisevyys vastaa yleensä vähintään hienohiekan vedenläpäisevyyttä. Muodostu-
misalueen laajuuden ja ominaisuuksien perusteella arvioidaan laskennallisesti poh-
javesiesiintymässä muodostuvan pohjaveden määrä.  

Pohjavesialue 

Pohjavesialueiksi on luokiteltu sellaisia alueita, joissa tällä hetkellä on tai niillä hyd-
rogeologisten ominaisuuksiensa perusteella potentiaalisesti voisi olla merkitystä 
usean talouden tai yhdyskunnan vedenottoon. Pohjavedet luokitellaan vedenhan-
kintakäyttöön soveltuvuuden tai suojelutarpeen perusteella vedenhankintaa varten 
tärkeisiin (1-luokka), muihin vedenhankintakäyttöön soveltuviin (2-luokka), ja poh-
javesialueisiin, joista pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (E-
luokka). Aiemmin käytössä ollut jaottelu vedenhankintaa varten tärkeisiin (I-
luokka), vedenhankintaan soveltuviin (II-luokka) ja muihin pohjavesialueisiin (III-
luokka) poistuu pohjavesialueittain sitä mukaa, kuin ELY-keskus vie ympäristön-
suojelun tietojärjestelmään tiedot pohjavesialueista. 
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Radanpito 

Rautatien ja siihen liittyvän kiinteän omaisuuden suunnittelu, hankinta, rakentami-
nen, hallinta ja kunnossapito (ratalaki 3 §). 

Raide 

Raide koostuu ratapölkyistä, ratakiskoista, ratakiskojen kiinnitys- ja jatkososista 
sekä vaihteista ym. raiteen erikoisrakenteista.   

RAMS 2020 

Viheralueiden kansallinen kunnossapitoluokitus, joka on julkaistu vuonna 2020. 
Aiempaa (2007 julkaistua) viheralueiden ABC-hoitoluokitusta sekä siihen liittyviä 
viheralueiden hoito-ohjeita (VHT 2014) päivitettiin 2020-2021 vastaamaan nykyi-
siä, pääasiassa viheralueiden eri käyttötarkoituksiin perustuvia kunnossapitotar-
peita. Tällöin uudet kunnossapitoluokat muodostettiin rakennetuille viheralueille 
(R), avoimille viheralueille (A), metsille (M) sekä suojelualueille (S). 

Rata 

Rata käsittää yhden tai useamman raiteen ja raiteiden tukikerroksen. Lisäksi rata 
käsittää kaikki maaston pinnanmuodon tasaamiseksi tarvittavat rakenteet, ojat, 
roudan torjumiseksi ja radan vakavoittamiseksi sekä raiteen kannattamiseksi tar-
vittavat rakenteet. Rataan kuuluu lisäksi kaikki radan rakenteeseen kuuluvat ja 
liikenteen hoitamiseksi tarvittavat erikoisrakenteet ja -laitteet, kuten sillat, rum-
mut, turvalaitteet ja sähköistyksen tarvitsemat laitteet. Rata jakaantuu ratalinjaan 
ja ratapihaan. 

Rataisännöitsijä 

Rataisännöitsijät vastaavat Väyläviraston valtuuttamina ratojen kunnossapidon 
valvonnasta. Rataisännöitsijöiden toimenkuvaan kuuluu myös rataverkon hallin-
taan liittyviä lupa-asioita, maankäyttöasioita sekä töiden kilpailutusten valmistelua. 
Aluetoiminta jakautuu Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen alueille.  

Rataverkon haltija 

Väylävirasto tai yksityisraiteen haltija, kun raide kuuluu rautatielain soveltamisalan 
piiriin (Rautatielaki 8.4.2011/304).  

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. 

Rautatiealue 

Alue, joka tarvitaan rataa, rata-aluetta, rakennuksia ja laitteita, liikenteen hoita-
mista sekä kaikkea näihin liittyvää toimintaa varten. Rautatiealue käsittää myös 
tarpeelliset rautatieliikenteen palvelualueet.  
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Suojellut rakennukset ja rakennustaiteellisesti arvokkaat kohteet 

Asemakaavalla suojellut rakennussuojelukohteet kaavamääräyksineen on esitetty 
kuntien yleis- ja asemakaavoissa. Niistä saa tietoa kuntien kaavoitusviranomaisilta. 
Varsinaisten suojelukohteiden lisäksi kunnat ovat keränneet vaihtelevasti tietoa ra-
kennustaiteellisesti arvokkaista rakennuksista ja muista kulttuuriperintökohteista. 
Näistä on voitu laatia inventointeja tai selvityksiä ja ne on mahdollisesti viety kun-
tien omiin tietokantoihin. Esimerkkejä tällaisista kohteista ovat suojellut asemara-
kennukset tai kunnan kulttuuriympäristön kannalta tärkeät radanvarsirakennukset. 
Asemarakennuksia on myös suojeltu erityislailla tai asetuksella valtion omistamien 
rakennusten suojelusta (480/85). Lisäksi useita asemia koskee rautatiesopimus 
valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 
diaarinro 2/562/96). 

Suojeltu laji 

Suojeltu laji on yleisnimitys eri tavoin suojelluille eliölajeille. Tässä ohjeessa suo-
jellulla lajilla tarkoitetaan luonnonsuojelulailla ja -asetuksella rauhoitettuja lajeja, 
erityisesti suojeltaviksi säädettyjä lajeja sekä Euroopan yhteisön luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelua koskevan luontodirektiivin mukaan suojeltuja la-
jeja. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Tavoitteiden toteuttamista on 
edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viran-
omaisten toiminnassa. Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttöta-
voitteista tuli voimaan 14.12.2017.  

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet valtioneuvoston periaate-
päätöksessä 

Valtioneuvoston periaatepäätökseen (1995) sisältyy 156 valtakunnallisesti arvo-
kasta maisema-aluetta. Kohteet löytyvät Suomen ympäristökeskuksen paikkatieto-
aineistosta. Ne on kuvattu yksityiskohtaisesti maakunnittain julkaisussa ”Arvokkaat 
maisema-alueet.  Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Ympäristöministeriön mie-
tintö 66/1992”. Maakuntien liitot ja kunnat ovat tehneet monille maisema-alueille 
erillisiä maisemanhoitosuunnitelmia. Valtakunnallisesti merkittävät kohteet on aina 
otettava huomioon suunnittelussa – sekä suunnitelmaratkaisuja että kunnossapi-
toa pohdittaessa. 

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi valmistui 
vuonna 2015, ja uutta ehdotusta valmistellaan valtioneuvoston päätöksentekoa 
varten. Vuonna 1995 vahvistetut aluerajaukset ovat voimassa, kunnes uudet alu-
eet vahvistetaan. 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) 

Valtioneuvosto vahvisti 22.12.2009 Museoviraston laatiman tarkistetun inventoin-
nin valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Inven-
tointi on osa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja se on otettava huomioon 
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alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana. Valtakunnallisesti merkittävät rakenne-
tut kulttuuriympäristöt -inventoinnin tulokset löytyvät Museoviraston sivustolta 
(linkki inventoinnin tuloksiin). Kohteita on kaikkiaan maassamme hieman alle 1500. 

Valuma-alue 

Maaston korkeimpien kohtien (vedenjakajien) rajaama alue, josta vesistö saa ve-
tensä ja jolta vedet virtaavat samaan puroon, jokeen, järveen tai mereen. Valuma-
alue voidaan määritellä eri mittakaavoissa, esimerkiksi pienelle purolle tai suurelle 
järvelle tarkastelunäkökulmasta riippuen. 

Vieraslajit 

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uu-
delle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Vieraslaji on 
ihmisen myötävaikutuksella ylittänyt luontaiset leviämisesteet, kuten mantereen, 
meren tai vuoriston. Vieraslajeilla ei tarkoiteta tulokaslajeja, jotka ovat itse omin 
avuin luontaisesti levittäytyneet Suomeen. Levitessään luontoon vieraslajit voivat 
syrjäyttää alkuperäistä lajistoa. Maailmanlaajuisesti niiden aiheuttamat vahingot 
ovat kymmeniä miljardeja euroja vuositasolla.  

Tässä ohjeessa vieraslajeista puhuttaessa tarkoitetaan EU:n ja Suomen kansalli-
sessa luettelossa haitallisiksi säädettyjä vierasperäisiä kasvilajeja tai muita projek-
tikohtaisesti haitalliseksi tai riskiryhmiin kuuluviksi katsottuja vierasperäisiä eläin- 
ja kasvilajeja. Suomessa on arviolta 700–800 luonnossa tavattua vieraslajia. Näi-
den lisäksi on lukuisia vierasperäisiä koriste- ja hyötykasveja. 

VN 

Valtioneuvosto eli pääministerin ja ministereiden muodostama hallinnon toimielin, 
tai valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden muodostama hallintoasioiden 
päätöksentekoelin.  

YVA 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely). Perustuu ympäristövai-
kutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin (252/2017) ja asetukseen 
(277/2017). 

http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx
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20.2  Huoltotiet 

20.2.1  Yleistä 

Tämä ohje koskee vain rautatiealueella sijaitsevia huoltoteitä. 

Tunneleiden, ratapihojen, vaihteiden, laitureiden, turvalaitteiden, sähkön syöttö-
asemien ja muiden radan erikoisrakenteiden kunnossapito edellyttää, että näihin 
kohteisiin on hyvät kulkuyhteydet. Koska olemassa oleva väyläverkko ei läheskään 
aina turvaa pääsyä kohteisiin, on pääsy turvattava rakentamalla uusia huoltoteitä, 
joilta on yhteys yleiseen maantie- tai katuverkkoon. Huoltotieltä on edelleen suun-
niteltava yhteydet kunnossapitokohteille ja pääsääntöisesti estettävä ulkopuolisten 
pääsy kulkuyhteydelle.  

Huoltotiet on sijoitettava pääsääntöisesti rautatiealueelle. Ne eivät saa aiheuttaa 
turvallisuusriskejä rautatieliikenteelle. Myös radan suuntaiset yleiset tiet tai yksi-
tyistiet voivat toimia huoltoteinä. Tällöin ei ole tarvetta erilliseen huoltotiehen ko. 
osuudella. Tarve on aina arvioitava paikkakohtaisesti. Jos olemassa olevia yksityis-
teitä käytetään huoltoteinä, Väyläviraston on haettava niihin tieoikeus tai liityttävä 
tiekunnan osakkaaksi. 

Radan rakentamis- ja kunnossapitotöissä käytetään mahdollisuuksien mukaan ole-
massa olevaa väyläverkkoa (kadut, maantiet, yksityiset tiet). Yleensä työmaa 
suunnittelee työmaakulkuyhteydet, jotka jäävät osin tai kokonaan pysyviksi huol-
toteiksi. Siksi pysyviksi todennäköisesti jäävät yhteydet kannattaa suunnitella huo-
lella ottaen loppukäyttö huomioon, erityisesti herkillä alueilla.   

Yksiraiteisella radalla huoltotiet suunnitellaan vain radan toiselle puolelle. Kaksirai-
teisella radalla on suositeltavaa suunnitella huoltotiet radan molemmille puolille. 
Huoltotien ei välttämättä tarvitse koko matkaa kulkea radan rinnalla, oleellista on 
pääsy vaihteille, syöttöasemille ja turvalaitekaapeille. 

Vesistöjen ylityksissä huoltotielle ei välttämättä tarvitse rakentaa siltaa. Vesistö- 
sillalle on mieluiten oltava huoltoyhteys sillan molemmilta puolilta. Jos huoltotielle 
rakennetaan oma silta, tiedot siitä on ilmoitettava Väyläviraston taitorakennerekis-
teriin. Korkeiden kallioleikkausten kohdalle ei yleensä suunnitella huoltotietä. Huol-
totietä ei ole tarpeen rakentaa, jos tien rakentaminen vaatii merkittäviä louhinta-
töitä, eikä rataosuuden kohteisiin ole välttämätöntä päästä huolto- ja kunnossapi-
tokoneilla tietä pitkin. Huoltoteiden sijoittaminen esitetään ratasuunnitelmassa riit-
tävällä tarkkuudella lunastettavien alueiden määrittämiseksi ja suunnittelussa ote-
taan huomioon ympäristötekijät kuten uhanalaiset lajit ja luontotyypit. Huoltotie 
voidaan joutua sijoittamaa paikoin tyyppipoikkileikkauksessa esitettyä etäämmälle 
radasta maisemallisten tai luontoarvojen säilyttämiseksi.  

Huoltotiet ovat turvallisuussyistä vain rataverkon haltijan tai kunnossapitäjän käy-
tössä ja niille pääsy estetään lukittavin puomein, joissa on kilpi "Pääsy kielletty". 
Puomien sijoitus esitetään suunnitelmakartoilla. Palo- ja pelastustoimijoille anne-
taan lukittavan puomin avaimet tarvittaessa. 

Jos huoltotietä on tarve käyttää kulkuyhteytenä muulle kuin rautatiealueelle, voi 
Väylävirasto poikkeustapauksissa myöntää hakemuksesta kiinteistönomistajille oi-
keuden huoltotien käyttöön. Huoltoteitä ei ole yleensä suunniteltu ja rakennettu 
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raskaita kuljetuksia varten. Tämän vuoksi käyttöoikeuden myöntämistä harkitta-
essa on selvitettävä liikennöintitarpeen laatu ja erityisesti kuljetusten paino. Mikäli 
myös kiinteistönomistajille on annettu oikeus huoltotien käytölle, tulee mahdolli-
sesti lisätä huoltotielle esim. kaiteita turvallisen käytön takaamiseksi. 

20.2.2  Tekniset suunnittelu- ja mitoitusperusteet 

Huoltoteiden tarve ja niihin liittyvät tavoitteet määritellään yleensä suunnittelupe-
rusteissa. Huoltotiet mitoitetaan yleensä nopeudelle 10…30 km/h ja vähintään 3.5 
tonnin akselipainolle. Huoltotien mitoituksen tulee mahdollistaa pelastusajoneuvon 
käyttö pelastusreiteiksi osoitetuissa teissä. Tapauskohtaisesti on selvitettävä, onko 
perusteita em. suuremman akselipainon käytölle. Muun muassa palo- ja pelastus-
kalusto sekä työkoneet edellyttävät suurempien akselipainojen huomioonotta-
mista. Metsätieohjeisto käyttää tavoitekantavuuden määrittämisessä paripyöräak-
selille akselipainoa 10 tonnia. Jos uuden huoltotien rakenne tai muut syyt asettavat 
rajoituksia palo- ja pelastusviranomaisille, heitä on informoitava niistä. Vanhojen 
huoltoteiden osalta tieto toimitetaan pyydettäessä. Päällysrakenne on suunnitel-
tava siten, että vähintään henkilö- ja pakettiautojen käyttö on mahdollista. 

Pelastusreitteinä käytettävien huoltoteiden osalta väylien mitoitusajoneuvo on pe-
lastusajoneuvo. Pelastusajoneuvon tarvitsema kääntöympyrän ulkokehän säde on 
12,5 m ja ajoreitin leveys suoralla 3,5 m. Vapaan kulkuaukon korkeuden tarve on 
4,2 m. Ajoneuvon pituus on enintään 12 m, kokonaismassa 32000 kg ja akseli-
massa 9000 kg. Sairasauton tarvitsema kääntöympyrän ulkokehän säde on 7,0 m 
ja ajoreitin leveys suoralla 3,0 m. Vapaan kulkuaukon korkeuden tarve on 3,0 m. 
Sairasauton kokonaismassa 4000 kg. (Liikennevirasto 23/ 2017) 

Huoltotien minimileveys on 3,5 metriä, suositeltava leveys on 4 metriä. Huoltotien 
raiteen puoleisen reunan etäisyys on oltava vähintään 4,5 metriä lähimmän pää-
raiteen keskilinjasta ja 3,5 metriä lähimmän sivuraiteen keskilinjasta. Huoltotien 
sijoitus radan poikkileikkaukseen on esitetty kuvissa 1 ja 2. Huoltotie voi vaihtele-
vassa maastossa seurata maanpintaa tavallista tietä pienipiirteisemmin. On kuiten-
kin huolehdittava, että tie on talvellakin kulkukelpoinen raskaalla kalustolla. Huol-
totiesuunnitelmissa on esitettävä myös mahdollisten tarvittavien suojakaiteiden ja 
-aitojen sijainti. 

 

Kuva 1. Huoltoteiden sijainti suhteessa rataan, kun radan ja tien välissä on oja. 
Huoltotien minimileveys on 3,5 m. 
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Kuva 2. Huoltotien sijainti suhteessa rataan, kun huoltotie on kiinni rata-
penkereessä. Huoltotien reunan etäisyys pääraiteen keskilinjasta tulee olla 
vähintään 4,5 m ja sivuraiteen keskilinjasta vähintään 3,5 m. 

Paikoitellen joudutaan radan ja huoltotien väliin tekemään syvä oja. Mikäli radalla 
on erityiskohteita, esim. vaihteita, tulee huoltotieltä rakentaa helposti kuljettava 
yhteys ratapenkereelle. Tarvittaessa kuivatus hoidetaan esim. rummulla. Mikäli 
huoltotie sijoitetaan kiinni ratapenkereeseen, helpottaa tämä rataojan perkausta.  

Huoltoteiden luiskiin käytetään eroosiota vähentävää kerrosta, koska käsittelemä-
tön maaluiska lähtee helposti syöpymään sateen tai tuulen vaikutuksesta. Luiskaan 
voidaan käyttää esimerkiksi sepeli-, murske- tai kunttaverhousta. Taajama-alueilla 
voidaan käyttää nurmetusta.  

Luiskille ei ole aina tilaa tiiviissä kaupunkirakenteessa. Radan vaatimat huoltotiet 
on huomioitava jo kaavoituksessa, jotta radan rakenteille jää riittävästi tilaa. Tiivis 
yhteistyö kaupunkien kanssa on tärkeää.  

Huoltotien päähän on sijoitettava kääntöpaikka, mikäli läpiajo ei ole mahdollista. 
Kääntöpaikan mitoitus henkilö- ja pakettiautoille on esitetty oheisessa kuvassa 3. 
Jos huoltotietä käytetään myös puunkuljetukseen metsästä, on kääntöpaikka mi-
toitettava kuvan 4 mukaisesti. Mikäli huoltotiellä voidaan arvioida olevan normaalia 
enemmän liikennettä, esim. liikennettä kiinteistöille, tulee rakentaa kohtaamispaik-
koja näköetäisyydelle toisistaan, noin 300…500 metrin välein. Kohtaamispaikan 
mitoituksessa henkilöautolle noudatetaan kuvan 5 mukaisia mittoja. 

 

Kuva 3. Kääntöpaikan mitoitus henkilö- ja pakettiautoille. 
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Kuva 4. Huoltotien kääntymispaikan mitoitus puunkuljetusajoneuvolle /10/. 

 

Kuva 5. Huoltotien kohtaamispaikan mitoitus henkilöautolle /10/. 

Nopean liikenteen radoilla, joilla nopeus on yli 140 km/h, voidaan katselmuksen 
perusteella rakentaa aita radan ja huoltotien väliin. Huoltotiet sijoitetaan yleensä 
meluesteiden ulkopuolelle. Huoltotien kautta kuljettaville kohteille, kuten vaihteille, 
opastimille, laitetiloille ja muihin vastaaviin kohteisiin, tulee aitoihin ja meluesteisiin 
järjestää helposti kuljettava suljettavissa oleva yhteys. Aidoissa tulee olla lukittavat 
portit. 



Väyläviraston ohjeita 27/2021 19 
Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20 Ympäristö ja rautatiealueet 
 

 

Huoltotien alus- ja päällysrakenteen mitoituksen osalta täytyy arvioida huoltotien 
käyttäjäryhmät. Mikäli huoltotietä käytetään myös metsänhoidon tarpeisiin, esi-
merkiksi tukkirekkojen ajamiseen, tulee huoltotie siltä osin mitoittaa Metsäteho 
Oy:n metsätieohjeiston mukaan /10/. 

Huoltotien kuivatus suunnitellaan osana radan kuivatusta. Samoin on tarvittaessa 
tarkistettava radan stabiliteetti huoltotien suunnittelun yhteydessä.  

Huoltoteiden rakentamisessa ja kuivatuksessa noudatetaan vesiensuojelun ja hu-
levesien hallinnan ohjeita (luvut 20.8, 20.14 ja 20.15). Huoltotien suunnittelussa 
on otettava huomioon myös tarvittava lumitila. 

20.2.3  Toimenpideohjeet kunnossapitäjille 

Huoltotie on pidettävä ympäri vuoden maastokelpoisella henkilöautolla liikennöitä-
vässä kunnossa. Huoltotiet aurataan, kun lunta on kertynyt yli 5–10 cm kohteesta 
ja kunnossapitosopimuksesta riippuen. Huoltoteiden reunustojen vesakonpoisto 
tehdään luokitetuilla pohjavesialueilla mekaanisesti. Huoltoteitä ei yleensä ole tar-
vetta suolata pölyämisen estämiseksi. Suolan käyttö voi kuitenkin tulla kyseeseen 
rakentamishankkeiden yhteydessä tai puunkuormausalueille johtavilla teillä. Poh-
javesialueilla teiden suolaamista tulee välttää.  

Kunnossapitäjä tarkastaa säännöllisesti, että puomit ja niiden lukot ovat toiminta-
kuntoisia ja asianmukaisesti lukittu. 

20.2.4  Ratatyökoneen kiskoillenousupaikka 

Jos raiteella on tarvetta käyttää kaksitieajoneuvoja, on huoltoteiden varrelle erilli-
sen tarkastelun perusteella suunniteltava kiskoillenousupaikat. Nousupaikka on 
suunniteltava siten, että työkone voidaan nopeasti ja turvallisesti siirtää tieltä kis-
koille ja päinvastoin.   

Nousupaikka voidaan toteuttaa esimerkiksi pidentämällä turvaraidetta noin 15 
metriä ja johtamalla sinne tieyhteys (kuva 6). Raide voidaan varustaa kääntyvällä 
raidepuskimella. Rataosilla, joilla on käytössä akselinlaskentaan perustuva turva-
laitejärjestelmä, on nousupaikat pyrittävä rakentamaan laskentapisteen työmaan 
puolelle, jolloin vältytään laskentalaitteiden ohi ajamiselta. Nousupaikkana voidaan 
käyttää myös aktiivikäytöstä poistettua sivuraidetta (kuva 7). Radalle nousemisen 
menettelyt on ohjeistettu Radanpidon turvallisuusohjeissa /25/. 

Kiskoillenousupaikan on oltava puomitettu, jos sille johtavalla huoltotiellä ei ole 
puomia. Nousupaikkojen sijainnit on ilmoitettava tasoristeysrekisterin ylläpitäjälle. 

 

Kuva 6. Kiskoillenousupaikan sijoittaminen turvaraiteelle. 
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Kuva 7. Kiskoillenousupaikan sijoittaminen sivuraiteelle. 

20.2.5  Ympäristöasioiden huomioon ottaminen 

Huoltoteiden suunnittelussa on otettava huomioon radan kuivatus ja sen toimivuus 
siten, ettei huoltotie heikennä tai estä radan kuivatusta. Huoltotie ei saa myöskään 
padottaa hulevesiä ympäristön kannalta haitallisesti. Radan vastapengeralueilla on 
mahdollista sijoittaa huoltotie vastapenkereen päälle. Huoltoteiden suunnittelussa 
on otettava huomioon materiaalien kierrättäminen ja hyötykäyttö sekä ympäristön 
huomioon ottavat työmenetelmät ja materiaalivalinnat. Lisäksi otetaan huomioon 
elinkaarivaikutukset ja ympäristönsuojelulliset näkökohdat sekä jätelain etusija- 
järjestys. 

Huoltotietä rakennettaessa pyritään käyttämään materiaaleja, joita vapautuu rataa 
rakennettaessa, parannettaessa tai kunnossapidettäessä, esimerkiksi maa- ja kal-
lioleikkauksista saatavaa kiviainesta. Myös radalta poistettua sepeliä sekä laituri-
alueilta poistettua liukkaudentorjuntaan käytettyä hiekkaa ja mursketta voidaan 
käyttää huoltotien rakentamiseen. Näin saadaan maa- ja kalliomassojen siirrot mi-
nimoitua. Eri materiaaleja käytettäessä on otettava huomioon, että huoltotielle tu-
lee tarvittava kantavuus sille suunnitellulle liikenteelle.  

Raidesepelin seulonnasta syntyvää humuspitoista, maa-ainekselle annetut ohjear-
vot alittavaa seulonta-alitetta voidaan käyttää rautatiealueella olevien huoltoteiden 
pohjiin. Edellytyksenä on tutkia, ettei alueelta, josta sepeli on peräisin, ole tapah-
tunut onnettomuuksia tai vuotoja eikä sepeli sisällä jätejakeita. Seulonta-alitteen 
epäillyt haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää, mikäli materiaalin puhtautta on syytä 
epäillä. Käytöstä poistetun materiaalin hyötykäyttöä pohjavesialueella ei tule tehdä 
ilman asian varmistamista alueelliselta ELY-keskukselta ja kunnan ympäristöviran-
omaiselta. Pohjavesialueilla käytettävien materiaalien pitää ehdottomasti alittaa 
ohje- ja kynnysarvot. Materiaalin kierrätystä ja hyötykäyttöä sekä pilaantuneiden 
maiden hyötykäyttöä on käsitelty tarkemmin Radanpidon ympäristöohjeessa (/28/ 
luvut 14.5 ja 9.2.8). 

Kuten radan varsien, myös huoltoteiden reunustojen vesakonpoisto tehdään luo-
kitetuilla pohjavesialueilla mekaanisesti.  

Luontoarvoja tai suojeltujen eläin- ja kasvilajien esiintymiä ei saa heikentää tai 
vaarantaa huoltoteiden rakentamisen, kunnossapidon tai käytön yhteydessä. 
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20.2.6  Yhteenveto 

Huoltoteiden suunnittelun tärkeimpien ohjeiden yhteenveto on esitetty alla. 

- Radan rakentamiseen ja kunnossapitoon käytetään mahdollisuuksien mukaan 
olemassa olevaa väyläverkkoa (kadut, maantiet, yksityiset tiet). Uusia huolto-
teitä rakennetaan vain tarvittaessa.  

- Yksiraiteisella radalla huoltotiet suunnitellaan vain radan toiselle puolelle. 
Kaksiraiteisella radalla on suositeltavaa suunnitella huoltotiet radan molem-
mille puolille. Huoltotie on yksikaistainen ja se varustetaan tarvittaessa 
kääntö- ja kohtauspaikoilla. 

- Huoltotiet sijoitetaan pääsääntöisesti rautatiealueelle ja niiltä on oltava yhteys 
yleiseen tie- tai katuverkkoon.  

- Huoltotiet eivät saa aiheuttaa turvallisuusriskejä rautatieliikenteelle.  
- Huoltotiet ovat turvallisuussyistä vain rataverkon haltijan, kunnossapitäjän 

sekä tarvittaessa palo- ja pelastustoimen käytössä ja niille pääsy estetään lu-
kittavin puomein. Puomien sijoitus esitetään suunnitelmissa. Kunnossapitäjä 
tarkistaa puomien ja lukkojen toimivuuden säännöllisesti. 

- Huoltotien käyttö muihin tarkoituksiin arvioidaan tapauskohtaisesti ja on aina 
luvanvaraista. 

- Vesistöjen ylityksissä huoltotielle ei välttämättä tarvitse rakentaa siltaa. Vesis-
tösillalle on mieluiten oltava huoltoyhteys sillan molemmilta puolilta.  

- Huoltotiet mitoitetaan yleensä nopeudelle 10 … 30 km/h ja vähintään 3,5 ton-
nin akselipainolle 

- Huoltotien minimileveys on 3,5 m, suositeltava leveys on 4 m. Huoltotien rai-
teen puoleisen reunan etäisyys on oltava vähintään 4,5 m lähimmän päärai-
teen keskilinjasta ja 3,5 m lähimmän sivuraiteen keskilinjasta. 

- Huoltotien päähän on sijoitettava kääntöpaikka, mikäli läpiajo ei ole mahdol-
lista. 

- Huoltotien kuivatus suunnitellaan osana radan kuivatusta. Samoin on tarvitta-
essa tarkistettava radan stabiliteetti huoltotien suunnittelun yhteydessä. Au-
rattavalle lumelle on oltava riittävästi tilaa. 

- Ratahankkeessa tarvittavat työmaatiet on tarkoituksenmukaista suunnitella 
soveltuvin osin siten, että ne voivat rakennustyön jälkeen toimia huoltoteinä. 

- Huoltotietä rakennettaessa pyritään käyttämään radan rakentamisessa ja 
kunnossapidossa syntyvää materiaalia. 

- Huoltotie on pidettävä ympäri vuoden maastokelpoisella henkilöautolla liiken-
nöitävässä kunnossa. Huoltotiet aurataan, kun lunta on kertynyt yli 5–10 cm 
kohteesta ja kunnossa-pitosopimuksesta riippuen.  

- Jos ratalinjalla on tarvetta käyttää kiskopyörillä olevia työkoneita, on huolto-
teiden varrelle erillisen tarkastelun perusteella suunniteltava radallenousupai-
kat. Radallenousupaikan on oltava puomitettu, jos sille johtavalla huoltotiellä 
ei ole puomia. Tiedot radallenousupaikkojen sijainneista on ilmoitettava taso-
risteysrekisterin ylläpitäjälle. 

- Radalle voi nousta ja raiteet voi ylittää vain ratatyövastaavan luvalla. Ratatyö-
koneen kuljettajan on saatava lupa kiskoille nousemiseen ratatyövastaavalta 
henkilökohtaisesti. Ratatyövastaava pyytää tarvittavat liikennekatkot liiken-
teenohjauksesta. 

- Radalle nousemisen menettelyt on ohjeistettu Radanpidon turvallisuusoh-
jeissa /25/. 
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20.3  Lumen käsittely ja läjitys 

20.3.1  Yleistä 

Lunta käsitellään ja läjitetään laiturialueilla, ratapihoilla, linjaosuuksilla, ajoneuvo-
liikenteen käyttämillä alueilla ja tarvittaessa Ilmalan lumensulatuskentällä. Lumen 
käsittelyyn sisältyy lumen poistaminen ja pois kuljettaminen soveltuville alueille. 
RATOn osassa 15 Radan kunnossapito on ohjeistettu talvikunnossapitoa. Raide- 
alueen lumitöissä noudatetaan lumityösuunnitelmaa ja palvelutasoluokitusta. Kun-
nossapitäjä laatii lumityösuunnitelman tilaajan ohjauksessa. Operaattori ja liiken-
teenohjaus määrittelevät reunaehtoja lumityösuunnitelmaan. Lumityökaudella pi-
detään useita yhteistyöpalavereita, jotta työ tulee toteutettua tarkoituksenmukai-
sesti. Mahdolliset lumenpoistosta tai -kuljetuksesta aiheutuvat vauriot korjataan. 

Lumen käsittelyssä rautatiealueella on noudatettava Radanpidon turvallisuusoh-
jeita /25/. Lunta ei saa läjittää siten, että heikennetään opastinten ja radan merk-
kien näkyvyyttä. Lumitöissä käytettävät menetelmät eivät saa aiheuttaa vaaraa 
rautatieliikenteelle eivätkä vaurioittaa laitteita tai rakenteita. Vaihteiden talvikun-
nossapitoa on ohjeistettu myös lumen käsittelyn osalta Vaihdekäsikirjassa /6/. 

20.3.2  Lumen läjitys ja poiskuljetus 

Kunnossapitoalueille laaditaan vuosittain lumityösuunnitelmat, joissa on määritetty 
lumenläjitysalueet. Rautatiealueelta kerätty lumi läjitetään ensisijaisesti rautatie-
alueella sijaitseville lumenläjitysalueille. Lumenläjitysalue voi sijaita esim. ratapihan 
sellaisessa osassa, jolla ei ole talven aikana muuta käyttöä. Lumenläjitysalueiden 
on sijaittava toiminnallisella etäisyydellä lumityökohteesta. Lumi kuljetetaan läji-
tysalueelle pyöräkuormaajalla, kuorma-autolla tai vaunukalustolla (lumivaunut). 
Jälkimmäinen vaihtoehto edellyttää toimivia vaihdeyhteyksiä läjitysalueille.  

Lumen läjityksessä voidaan hyödyntää lumityöraiteita. Lumityöraiteina voivat toi-
mia talviaikana liikennepaikoilla radanpidon tukikohtaraiteet tai muut keskeiset sei-
sontaraiteet. Lumityöraiteille tuodaan ja tarvittaessa välivarastoidaan radalta ke-
rätty lumi, josta se siirretään edelleen lumenkaatopaikalle tai sulatetaan paikan 
päällä. Ilmalassa on Väyläviraston oma lumensulatuskenttä. 

Lumenkaato- ja vastaanottopaikat ovat kuntien hallinnassa olevia alueita, joihin 
lunta voidaan kuljettaa, jos se ei mahdu Väyläviraston hallinnoimalle rautatie- 
alueelle. Tästä on sovittava kunnan ympäristöviranomaisen kanssa erikseen. 

Tiiviissä kaupunkirakenteessa, jossa ei ole lumenläjitysalueille riittävästi tilaa, voi-
daan harkita muitakin vaihtoehtoja lumen käsittelyyn. Lumityökoneiden ja lumityö-
menetelmien kehitystyötä jatketaan yhteistyössä Väyläviraston ja pääurakoitsijoi-
den kanssa. 

20.3.3  Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen lumitöissä 

Lumenläjitysalueilla lumen sulaminen kestää pidempään kuin muualla. Alueen kas-
villisuuden elinolosuhteet muuttuvat pienilmaston viileyden ja kosteuden vuoksi. 
Uuden lumenkaatopaikan suunnittelun yhteydessä on selvitettävä kohteen kasvil-
lisuus. On varmistettava, ettei alueella esiinny uhanalaisia tai suojeltuja kasvilajeja. 
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Aurauksessa lumeen saattaa sekoittua lika-aineita rautatiealueelta, esimerkiksi hie-
koitussepeliä ja siinä olevia epäpuhtauksia. Rataympäristössä lumet ovat yleensä 
kuitenkin puhtaampia kuin tie- ja katualueilta poistettavat lumet, joten likaantu-
misriski ei ole merkittävä. Tavoitteena on aina yleinen siisteys lumien sulamisen 
jälkeen. Yleisin riski lumen likaantumiselle on dieselkoneista tapahtuneet vuodot, 
jotka puhdistetaan heti, kun ne on havaittu. Jään sulatuksessa käytettäviä kemi-
kaaleja ja niiden riskejä on käsitelty luvussa 20.13 Radanpidossa käytettävät ke-
mikaalit. 

Lumenläjitysalueet on pyrittävä sijoittamaan luokiteltujen pohjavesialueiden ulko-
puolelle, riittävän etäälle talousvesikaivoista tai sellaiselle tiivispohjaiselle alustalle, 
josta vesi ei pääse imeytymään pohjavesikerrokseen. Etäisyys talousvesikaivoista 
määräytyy maaperän vedenläpäisevyyden, maaston muotojen ja mahdollisten kal-
liokynnysten mukaan. Tasaisella tai kaivoon viettävällä maalla minimietäisyytenä 
voidaan pitää 150–300 m.  

Sulava lumi voi sisältää haitta-aineita ja runsas, pistemäinen sulamisvesi voi muut-
taa pohjaveden laatua ja määrää paikallisesti. Näistä syistä lumen imeytystä maa-
han ei suositella. Mikäli voidaan olla varmoja, että lumi ei sisällä haitta-aineita eikä 
imeyttäminen muuta pohjavesiolosuhteita, voidaan veden antaa imeytyä osittain 
maahan. Imeyttäminen tulee tarvittaessa hyväksyttää Väyläviraston kunnossapi-
tovastaavalla. 

Lumenläjitysalueilla sulamisvedet on ohjattava alueen kuivatusojiin. Hulevesi-
viemäröintiä ei suositella, sillä viemäröinti lisää ja nopeuttaa lumen mahdollisesti 
sisältämien kiintoaineksen ja mahdollisten haitta-aineiden kulkeutumista puroihin. 
Poikkeuksena on lumensulatusjärjestelmän käyttö, jossa suuren vesimäärän vuoksi 
sulamisvesiä voidaan johtaa tarvittaessa suoraan sadevesiviemäriin, sillä vesi kul-
kee suodatuksen kautta ja on puhtaampaa kuin lumenläjityksen sulamisvedet. Su-
lamisvesien laatu tulee tarkistaa. 

20.3.4  Lumitöiden huomioon ottaminen suunnittelussa 

Lumen läjitys ja käsittely sekä niiden edellyttämät aluevaraustarpeet on otettava 
huomioon rautatiealueiden suunnittelussa. Erityisen tärkeää lumen käsittelyn ja 
läjittämisen huomioon ottaminen on suunniteltaessa asema-alueita ja liikennepaik-
koja. Lumen käsittelylle ja läjitykselle on varattava alueita suunniteltaessa riittä-
västi tilaa ja ne on otettava huomioon myös valaisinpylväiden, opastimien ym. rai-
teiden lähelle tulevien rakenteiden suunnittelussa. 

Ratapihoilla lumen auraus on kustannustehokasta toteuttaa vyöryttämällä sitä rai-
teelta toiselle (raiteiden suuntaisesti) ja lopulta läjitysalueelle. Vyöryttäminen on-
nistuu, kun raiteiden väliin ei ole sijoitettu valaisinpylväitä, opastimia, radan merk-
kejä tmv., jotka rajoittavat tai estävät lumityökaluston liikkumista. 

20.3.5  Yhteenveto 

Yhteenveto tärkeimmistä lumen läjitykseen ja käsittelyyn liittyvistä ohjeista on esi-
tetty alla. 

- Raidealueen lumitöissä noudatetaan lumityösuunnitelmaa ja palvelutasoluoki-
tusta. 

- Lumen käsittelyssä rautatiealueella on noudatettava Radanpidon turvallisuus-
ohjeita /25/.  
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- Lunta ei saa läjittää siten, että heikennetään opastinten ja radan merkkien 
näkyvyyttä. 

- Lumitöissä käytettävät menetelmät eivät saa aiheuttaa vaaraa rautatieliiken-
teelle eivätkä vaurioittaa laitteita tai rakenteita. 

- Uutta lumenkaatopaikkaa suunniteltaessa on varmistettava, ettei lumenläji-
tysalueilla esiinny uhanalaisia tai suojeltuja kasvilajeja. 

- Lumenläjitysalueet on pyrittävä sijoittamaan luokiteltujen pohjavesialueiden 
ulkopuolelle ja riittävän etäälle talousvesikaivoista (>~150–300 m). 

- Lumenläjitysalueiden sulamisvedet ohjataan alueen kuivatusojiin. 
- Lumityöt on otettava suunnittelussa huomioon ja varattava niille riittävät alu-

eet. 
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20.4  Kuormauspaikat 

20.4.1  Yleistä 

Kuormauspaikkojen suunnittelun teknistä ohjeistusta ja mitoitusperusteita on esi-
tetty RATOn osissa 

- Osa 7 Rautatieliikennepaikat 
- Osa 15 Radan kunnossapito 
- Osa 16 Väylät ja laiturit 
 
Tämä ohje ei koske tilapäisiä lastauspaikkoja. 

20.4.2  Kuormauspaikkojen sijoittaminen ja rakentaminen 

Kuormauspaikkoja käytetään paitsi tavaraliikenteen tarpeisiin, myös väliaikaisina 
varastopaikkoina. Keskeisimpiä ovat puutavaran kuormauspaikat. Puutavaran 
kuormauspaikkoja käytetään ajoittain puun välivarastoina tasaamaan mm. kelirik-
kokauden aiheuttamien saapuvan puun määrien vaihteluita. Raakapuuterminaalit 
ovat kuormauspaikkoja, joissa on tehokkaan erikoiskaluston käyttöön perustuva 
kuormauspalvelu, ja joista liikennöidään pääosin asiakaskohtaisilla kokojunilla. Laki 
metsätuhojen torjunnasta (1087/2013) sääntelee puun terminaalivarastoissa ta-
pahtuvaa puutavaran varastointia. Tavoitteena on, että raakapuuterminaali- ja 
kuormauspaikkaverkosto voisi toimia ympärivuorokautisesti, mutta asutuksen lä-
hellä olevilla kuormauspaikoilla toimintaa voidaan joutua ajallisesti rajoittamaan. 
Lisätietoa on 1.6.2021 voimaan tulleessa ohjeessa Rataverkon raakapuun kuor-
mauspaikkojen suunnittelu /30/.   

Kuormauspaikkakohteilla on suunniteltava ja toteutettava toimenpiteet ympäristö-
haittojen ja häiriöiden estämiseksi ja lieventämiseksi, erityisesti uusissa kohteissa 
ja nykyisten merkittävissä laajentamishankkeissa. Ympäristövaikutukset on selvi-
tettävä ennen kuormauspaikan paikan valitsemista. Ympäristövaikutukset on myös 
arvioitava, mikäli kuormauspaikalla tapahtuvaa toimintaa muutetaan oleellisesti. 
Kuormauspaikan perustamisen tai merkittävän muutostyön suunnittelussa ollaan 
vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden kanssa. Asukasvuorovaikutusta on ohjeis-
tettu Väylänpidon vuorovaikutusohjeessa /1/. Suunnittelussa määritellään haittaa 
tai häiriötä vähentävät keinot. 

Kuormauspaikkojen suunnittelussa ja rakentamisessa sekä niiden laajentamisessa 
noudatetaan seuraavia ohjeita: 

- Kuormauspaikat suunnitellaan siten, ettei niiden toiminnasta ja ajoyhteydestä 
aiheudu ympäristölle kohtuutonta haittaa ja rasitusta. Kuormauspaikan sijoit-
tamisessa on otettava huomioon ympäröivän alueen maankäyttö. Kuormaus-
paikasta ja sen toiminnasta ei saa aiheutua naapurustolle kohtuutonta haittaa 
ja rasitusta (melu, pöly, tuulen lennättämät materiaalit ym.).  

- Kuormauspaikat pyritään sijoittamaan pohjavesialueiden ulkopuolelle. 
- Kuormauspaikkojen toimintojen aiheuttama maaperän pilaantumisriski on 

otettava huomioon suunnittelussa. Kuormauspaikan toiminnot (esim. polttoai-
netankit, tankkauspaikat, koneiden säilytys- ja huoltopaikat) suunnitellaan si-
ten, ettei haitallisia aineita pääse kulkeutumaan maaperään eikä vesiin. Suun-
nittelussa on otettava huomioon Jano-asetus 314/2020 (asetus nestemäisten 
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polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista), joka asettaa 
minimiympäristönsuojeluvaatimuksen myös raideliikenteen polttoaineenjake-
lulle, kun säiliön tilavuus on yli 10 m3. Tästä tarkemmin radanpidon ympäris-
töohjeen luvussa 18. 

- Kuormauspaikan perustamisessa tai laajentamisessa ei saa heikentää arvok-
kaita luonnonympäristöjä eikä suojeltuja lajeja. 

- Uuden tai laajennettavan kuormauspaikan maaperän vedenläpäisevyys- ja 
kantavuusominaisuudet selvitetään pohjatutkimuksin. Kuivatus- ja kantavuus-
vaatimukset määritellään suunnitteluperusteissa. Erityisen tärkeää näiden olo-
suhdetietojen selvittäminen on uuden kuormauspaikan eri sijoitusvaihtoehtoja 
selvitettäessä esisuunnittelussa. 

- Kuormauspaikkoihin liittyville oheistoiminnoille, syntyvälle kuorijätteelle, ok-
sille ja muille materiaaleille sekä aurattaville lumille on varattava riittävä tila 
alueelta. Lumitilat on varattava toiminnallisuuden kannalta raiteiston molem-
piin päihin, jos alue mahdollistaa tämän. 

- Kuormauspaikan suunnittelun yhteydessä arvioidaan mm. kuormaus- ja las-
taustoiminnoista sekä välivarastoinnista aiheutuvat ympäristö- ja liikenteelli-
set vaikutukset sekä esitetään tarvittavat haittojen ehkäisy- ja lieventämiskei-
not. 

 
Melu 

- Ratalain mukaan laadittavissa suunnitelmissa selvitetään meluvaikutukset ja 
osoitetaan tarvittavat meluntorjuntatoimenpiteet. 

- Pääasiallisina melun lähteinä ovat rautatieliikenne, mahdollinen rautatiekalus-
ton järjestely, ajoneuvoliikenne lastausalueelle ja lastausmelu. Meluntorjuntaa 
ohjaa valtioneuvoston päätös (993/1992) melutason ohjearvoista, jonka mu-
kaan melutaso asuinalueella saa olla päivällä 55 dB ja yöllä 50 dB (uusilla alu-
eilla yöohjearvo on 45 dB). Lisäksi tulee huomioida melun erityispiirteet, ku-
ten iskumaisuus ja kapeakaistaisuus sekä mahdollinen matalataajuinen melu.  

- Meluhaittaa voidaan vähentää kuormauspaikan ja ajoyhteyksien sijoittelulla 
sekä toimintatavoilla ja -ajoilla. 

- Ympärivuorokautisen toiminnan sijoittuessa lähelle asutusta haitallisia vaiku-
tuksia on ehkäistävä ja lievennettävä mm. meluesteillä ja hiljaisilla toimintata-
voilla. 

 
Ajoyhteydet 

- Ajoreitti kuormauspaikalle suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan siten, ettei 
se kulje asuinalueen tai kaupungin keskustan läpi. Tällä vähennetään raskaan 
liikenteen aiheuttamaa meluhaittaa ja liikenneturvallisuusriskiä. 

- Ajoyhteyksien suunnittelussa huomioidaan myös nykyiset tasoristeykset ja nii-
den poisto (mikäli mahdollista). 

- Kuormauspaikalle johtavan tie- ja katuverkon kantavuus raskaalle rekkaliiken-
teelle on selvitettävä. 

- Kuormauspaikalle johtavan tie- ja katuverkon pituuskaltevuus ei saa olla liian 
jyrkkä rekkaliikenteelle. 

- Kuormauspaikkojen sisäiset ajoväylät suunnitellaan riittävän kantaviksi tai 
kuormauspaikan nykyisten väylien kantavuutta parannetaan, jos on todettu 
kantavuusongelmia (kevätkantavuus). 

- Tieyhteys suositellaan asfaltoitavaksi ainakin silloin kun sen kunnossapitovas-
tuu on Väylävirastolla. 
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Turvallisuus 

- Kuormauspaikan aitaustarve harkitaan tapauskohtaisesti. Aitauksella estetään 
ilkivalta ja asiaton kulku. Aitauksesta on olemassa oma julkaisu Asema-alueen 
aidat /13/, jonka mukaan aitaus tulee suunnitella.  

- Suunnittelussa huomioidaan puutavaravaraston paloturvallisuusnäkökohdat. 
Helposti syttyvää puutavaravarastoa ja muita helposti syttyviä ainevarastoja 
ei saa sijoittaa 15 m lähemmäs kiinteistön rajasta tai 30 m lähemmäs puutar-
haa, pihamaata, vuokratonttia tai rakennusta eikä 20 m lähemmäs toista va-
rastoa (laki eräistä naapuruussuhteista 2§). 

- Vaarallisten aineiden kuormausraide on rakenteellisin toimenpitein tai muulla 
riittävän tehokkaalla tavalla suojattava asiattomien pääsyltä.  

- VAK-ratapihojen tulee noudattaa lakia vaarallisten aineiden kuljetuksesta sekä 
valtioneuvoston asetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautateillä. Rata-
pihalle on laadittava turvallisuusselvitys ja pelastussuunnitelma. Kemikaalira-
tapiha on ympäristöluvan varaista toimintaa 

 

20.4.3  Kunnossapito 

Kuormauspaikkojen kunnossa- ja puhtaanapito määritellään kunnossapitosopi-
muksissa. Radan ja kuormausalueiden kunnossapidon osalla on tässä ohjeessa esi-
tetyn lisäksi noudatettava 

- kunnossapidon ympäristövaatimuksia 
- kunnossapidon tehtäväluetteloa  
- kunnossapidon laatutavoitteita. 
 
Radanpidon ympäristöohjeessa /28/ on ohjeistettu mm. toimintaa pohjavesialu-
eilla, pilaantuneen maaperän huomioon ottamista ja meluasioita. Pohjavesiä käsi-
tellään tämän ohjeen luvussa 20.8. 

Kuormauspaikoilta ei saa levitä ympäristöön materiaaleja, esimerkiksi puunkuoria 
ja oksankappaleita. Tuulen mukana helposti lentävät materiaalit kerätään sopivaan 
säiliöön, joka tyhjennetään asianmukaisesti riittävän usein. Mikäli alueen ulkopuo-
lelle kuitenkin ajautuu kuormauspaikan materiaaleja, ne kerätään pois ja viedään 
asianmukaiseen käsittelyyn. 

Kunnossapidossa kiinnitetään erityistä huomiota kuormauspaikkojen kuivatukseen 
toimivuuteen, roskaantumiseen ja pölyämiseen. Kuivatusjärjestelmän huolto ja 
puhdistaminen ovat oleellinen osa kunnossapitoa, jotta kuivatusjärjestelmät pysy-
vät toimintakunnossa. Pölyhaittoja voidaan vähentää valitsemalla kuormauspaikan 
päällysteeksi hiekan sijasta esimerkiksi asfaltti tai karkea murske, tai kastelemalla 
aluetta säännöllisesti. Alueelle on hyvä osoittaa suunnittelun yhteydessä autojen 
puhdistuspaikka, jonka sijoitus tulee tehdä sellaiselle paikalle, missä rekat ajavat 
ja joka vähentää roskan leviämistä kuormausalueella. 

Aidattujen kuormauspaikkojen aitojen kunto tarkastetaan vähintään puolivuosit-
tain, samoin aidoissa olevat mahdolliset lukittavat portit. 
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20.4.4  Yhteenveto 

Luettelo tärkeimmistä kuormauspaikkojen suunnitteluun liittyvistä näkökohdista on 
esitetty alla. 

- Uusien tai laajennettavien kuormauspaikkojen vedenläpäisevyys- ja kanta-
vuusominaisuudet selvitetään. 

- Kuormauspaikat pyritään sijoittamaan pohjavesialueiden ulkopuolelle.  
- Kuormauspaikoista koituvia haittoja voidaan vähentää alueiden oikealla sijoit-

telulla. 
- Ratalain mukaan laadittavissa suunnitelmissa selvitetään meluvaikutukset ja 

tarvittaessa osoitetaan meluntorjuntatoimenpiteet. 
- Ajoreitti kuormauspaikalle suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan siten, ettei 

se kulje asuinalueen tai kaupungin keskustan läpi.  
- Kuormauspaikalle johtavien teiden kantavuus on tärkeä tarkistaa raskaalle lii-

kenteelle. 
- Myös kuormauspaikkojen sisäisten teiden tulee kestää raskasta liikennettä. 
- Kuormauspaikkojen kuivatus suunnitellaan toimivaksi. Niiden vedet eivät saa 

kuormittaa ympäristön vesiä. 
- Kuormauspaikkojen aitaamisen tarve selvitetään, jos on olemassa esimerkiksi 

turvallisuus- tai alueen väärinkäytön riski. 
- Varastoinnin sijoittelussa huomioidaan paloturvallisuus. 
- Toiminnassa ja kunnossapidossa kiinnitetään huomiota pölyhaittojen ja ros-

kaantumisen torjuntaan sekä kuivatuksen ja mahdollisten aitojen tarkastuk-
siin ja huoltoon. 

- VAK-ratapihojen toiminnoissa on noudatettava lakia vaarallisten aineiden kul-
jetuksesta sekä valtioneuvoston asetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta 
rautateillä. 

- VAK-ratapihalle on laadittava turvallisuusselvitys ja pelastussuunnitelma. 
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20.5  Rataympäristön suunnittelun periaatteet 

20.5.1  Yleistä 

Rataympäristössä tekniset vaatimukset ja kunnossapito asettavat ehtoja radan lä-
hiympäristön suunnittelulle tieympäristöä enemmän. Turvallisuusnäkökohdat ovat 
kaikkien toimenpiteiden suunnittelussa ensisijaisessa asemassa. 

Tässä luvussa on ohjeistettu ympäristösuunnittelua ja -rakentamista rautatiealu-
eilla ja niiden lähiympäristössä ja/tai vaikutusalueella. Näistä alueista on tässä oh-
jeessa käytetty yleisnimitystä rataympäristö. 

20.5.2  Ympäristön arvokohteiden huomioon ottaminen 

Rataympäristön suunnittelijoiden on tunnettava ja otettava suunnittelussa huomi-
oon suunnittelualueella tai sen läheisyydessä sijaitsevat ympäristön arvokohteet. 
Tärkeimpiä arvokohteita ovat: 

- luonnonsuojelualueet, Natura 2000 -alueet, suojeltujen sekä valtakunnallisesti 
uhanalaisten lajien esiintymät (katso luku 20.11), suojellut luontotyypit ja 
muut arvokkaat luontokohteet 

- pohjavesialueet 
- arvokkaat tai suojellut pintavedet (esim. lähteet ja luonnontilaiset purot) 
- valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VN periaatepäätös), valtakun-

nallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) sekä maakunnalli-
sesti arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet ja maakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet 

- suojellut rakennukset ja rakennustaiteellisesti arvokkaat kohteet 
- muinaisjäännökset  
- Väyläviraston nimeämät arvokohteet (nimettyjä kulttuurihistoriallisesti arvok-

kaita rakennelmia, rakenteita laitteita tai rakennuksia). 
 
Tietolähteitä ja käytäntöjä arvoalueiden ja -kohteiden selvittämiseksi on kuvattu 
aihealueittain ja suunnittelutasoittain tarkemmin Radanpidon ympäristöohjeessa 
/28/.  

Ympäristön arvokohteiden huomioon ottaminen ja niihin kohdistuvien haitallisten 
vaikutusten välttäminen, lieventäminen ja mahdollinen kompensointi on tärkeä ot-
taa suunnittelussa huomioon ja ohjeistaa tarvittavat toimenpiteet suunnitelma-
selostuksissa.  

Maamassojen sijoitusalueita ei saa sijoittaa ympäristön arvokohteille tai niiden vä-
littömään läheisyyteen. Laajemmat sijoitusalueet sijaitsevat yleensä rautatiealueen 
ulkopuolella. Niiden suunnittelu on osa radansuunnittelua.  
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Rataympäristöjaksot 

Rataympäristöt luokitellaan kolmeen erilaiseen maisemajaksoon, jotka kuvaavat 
rataosuuden luonnetta ja merkitystä. Rataympäristön suunnittelun periaatteet ja 
niiden kunnossapito perustuvat näiden jaksojen ominaisuuksiin. Jaksot ovat 

1. kaupunki- ja taajamajaksot  
2. kulttuurihistoriallisesti arvokkaat asemaympäristöt ja kohteet sekä 
3. pitkät asumattomat tai haja-asutetut linjaosuudet. 
 
Periaatteena on, että jaksoilla 1 ja 2 on selkeästi korkeampi rataympäristön raken-
tamisen ja kunnossapidon laatutaso kuin jaksolla 3, jossa ympäristön käsittely on 
luonnonmukaista. Ratarakenteet rakennetaan ja kunnossapidetään kaikilla jak-
soilla samalla laatutasolla. Jaksot saattavat mennä myös osin päällekkäin, esim. 
linjaosuudella voi olla kulttuurihistoriallisesti arvokas asemaympäristö. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat asemaympäristöt ja kohteet tarkoittavat yleis- tai 
asemakaavassa suojeltuja laajempia aluekokonaisuuksia tai yksittäisiä rakennus-
suojelukohteita. Jotkut asemanympäristöt tai muut kohteet saattavat olla raken-
nustaiteellisesti arvokkaita ilman varsinaista suojelustatusta. Nämäkin kohteet on 
tärkeää tunnistaa ja olla tarvittaessa yhteydessä museoviranomaiseen tai kuntaan. 

Kaupunki- ja taajamajaksot sisältävät monipuolisia maisema- ja kulttuurihisto-
riallisia arvoja sekä luontoarvoja. Jaksot edustavat rakennettua ympäristöä, joissa 
rakenteiden, pinnoitteiden ja koristekasvien osuus on suuri ja ympäristön laatutaso 
korkea. Suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa on otettava huomioon 
ainakin 

- kaavamääräykset 
- maisema- ja kaupunkikuva, alueen yleinen laatutaso 
- historialliset ja kulttuurihistorialliset arvot ja suojelukohteet 
- hulevesien hallinta ja tulvasuojelu ja ilmastonmuutoksen mahdolliset vaiku-

tukset niihin 
- nykyinen ja suunniteltu rakennuskanta ja rakennettu ympäristö, 
- nykyinen kasvillisuus 
- radanpitoon liittyvät muut toiminnot (pysäköintialueet, pyöräparkit, ali- ja yli-

kulut jne.)  
- reitit ja yhteystarpeet. 
 
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin asemaympäristöihin liittyy usein ase-
makaavassa suojeltu asemarakennus, perinteinen rautatiepuistikko ja/tai rauta-
tieläisasuntoja, joilla on merkittäviä kulttuurihistoriallisia, rakennustaiteellisia ja 
puutarhataiteellisia arvoja. Tällöin koko asemaympäristö on kulttuurihistoriallisesti 
arvokas alue ja osoitettu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäväksi kult-
tuuriympäristöksi. 

Vanhojen asemapuistojen rooli puutarhakulttuurin levittäjänä on historiallisesti 
merkittävä. Kasvillisuuden ohella rakennukset, rakenteet, varusteet ja pinnoitteet 
ovat arvokkaita, ja kohteita tulee tarkastella laajempina kokonaisuuksina. Suojelun 
kohteena voi olla myös asemanympäristön osa, kuten yksittäinen asemarakennus. 
Asemista ja asemaympäristöistä osa on myyty tai vuokrattu yksityisille toimijoille. 
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Kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa asemaympäristöissä tai yksittäisissä historialli-
sissa kohteissa noudatetaan seuraavia ohjeita: 

- Väyläviraston hallinnassa olevalle kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle asema-
alueelle tehtävien muutosten suunnittelun yhteydessä on oltava yhteydessä 
museoviranomaisiin ja kuntaan. Suunnittelun aluksi asemaympäristöt on in-
ventoitava riittävällä tarkkuudella ja laajuudella, ja ympäristöarvot on selvitet-
tävä.  

- Jos Väyläviraston nimeämällä arvokohteella on kohdekohtainen kunnossapito-
suunnitelma, noudatetaan sitä. Muutoin toimenpiteissä varmistetaan arvokoh-
teen ominaispiirteiden säilyminen Väyläverkon arvokohteiden toimintamalli -
julkaisun (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 46/2018) mukaisesti.  

- Uusien rakenteiden, varusteiden ja pinnoitteiden tulee soveltua ympäris-
töönsä toiminnallisesti ja esteettisesti. 

- Rakennuksen ja sen perustusten kunto saattavat rajoittaa toimenpiteitä koh-
teen läheisyydessä. 

 
Pitkillä asumattomilla tai haja-asutetuilla linjaosuuksilla kasvillisuutta tor-
jutaan radan välittömässä läheisyydessä kunnossapitosopimuksissa määriteltyjen 
palvelutasoluokkien mukaisesti. Puustoa ja kasvillisuutta poistetaan etenkin suoja- 
ja näkemäalueilta. Muilta osin rataympäristö säilytetään mahdollisimman luonnon-
mukaisena. Ympäristöön kohdistuvat toimenpiteet ovat vähäisiä ja ensisijaisesti 
turvallisuuteen liittyviä. Suojelukohteet ja muut luonto- ja maisema-arvot on otet-
tava toimenpiteissä huomioon. Linjaosuuksilla ympäristösuunnittelua edellyttävät 
yleensä seuraavat toimenpiteet: 

- uusien rataosuuksien rakentaminen 
- radan palvelutason nostaminen, esim. kaksois- tai ohitusraiteen rakentaminen 
- tasoristeyksien korvaaminen yli- ja alikuluilla 
- huoltotie- ja tiejärjestelyt  
- liikennepaikka- ja asemajärjestelyt. 
 
Edellä mainittujen osuuksien kunnossapito on ohjeistettu tarkemmin luvussa 
20.12. (Rataympäristön hoidon periaatteet kunnossapitäjälle). 

20.5.3  Rataympäristöön istutettavat kasvilajit 

Rataympäristössä istutuksia tehdään lähinnä meluvalleihin, kaupunki- ja taaja-
maympäristöihin sekä asemaympäristöihin. Linjajaksoilla tehdään tarvittaessa 
metsityksiä ja luiskaverhouksia. 

Rataympäristöön soveltuvien kasvilajien on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

- Taimet ovat kestäviä, terveitä ja kotimaisia. Haitallisia vieraslajeja ei istuteta 
rataympäristöön. Myös käytettävän kasvualustan puhtaudesta huolehditaan. 

- Käytetään pääasiassa havupuita ja -pensaita. 
- Havupensaista pienikokoiset kääpiövuorimännyt eivät vaadi vuosikasvannais-

ten typistämistä, ja ovat siksi tavallista vuorimäntyä helppohoitoisempia. Vii-
meksi mainittu laji vie paljon tilaa ja ränsistyy helposti.  

- Lehtipuita ja -pensaita istutetaan rataympäristöön vain poikkeustapauksissa 
lehtikeliongelman vuoksi.  

- Suureksi kasvavien puiden etäisyyden radan keskilinjasta tai lähimmästä vir-
roitusjohdosta on oltava vähintään 30 metriä. 
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- Kasvivalinnassa otetaan huomioon maantieteelliset kasvillisuusvyöhykkeet. 
- Kasvillisuus valitaan kohteen arvoluokituksen ja ympäristöön soveltuvuuden 

mukaan. 
- Puukujanteiden ja -rivien käytölle on oltava vahva kaupunkikuvallinen ja/tai 

historiallinen peruste. 
- Metsityksiin, vastapenkereisiin ja sijoitusalueisiin käytettävien kasvilajien on 

sovelluttava kohteen maaperään ja ympäröivään kasvillisuuteen.  
- Käytettävät pensaat ovat pääasiassa matalia tai keskikorkeita (0,5–2metriä). 
 
Luiskaverhouksiin soveltuvaa kasvillisuutta on kuvattu luvussa 20.6.1 Luiskat. Seu-
raavassa on ohjeistettu kasvillisuuden käytön erityisominaisuuksia eri rataympäris-
töjaksoilla. 

20.5.3.1  Kaupunki- ja taajamajaksot 

- Kaupunki- ja taajamajaksoilla matalia tai keskikorkeita (0,5–2 metriä) pen-
sasistutuksia ja nurmetuksia voidaan esteettisistä syistä tehdä myös korkei-
den ratapenkereiden alaosiin. Suunnittelijan tulee kuitenkin sopia pensaiden 
käytöstä erikseen Väyläviraston kunnossapitovastaavan kanssa, jotta ei lisätä 
lehtikeliongelmaa. 

- Lehtipensaita käytetään ainoastaan erityisen painavien, esimerkiksi historial-
listen tai puutarhataiteellisten syiden takia. 

- Kulttuurimaisema-alueilla ulkoluiskat voidaan jättää sorapintaisiksi, mikä edis-
tää paahdelajien syntyä ja leviämistä, mikäli olosuhteet muuten ovat niitä 
suosivia. 

 
20.5.3.2  Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat asemaympäristöt ja koh-

teet 

- Vanhoissa rautatiepuistikoissa esiintyy runsaasti aikakautensa koristekasveja, 
joiden ylläpito on vaativaa. Tällaisia istutuksia uusittaessa tulee huomioida yl-
läpidon resurssit. 

- Näiden kohteiden kasvivalinnoissa suositaan rautatiepuistoihin sopivia perin-
teisiä kasvilajeja. Näitä ovat pihdat, okakuusi, sembramänty, lehmus, jalava, 
kukkivat puolikorkeat pensaat, perennat ja rautatieomenapuu. 

- Näiden kohteiden suunnitelmien tulee olla luonteeltaan restauroivia eli alku-
peräisten suunnitelmien hengen mukaisia. Tätä tarkoitusta varten tulee hank-
kia alkuperäiset suunnitelmat, mikäli ne ovat saatavissa.  

- Lehtipuiden istuttamisesta rataympäristöön tulee erikseen sopia myös näissä 
kohteissa.  Korkeaksi kasvavien puiden etäisyys lähimmän radan virroitusjoh-
dosta tulee olla vähintään 30 metriä. 

 
20.5.3.3  Haja-asutetut jaksot ja linjaosuudet 

- Tarvittaessa kasvillisuutena käytetään nurmetusta ja metsitystä. Nurmetusta 
käytetään ulko- ja sisäluiskissa sekä meluvalleissa estämään eroosiota. Nur-
metuksiin käytetään kotimaisia, matalakasvuisia, hyvin peittäviä heinäkas-
veja, jotka kestävät kuivuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi eri natalajit, kuten 
puna- tai lampaannata. Myös vähän hoitoa vaativien niittyjen ja ketojen pe-
rustaminen on suositeltavaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. 

- Radan ulkoluiskat voidaan jättää hiekka- tai sorapintaisiksi, mikä edesauttaa 
paahdelajien leviämistä ja alueen maisemointia luontaisesti. Sorapenkereet 
ovat usein arvokkaita suojeltujen kasvi- ja hyönteislajien esiintymispaikkoja. 
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- Metsäjaksoilla eroosion torjunnassa on suositeltavaa hyödyntää vanhan rata-
penkereen tai uuden penkereen alta kuorittavaa pintamaata. Sitä voidaan 
käyttää uusien ulkoluiskien verhoilussa arvokkaan kasvillisuuden palautta-
miseksi tai säilyttämiseksi. Talteen kuorittu maa-aines voidaan levittää valmii-
seen luiskaan kerroksena tai laikkuina. Talteen kuorittavien kohtien sopivuus 
on kuitenkin varmistettava luontoasiantuntijalta toimenpiteen onnistumisen 
varmistamiseksi ja haitallisen siemenpankin leviämisen ehkäisemiseksi.  

- Metsityksiä käytetään pääasiassa meluvalleissa ja maamassojen sijoitusalu-
eilla. Kasvilajeina ovat kotimaiset havupuulajit mänty ja kuusi. Lajin valinta 
sopeutetaan paikalla vallitseviin kasvuolosuhteisiin.  

- Haja-asutetuille osuuksille ei istuteta pensaita. 
 

20.5.4  Maa-aineksen sijoitusalueet 

Maa-aineksen sijoitusalueiden metsitykset tehdään sijoituksen loputtua heti, kun 
maamassat ovat painuneet ja kuivuneet riittävästi, aikaisintaan seuraavalla kasvu-
kaudella. Istutettavat lajit valitaan huomioiden maalaji, maanomistajien toiveet ja 
Tapio Oy:n metsänhoidon suositusten metsitysohjeet. Alle 30 metrin etäisyydellä 
radasta olevat sijoitusalueet metsitetään aina havupuilla. 

20.5.5  Vieraslajit 

Tässä ohjeessa käsitellään vieraslajeista ainoastaan vierasperäisiä kasvi- ja si-
ruetanalajeja, jotka voivat levitä maa-ainessiirtojen myötä. Haitallisiksi vierasla-
jeiksi on kansallisessa asetuksessa (2019) ja EU:n asetuksessa nimetty muun mu-
assa seuraavat kasvit: 

- alaskanlupiini (Lupinus nootkatensis) 
- hamppuvillakko (Jacobaea cannabifolia) 
- tarhatatar (Reynoutria x bohemica) 
- japanintatar (Reynoutria japonica) 
- sahalinintatar (Reynoutria sachalinensis) 
- kanadanvesirutto (Elodea canadensis) 
- komealupiini (Lupinus polyphyllus) 
- kurtturuusu (Rosa rugosa), ml. f. alba (valkoinen muoto) 
- lännenpalsami (Impatiens capensis) 
- jättipalsami (Impatiens glandulifera)  
- jättiputket (Heracleum persicum -ryhmä eli armenian-, persian- ja kaukasian-

jättiputki). 
 
Lisäksi nilviäisistä haitalliseksi on nimetty espanjansiruetana (Arion vulgaris). 

Kattava lista lajeista löytyy vieraslajiportaalissa (linkki portaaliin), jossa on erikseen 
EU:n ja kansallisen tason luettelot.  

Rataympäristössä esiintyy yleisesti haitallisista vieraslajeista kolmea: komealupiini, 
kurtturuusu ja paikoin suurikokoiset sahalinin-, japanin- ja tarhatatar. Näistä ko-
mealupiini ja sitä suuresti muistuttava alaskanlupiini ovat vaikeimmin torjuttavia, 
koska niillä on kasvupaikkansa pintamaassa suuri ja pitkäikäinen siemenpankki.  

https://vieraslajit.fi/
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Vieraslajeja esiintyy yleisesti istutettuina asemapuistoissa, mutta ratavarsilla tava-
taan paikoin esim. idän- ja lännenpensaskanukkaa, pilvikirsikkaa, jättipalsamia, vii-
tapihlaja-angervoa ja ilmaston lämmetessä vaikeasti hallittavia pohjoisamerikkalai-
sia piiskulajeja.  

Vieraslajien leviämisen ehkäisyssä on noudatettava seuraavia ohjeita: 

- Haitallisten vieraskasvilajien esiintymät inventoidaan hankkeen suunnittelussa 
luontoinventoinnin yhteydessä tai rakentamista valmisteltaessa erikseen. 
Suunnitelmassa (yleis-, rata- tai rakentamissuunnitelma) esitetään rautatie-
alueelta ja muualta hankealueelta hävitettävät esiintymät ja vieraslajien leviä-
misen ehkäisemiseksi tarpeelliset toimet, kuten vieraslajien esiintymispaikko-
jen pintamaiden käsittely ja sijoittaminen. 

- Rataympäristössä käytetään ensisijaisesti alueen omia pintamaita, mikäli ne 
ovat puhtaita vieraslajeista.  

- Rataympäristöä rakennettaessa käytetään vain sellaista maa-ainesta, joka on 
puhdasta vieraslajien siemenistä tai munista. Myös alihankkijat velvoitetaan 
tarkistamaan rakentamiseen käytettävän maa-aineksen lähtöpaikat ja niiden 
puhtaus.  

- Rataympäristön maisemoinnissa suositaan hienojakoista ja vähäravinteista 
soraa, jolloin vieraslajien yksilöt ovat helposti kitkettävissä juurineen.  

- Rautatiealueelle ei istuteta haitallisiksi määriteltyjä tai arvioituja kasvilajeja.  
- Käytettävien kasvilajien ja nurmikkoseosten on oltava mieluiten kotimaisesti 

tuotettua alkuperää. Ulkomailta tuotettua siemenainesta ei saa käyttää, ellei 
sen puhtautta vieraslajien siemenistä voida taata mahdollisen leviämisriskin 
vuoksi.  

- Kaupunki- ja taajamajaksoilla sekä arvokkaissa silta- ja asemaympäristöissä 
mahdolliset istutukset tehdään tuotteistettuun kasvualustaan (materiaali, joka 
on varta vasten valmistettu kasvualustaksi ja josta on olemassa tuoteseloste). 
Tällaisten istutusten teossa noudatetaan InfraRYL:n uusimman päivityksen 
osa 1, luku 2300:n ohjeita, joiden mukaan toimimalla alueelle ei mullan mu-
kana siirry ei-toivottuja kasvilajeja. 

 

20.5.6  Rakenteet 

Rataympäristön rakenteet ovat pääsääntöisesti ratateknisiä, ja ne liittyvät rauta-
tieturvallisuuteen. Näitä ovat esimerkiksi sillat, rummut ja tukimuurit. Muita raken-
teita ovat esimerkiksi meluesteet. 

Laiturialueiden rakenteita on käsitelty ohjeessa RATO 16 Väylät ja Laiturit /7/. 

Meluesteistä on ohjeistettu vuonna 2021 julkaistavassa Teiden ja ratojen melues-
teiden suunnittelu -ohjeessa. 

Asema-alueiden aitaaminen on käsitelty ohjeessa Asema-alueiden aidat /13/ sekä 
liikennepaikkoja koskevassa ohjeessa RATO 7 /2/ kohdassa 7.12 Aidat ja portit.  

Lisäksi rakenteiden osalta on noudatettava seuraavia ohjeita: 

- Kaikki rakenteet toteutetaan kestävistä ja laadukkaista materiaaleista esteet-
tömyysnormit huomioiden. Vilkkailla asemapaikoilla materiaalien ja varustei-
den tulee kestää ilkivaltaa ja töhryjä, ja niille on aina tehtävä graffitisuojaus. 

- Arvokkaissa asemaympäristöissä ja kaupunkikuvallisesti tärkeissä kohteissa 
aidan materiaali ja väritys on sovitettava muuhun ympäristöön.  
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- Historiallisiin ympäristöihin tai maiseman arvoalueille sijoittuvat sillat ja vesis-
tösillat sekä niihin liittyvät rakenteet kuten katokset, aidat, portaat, kaiteet ja 
tukimuurit toteutetaan tavanomaista korkeammalla laatutasolla. Sama pätee 
asemaympäristöjen ja liikennepaikkojen risteyssiltoihin.  

 

20.5.7  Pinnat 

Laitureiden ja tasoristeyksien pintamateriaaleja on käsitelty ohjeissa RATO 16 Väy-
lät ja Laiturit /7/ sekä RATO 9 Rautatien tasoristeykset /23/.  

Lisäksi pintojen osalta on noudatettava seuraavia ohjeita: 

- Harvaanasutuilla linjaosuuksilla pinnoitteena käytetään pääosin soraa, sepeliä 
ja asfalttia.  

- Taajama- ja kaupunkijaksojen kulkupinnoilla käytetään kovia materiaaleja ku-
ten asfalttia ja betonikiveä, rautatiepuistikoissa myös kivituhkaa tai soraa.  

- Kaupunkikeskustoissa ja asemaympäristöissä laiturialueille johtavat kulku-
pinnat voidaan toteuttaa myös luonnonkivellä.   

- Laajoja vaaleita pintoja on hankala pitää siistinä, ja niiden käyttöä vältetään. 
Mikäli niiden käytölle on erityisiä perusteita, neuvotellaan asiasta suunnittelun 
yhteydessä erikseen Väyläviraston kanssa.  

- Suunnittelussa on otettava huomioon esteettömyysnormit (rakentamismää-
räykset, Infra RYL, Invalidiliitto).  

 

20.5.8  Varusteet ja kalusteet 

Rataympäristössä käytettäviä varusteita ovat puomit, opas- ja infotaulut ja muut 
opastinlaitteet. Kalusteista yleisimpiä ovat penkit sekä roska-astiat. Laiturialueilla 
on myös itsepalvelukioskeja ja muita vastaavia varusteita.  Varusteiden ja kalus-
teiden osalta noudatetaan seuraavia ohjeita: 

- Varusteiden ja kalusteiden muotokielen tulee sopia muuhun ympäristöön ja 
vastata alueen yleistä laatutasoa. 

- Taajama- ja kaupunkijaksoille sijoitettavien kalusteiden on oltava huoltova-
paita, kestäviä ja ympäristöön sopivia. Niiden on oltava niin painavia, ettei 
niitä voida siirtää, tai ne kiinnitetään paikalleen mahdollisen ilkivallan ehkäise-
miseksi.  

- Kalusteiden tulee olla vaihdettavia, ja niiden varaosien sekä uusien vastaavien 
tuotteiden saatavuus tulevaisuudessa tulee varmistaa. 

- Roska-astioiden on oltava palamatonta materiaalia, kiinteillä kansilla varustet-
tuja ja tilavuudeltaan riittävän suuria. Roska-astiassa tulee olla erillinen muo-
vipussi sisällä. 

- Uusien polkupyöräparkkien tulee olla katettuja ja niissä tulee olla toimiva pyö-
rien lukitusmahdollisuus.  

- Varusteille ja kalusteille tehdään uhrautuva graffitisuojaus. 
- Varusteiden, kuten opas- ja infotaulujen suunnittelussa on otettava huomioon 

lintujen aiheuttama likaantumishaitta ja ehkäistävä se tarvittaessa esim. pii-
kein. 

 
Valaistuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja kunnossapidossa noudatetaan oh-
jetta Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu /5/. 

https://ym.fi/rakentamismaaraykset
https://ym.fi/rakentamismaaraykset
https://www.rakennustieto.fi/infrarylnet
https://www.invalidiliitto.fi/esteetonfi
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20.5.9  Yhteenveto 

Yhteenveto tärkeimmistä rataympäristön suunnitteluun liittyvästä ohjeistuksesta 
on esitetty alla. 

- Rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavat urakoitsijat ovat velvollisia sel-
vittämään toimenpidealueen arvokohteet ja ottamaan ne toiminnassaan huo-
mioon. 

- Väyläviraston hallinnassa olevalle kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle asema-
alueelle tehtävien muutosten suunnittelun yhteydessä on tarvittaessa oltava 
yhteydessä museoviranomaisiin ja kuntaan. Suunnittelun aluksi asemaympä-
ristöt on inventoitava riittävällä tarkkuudella ja laajuudella, ja ympäristöarvot 
on selvitettävä. 

- Rataympäristöt luokitellaan kolmeen erilaiseen maisemajaksoon, jotka kuvaa-
vat rataosuuden luonnetta ja merkitystä. Rataympäristön suunnittelun peri-
aatteet ja niiden kunnossapito perustuvat näiden jaksojen ominaisuuksiin. 

- Kasvillisuus valitaan kohteen arvoluokituksen ja ympäristöön soveltuvuuden 
perusteella.  

- Korkeaksi kasvavia puita ei istuteta 30 metriä lähemmäksi lähintä virroitusjoh-
toa (tai raiteen keskilinjaa).  

- Lehtipuita ja -pensaita vältetään lehtikeliongelman vuoksi.  
- Esteettömyysnormit huomioidaan kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa. 
- Lähtökohtaisesti käytetään havupuita ja -pensaita. Havupensaista pienikokoi-

set kääpiövuorimännyt ovat tavallista vuorimäntyä helppohoitoisempia. 
- Lehtipensaita voidaan erikseen sovittaessa käyttää kaupunki- ja taajamajak-

soilla, mikäli käytölle on erityisiä perusteita. 
- Istutuksissa ei käytetä haitallisiksi määriteltyjä tai arvioituja kasvilajeja. 
- Rataympäristöä rakennettaessa käytetään vain sellaista maa-ainesta, joka on 

puhdasta vieraslajien siemenistä tai munista. Ensisijaisesti käytetään alueen 
omia pintamaita. 

- Laajoja vaaleita pintoja vältetään kunnossapidon hankaluuden vuoksi. 
- Kalusteille ja varusteille tehdään graffitisuojaus. Ne kiinnitetään alustaansa 

kiinteästi tai käytetään niin painavia malleja, ettei niitä voi siirtää.  
- Kalusteiden tulee olla vaihdettavia ja niiden (myös varaosat) saatavuus tulee 

varmistaa. 
- Roska-astioiden tulee olla valmistettu palamattomista materiaaleista. 
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20.6  Luiskat ja kallioleikkaukset 

Luiskien ja kallioleikkausten käsittelyä ja ympäristövaikutuksia on rakentamisen 
osalta ohjeistettu seuraavissa ohjeissa: 

- InfraRYL osa 1 kappale 17000 
- B 19 Louhintatyöt rautatien läheisyydessä /3/ 
- Radanpidon turvallisuusohjeet TURO /25/ 
 

 

Kuva 8. Tyyppipoikkileikkaus rata- ja vastapenkereestä luiskanimikkeineen. 

20.6.1  Luiskat 

- Ulkoluiskat rakennetaan kaltevuuteen 1:2 tai loivemmiksi eroosion vähentä-
miseksi. Poikkeustapauksissa luiskat voidaan suunnitella jyrkemmiksi (kalte-
vuus 1:1,5). Tällöin luiskien verhoiluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Poikkeustapauksista sovitaan aina erikseen. 

- Ulkoluiskien verhoilussa käytetään joko kiviainesta, nurmetusta tai pintamaa-
verhousta. Nurmet ja niityt kylvetään suoraan pohjamaalle ilman erillistä kas-
vualustaa, jolloin nurmen kasvu pysyy maltillisena ja vesakon juurtuminen 
vaikeutuu. Ulkoluiskien kasvillisuus pidetään aina matalana.  

- Jyrkissä luiskissa varmistetaan pintojen paikallaan pysyminen käyttämällä 
joko sepeliverhousta tai nurmikylvöissä voimakkaasti juuria kasvattavia, kui-
vassa menestyviä heinälajeja.  

- Radan ulkoluiskat on suositeltavaa jättää hiekka- tai sorapintaisiksi, mikä 
edesauttaa matalakasvuisten paahdelajien leviämistä ja vähentää kasvillisuu-
den torjuntatarvetta. Paljaat sorapinnat kivineen ovat sellaisenaan parasta 
mahdollista kasvuympäristöä paahteisia paikkoja suosiville lajeille. Ulkoluiskia 
ei tällöin kylvetä, vaan paahdelajit leviävät luontaisesti.  

- Luiska voidaan verhoilla myös levittämällä sille alueelta talteen otettua met-
sänpohjan päällimmäistä pintakerrosta (kuva 9). Kerätty pintamaa levitetään 
luiskiin 20–30 cm:n paksuisena kerroksena. Heinänsiementä ei kylvetä.  Pin-
tamaassa on runsaasti alueella luontaisesti esiintyvän kasvillisuuden lepoti-
lassa olevia siemeniä ja maavarsia, jotka aktivoituvat valaistusolosuhteiden 
muuttuessa. Pintamaan ominaisuudet kasvualustana ovat edulliset nimen-
omaan paikallisen kasvillisuuden leviämiselle. 

- Kaikki kaltevuudeltaan 1:2–1:1,5 olevat luiskat tarvitsevat erityiskäsittelyn. 
Nurmen kylvö voidaan esim. tehdä emulsioruiskutuksena, jolloin nurmi ehtii 
juurtua ennen kuin emulsioaine hajoaa ja lakkaa sitomasta pintaa. Nurmetus-
ten tukena voidaan käyttää myös varsinaisia luiskansidontamateriaaleja. 
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- Kaltevuudeltaan yli 1:1,5 olevat jyrkät luiskat verhoillaan sepelillä, molskotilla 
eli isokokoisella (100–200 mm) koneellisesti levitettävällä kiviaineksella tai 
muulla eroosiolta suojaavalla kivimateriaalilla. Mikäli kiviainesta ei ole saata-
villa, käytetään muuta eroosiontorjuntamateriaalia, esim.  metsänpohja-
maata, sidonta- tai eroosiomattoja.  

- Istutettavilla alustoilla käytettäviä jyrkän luiskan sidontakeinoja ovat lujitteet 
tai jyrkkiin luiskiin soveltuva kasvualusta, esim. kantava kasvualusta. 

- Korkeiden sisäluiskien alaosat voidaan nurmettaa kulttuurimaisema-, taa-
jama- ja kaupunkijaksoilla. Kaupunki- ja taajamajaksoilla luiskiin voidaan is-
tuttaa myös pensaita. Sisäluiskien istutuksista tulee sopia erikseen Väyläviras-
ton kunnossapitäjien kanssa. Näistä kohteista tehdään aina erilliset kohde-
kohtaiset suunnitelmat. 

- Verhouksissa käytettävien katteiden materiaaleista ei saa sateen mukana 
liueta haitallisia aineita pohja- tai pintavesiin. 

 

 

Kuva 9. Metsähumuksen hyödyntäminen luiskien verhoilussa. 
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Luiskiin valittavilta kasvilajeilta edellytetään 
- juuriston hyvää sitomiskykyä (eroosion esto) 
- matalaa kasvutapaa 
- hyvää talvenkestävyyttä 
- hyvää kuivuuden kestävyyttä 
- tehokasta ja nopeaa peittävyyttä, joka kilpailee ympäristöstä leviävän vesa-

kon tai tehokkaasti rönsyjen avulla leviävien lajien kanssa 
- kotimaisuutta ja sopivuutta ympäröivään luontoon. Haitallisia vieraslajeja ei 

käytetä. Kansalliseen vieraslajiohjeistukseen sisältyvän lajiluettelon ajantasai-
nen kasviosa on Vieraslajiportaalissa (linkki portaaliin). 

 

20.6.2  Kallioleikkaukset 

Kallioleikkausten muotoilussa on noudatettava seuraavia yleisperiaatteita: 

- Kallioleikkaukset muotoillaan ympäristöön ja luontoon sovittaen. Tätä edistää 
karhea leikkauspinta.  

- Matalat kallioleikkaukset (alle 2 metriä) louhitaan kokonaan näkyvistä 1:2 kal-
tevuuteen. Maasto muotoillaan kivennäismaalla ja viimeistellään ympäristö-
suunnitelman mukaisesti vastaamaan jakson muita luiskia. 

- Kallio louhitaan mahdollisuuksien mukaan niin, että sille luonteenomainen 
liuskeisuus- tai lohkeamissuunta korostuu. Kallioseinämän kaltevuus ja etäi-
syys radasta voi vaihdella rautatiealueen sallimissa mitoissa. Kallioleikkauksen 
päättyminen maaleikkaukseen tehdään niin, että leikkauksen kaltevuutta lisä-
tään ja leikkaus sovitetaan luiskaan. 

- Kallioleikkauksissa pyritään estämään hulevesien pääsy radan sivuojiin esi-
merkiksi leikkausten päälle tehtävillä niskaojilla. 

- Louhinnan jälkeen irtoamisvaarassa olevat lohkareet poistetaan tai injektoi-
daan /pultataan paikoilleen. 

 
20.6.2.1  Porrastukset 

Kallioleikkausten muotoilun lisäksi on mahdollista porrastaa korkeat (yli 5 metriä) 
leikkaukset. Porrastuksia voidaan tehdä kaikkein korkeimpiin leikkauksiin myös 
useampia. Porrastukset ehkäisevät leikkauksesta irtoavien lohkareiden putoamista 
radalle ja lisäävät näin turvallisuutta sekä helpottavat kallioleikkausten kunnossa-
pitoa. Portaille muodostuva kasvillisuus sitoo maakerroksen pinnan ja vähentää 
näin eroosiota. Lisäksi porrastus tekee leikkauksista avarampia, keveämpiä ja mai-
semaan paremmin sopivia. Ne voivat myös vuotavissa seinämissä ehkäistä mah-
dollisten jääpaakkujen kasvamista haitallisen suuriksi. Porrastusten louhinnasta 
saatava ylimääräinen kiviaines voidaan käyttää hyväksi radan rakentamisessa. 

Ohjeistusta porrastukseen: 

- Portaiden pohja pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan niin tasaiseksi, 
että liikkuminen siellä on mahdollista. Porrastusten tulee olla vähintään 3 
metriä leveitä, suositeltavaa on tehdä ne 5 metrin levyisiksi.  

- Portaissa täytyy olla 1–2 % pituuskaltevuutta, jotta hulevedet pääsevät valu-
maan pois. Sivukaltevuutta tulee välttää. Kallioalueen kuivatussuunnitelma 
tehdään niin, että mahdollisimman vähän vettä ohjataan kallioleikkauksesta 
radan sivuojaan. Veden pääsy leikkauskohtaan estetään esimerkiksi niska-
ojalla. Louhittaessa mahdollisesti muodostuvat suuremmat, vettä seisottavat 
painanteet avataan ulkoreunastaan. 

https://vieraslajit.fi/
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- Portaille levitetään perusmaata tai metsänpohjamaata 30–50 cm:n pak-
suiseksi kerrokseksi. Maakerros toimii kalliokasvillisuuden kasvualustana. Li-
säksi se vaimentaa putoavien lohkareiden kimpoamista portaalta. Portaiden 
suurimmat epätasaisuudet tasataan perusmaalla.  

- Kallioleikkausten monipuolisen kasvillisuuden elvyttämisessä voidaan käyttää 
kalkkirouhetta joko sekoittamalla sitä perusmaahan / metsänpohjaan tai li-
säämällä maakerroksen päälle. Mikäli niitä ei ole saatavilla, voidaan käyttää 
kalkkikivirouhetta sellaisenaan 20 cm:n paksuisena kerroksena. Tämä edistää 
luontaista kasvittumista. Mikäli kallioleikkauksen alueella kasvaa kalkkia suosi-
via kasvilajeja, voidaan niiden elvyttämiseksi leikkauksen juurellekin levittää 
kalkkikivirouhetta. 

- Alimman portaan etäisyyden maanpinnasta on oltava vähintään viisi metriä 
(kuva 10).  

- Mikäli porrastukset ovat riittävän leveät ajoneuvoja varten, niille täytyy 
päästä nousemaan maan pinnalta, jotta huoltotoimissa tarvittava kalusto saa-
daan ajettua niille. Portaille on päästävä muun muassa poistamaan leikkauk-
sen huipulta pudonneita lohkareita ja tekemään kallioon mahdollisia jälki-in-
jektointeja tai pultituksia (vuotavat tai epävakaat seinämät). Pituuskaltevuus 
portaalle nousevassa luiskassa voi olla korkeintaan 1:5. Portaan pituuskalte-
vuuden tulee olla alle 5 %. Portaat on pidettävä puhtaina huoltoajoa varten 
ja varmistettava, että koneellinen huolto niillä on turvallista. 

 

 

Kuva 10. Periaatekuva kallioleikkauksen porrastuksesta. 

20.6.3  Yhteenveto 

Yhteenveto tärkeimmistä luiskien ja kallioleikkausten käsittelyyn liittyvästä ohjeis-
tuksesta on esitetty alla. 

- Ulkoluiskat rakennetaan kaltevuuteen 1:2 tai loivemmiksi eroosion vähentä-
miseksi. Jyrkemmät luiskat (≥1:1,5) hyväksytään vain poikkeustapauksissa, 
jolloin luiskien verhoiluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

- Matalat kallioleikkaukset (alle 2 metriä) louhitaan kokonaan näkyvistä 1:2 kal-
tevuuteen. Maasto muotoillaan kivennäismaalla ja viimeistellään ympäristö-
suunnitelman mukaisesti vastaamaan jakson muita luiskia. 
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- Nurmetusta voidaan käyttää ulko- ja vastaluiskien verhoilussa kaltevuuteen 
1:1,5 asti. Sitä jyrkemmät luiskat verhoillaan joko kivi- tai geomateriaaleilla. 

- 5 metriä korkeampien kallioleikkausten keventämiseksi ja turvallisuuden lisää-
miseksi käytettävien kalliohyllyjen leveyden on oltava vähintään 3 metriä.  

- Kallioleikkauksissa hyödynnetään kivilajin luonnollisia lohkeamissuuntia  
(liuskeisuus, rakoilusuunnat).  

- Mikäli porrastukset ovat riittävän leveät ajoneuvoja varten, niille täytyy 
päästä nousemaan maan pinnalta, jotta huoltotoimissa tarvittava kalusto saa-
daan ajettua niille. Portaille on päästävä muun muassa poistamaan leikkauk-
sen huipulta pudonneita lohkareita ja tekemään kallioon mahdollisia jälki- 
injektointeja tai pultituksia (vuotavat tai epävakaat seinämät). Pituuskalte-
vuus portaalle nousevassa luiskassa voi olla korkeintaan 1:5. Portaan pituus-
kaltevuuden tulee olla alle 5 %. Portaat on pidettävä puhtaina huoltoajoa var-
ten ja varmistettava, että koneellinen huolto niillä on turvallista. 
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20.7  Energiatehokkuus 

20.7.1  Yleistä 

Radanpidossa pyritään koko elinkaaren aikaiseen energiatehokkuuteen.  Kaikessa 
toiminnassa on otettava huomioon sekä radanpidon energiankulutus että mahdol-
lisuus energiatehokkaaseen liikennöintiin. Energiansäästötoimenpiteitä arvioita-
essa kiinnitetään huomiota koko väylämuotoon kohdistuviin vaikutuksiin sekä hyö-
dynnetään tehdyt energiankulutustutkimukset ja kulutuksen seuranta. 

Energiankulutusta ja -tehokkuutta on ohjeistettu muun muassa Radanpidon ym-
päristöohjeessa /28/, Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnitteluoh-
jeessa /5/ ja Vaihteenlämmityksen teknisissä määreissä /14/.  

20.7.2  Radan suunnittelu 

Asemien kohdilla radan korkeusviiva on mahdollisuuksien mukaan suunniteltava 
siten, että se on asemalle tultaessa nouseva ja asemalta lähdettäessä laskeva. 
Muulta osin radan pystygeometriaa on ohjeistettu RATO 2:ssa. 

Suunnittelussa on otettava huomioon, että opastimia ei saa sijoittaa kohtaan, jossa 
raiteen pituuskaltevuus on yli 15 promillea ja vältettävä sijoittamista kohdalle, 
jossa raiteen pituuskaltevuus on yli 7 promillea (katso myös RATO 6.4.4.2.6). 

20.7.3  Valaistuksen kunnossapito 

Valaistuksesta ohjeistetaan pääosin Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen 
suunnittelu -ohjeessa /5/. 

Valaistuksen kunnossapitoon kuuluvilla huoltotoimenpiteillä taataan valaistusvaa-
timusten täyttyminen koko elinkaaren ajaksi. Valaistuksen huoltotoimenpiteisiin 
kuuluvat lampunvaihdot, valaisimien pesu, rikkoutuneiden komponenttien vaihdot 
ja suuntauksen tarkistus. Valaistushuolto suoritetaan pääsääntöisesti alueen ryh-
mävaihtona tai tarvittaessa yksittäisvaihtona.   Vaihtoja tehtäessä harkitaan uuden 
valaistustekniikan käytön mahdollisuudet. 

Matkustaja-alueilla sekä järjestelyratapihoilla on tehtävä huoltokierros kolme (3) 
kertaa vuodessa oheisen taulukon 1 mukaisesti. Muilla alueilla valaistus tarkaste-
taan kaksi (2) kertaa vuodessa. Valonheitinmastoille on tehtävä säännöllisesti mas-
tomääräysten mukainen mastotarkastus. 

Taulukko 1. Ajat, jolloin huollon on oltava tehtynä ja viat korjattuna. 

Huolto- 
kierros 

Matkustaja-alueet ja järjestely- 
ratapihat 

Muut alueet 

1 15.7.–15.8. 15.7.–15.8. 

2 15.10.–15.11.  

3 15.1.–15.2. 15.1.–15.2. 
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Huoltokierroksen 1 aikana on tarkastettava ja säädettävä hämäräkytkimet. Hämä-
räkytkimien toiminnan on oltava taulukon 2 mukaista. Taulukon arvoista voidaan 
poiketa liikennepaikkakohtaisella sopimuksella. Kaikki alikulut on tarkasteltava yk-
silöllisesti. Alikulun kytkentätasoon vaikuttaa alikulkuun tulevan päivänvalon osuus. 

Taulukko 2. Hämäräkytkimien toiminta-arvot (valaistus päälle/pois). 

Ohjattavat alueet Päälle Pois 

Matkustaja-alueiden katokset ja katetut portaikot 75 lx 50 lx 

Matkustaja-alueiden avo-osuudet ja avoimet portaikot sekä 
järjestelyratapihat 

35 lx 25 lx 

Muut valaistut alueet 25 lx 20 lx 

 
Ryhmävaihto 

Ryhmävaihto suoritetaan suurpainenatriumlampuille 16 000 h:n ja monimetallilam-
puille 12 000 h:n välein. Järjestelyratapihoilla valaistuksen ryhmävaihto suoritetaan 
kaikille lampputyypeille 12 000 h:n välein. Muiden lampputyyppien ryhmävaihto 
suoritetaan kohteeseen laaditun huolto-ohjeen mukaan. 

Lampunvaihtoon kuuluu tarpeen mukaan pylväskohtaisen sulakkeen vaihto ja/tai 
johdonsuoja-automaatin koestus sekä havaittujen viallisten kupujen, kuristimien, 
sytyttimien ja kondensaattorien vikojen korjaaminen. Lisäksi valaisimet on pestävä 
ja puhdistettava. Pesuaineiden osalta noudatetaan Senerin verkostosuosituksen 
UT 1:88 /4/ kohdan 3.1.1 ohjeita sekä valaisinvalmistajan ohjeita. 

Ryhmävaihdon yhteydessä on tarkistettava pylväiden ja mastojen varustuksen 
kunto ja suoruus sekä tarvittaessa oikaistava ne.  

Lamppujen vaihdosta on raportoitava.  

Yksittäisvaihto 

Yksittäisvaihto on suoritettava, jos vähintään 10 % alueen valaisimista on viallisia. 
Jos viallinen valaisin sijaitsee kriittisessä paikassa, kuten esimerkiksi järjestelyra-
tapihalla, portaikossa tai tärkeällä kulkureitillä, on yksittäisvaihto suoritettava vä-
littömästi vian havaitsemisen jälkeen. 

Lampunvaihdon yhteydessä vaihdetaan havaitut vialliset kuvut, kuristimet, sytytti-
met ja kondensaattorit sekä suoritetaan valaisimen pesu ja puhdistus. Pesuainei-
den osalta noudatetaan Senerin verkostosuosituksen UT 1:88 /4/ kohdan 3.1.1 
ohjeita sekä valaisinvalmistajan ohjeita.  

Lamppujen vaihdon jälkeen kaikkien lamppujen on toimittava moitteettomasti. 

20.7.4  Vaihteenlämmitys ja sen käyttö 

Vaihteenlämmityksestä on ohjeistettu pääosin Vaihteenlämmityksen teknisissä 
määreissä /14/. Vaihteenlämmitystä muutetaan kokonaistaloudelliseen edullisuu-
teen perustuen, kun lämmitys kuluttaa selvästi enemmän energiaa kuin kyseiseen 
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kohteeseen soveltuva muu vaihteenlämmityksen toteutus. Vaihteiden uusinnan 
yhteydessä käytetään kyseiseen kohteeseen sopivia energiatehokkaita ratkaisuja. 
Valinta tehdään siten, että rakennus- ja hoitokustannusten 30 vuoden nykyarvon 
summa tulee mahdollisimman pieneksi ja kohteeseen valittu lämmitystapa täyttää 
toimivuuteen, turvallisuuteen ja kestävyyteen liittyvät vaatimukset. 

Vaihteiden harjaus ja muu fyysinen puhdistus ovat ensisijaisia kunnossapitotoi-
menpiteitä vaihteiden toimivuuden varmistamisessa. Tarvittaessa voidaan käyttää 
myös jäänsulatuskemikaaleja. Vaihteenlämmityksellä varmistetaan vaihteen toimi-
vuus harjauksen ja puhdistamisen jälkeen.  

Vaihteenlämmityksessä pyritään ajallisesti ja muuten kohdennettuun täsmälämmi-
tykseen.  Lämmitys kohdennetaan mittausaineistoja ja seurantaa sekä säätietoja 
hyödyntäen tarpeellisiin kohteisiin sekä ajoitetaan tarkoituksenmukaisesti ja enna-
koiden liikenne huomioon ottaen.  

Kieli- ja tankokuoppalämmitys on erotettava muusta ohjauksesta niin, että ne kyt-
keytyvät päälle vain lumisateella tai kauko-ohjauksen pyytäessä tehostettua läm-
mitystä. 

Huhti- ja lokakuun välisenä aikana vaihteenlämmitysten on oltava kytkettynä pois 
käytöstä. Tänä aikana lämmitykset voidaan kytkeä päälle vain poikkeustilanteissa. 

Lämmityskaudella vaihteenlämmitys on suoritettava energiaa säästäen. Turhaa 
vaihteenlämmityksen päällä pitämistä on vältettävä. Esimerkiksi kovalla pakkasella 
vaihteenlämmitys on kytkettävä pois päältä, mikäli ei sada lunta tai tuule niin, että 
lumi pöllyää merkittävästi. Vähäliikenteellisten ratojen vaihteenlämmitys kohden-
netaan liikenteenohjauskeskusten tietojen avulla. 

Vaihdelämmitys kytketään päälle vain sääolosuhteiden niin vaatiessa. Vaihteen-
lämmitysjärjestelmästä riippuen sopivan tehoportaan valitsee joko käyttäjä tai oh-
jausjärjestelmä. Lämmityksen aikana on suositeltavaa kääntää vaihteita puolelta 
toiselle lumen sulattamiseksi vaihteen molemmilta puolin tilanteissa, jolloin kääntö 
tai mahdolliset ongelmat eivät vaikuta liikennöintiin. Mahdollista tehostustoimintoa 
on käytettävä ainoastaan ongelmatapauksissa ja aina vaihdekohtaisesti. 

Vaihteenlämmityksen säätömahdollisuudet vaihtelevat lämmitysjärjestelmittäin. 
Vaihteenlämmityksen energiankulutuksen tavoitearvot ja tarkempi käytön ohjeis-
tus on käsitelty erillisissä rataosittaisissa käyttöohjeissa.  

20.7.5  Rakennukset 

Rataverkon haltijan hallinnoimien rakennusten (mm. asemat, ohjauskeskukset ja 
laitetilat) suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä ja kunnossapidossa otetaan 
huomioon rakennuksen energiatehokkuus. Tarpeetonta energiankäyttöä vältetään 
mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi laitesijoittelulla. Rakennuksia kunnostetta-
essa tarkastellaan kustannustehokkaita mahdollisuuksia parantaa energiatehok-
kuutta. 
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20.7.6  Yhteenveto 

Yhteenveto tärkeimmistä radanpidon energiatehokkuuteen ja energian säästöön 
liittyvistä ohjeista on esitetty alla. 

- Opastimia ei saa sijoittaa jyrkkiin mäkiin. 
- Asemien kohdilla radan korkeusviiva on mahdollisuuksien mukaan suunnitel-

tava siten, että se on asemalle tultaessa nouseva ja asemalta lähtiessä las-
keva. 

- Matkustaja-alueilla ja järjestelyratapihoilla on tehtävä valaistuksen huoltokier-
ros kolme (3) kertaa vuodessa. Muilla alueilla valaistus tarkistetaan kaksi (2) 
kertaa vuodessa. 

- Ryhmävaihto suoritetaan suurpainenatriumlampuille 16 000 tunnin ja moni-
metallilampuille 12 000 tunnin välein. Muiden lampputyyppien ryhmävaihto 
suoritetaan kohteeseen laaditun huolto-ohjeen mukaan. 

- Yksittäisvaihto on suoritettava, jos vähintään 10 % alueen valaisimista on vi-
allisia. Lampunvaihdon yhteydessä vaihdetaan havaitut vialliset kuvut, kuristi-
met, sytyttimet ja kondensaattorit sekä suoritetaan valaisimen pesu ja puh-
distus.  

- Vaihteiden harjaus ja muu fyysinen puhdistus on ensisijainen kunnossapito-
toimenpide. Tarvittaessa käytetään jäänsulatuskemikaaleja. Vaihteenlämmi-
tyksellä varmistetaan vaihteen toiminta em. toimenpiteiden jälkeen. 

- Vaihteenlämmityksessä pyritään ajallisesti ja muuten kohdennettuun täsmä-
lämmitykseen.   

- Huhti- ja lokakuun välisenä aikana vaihteenlämmitysten on oltava kytkettynä 
pois käytöstä. 

- Vaihdelämmitys kytketään päälle vain sääolosuhteiden niin vaatiessa. 
- Rataverkon haltijan hallinnoimien rakennusten suunnittelussa, rakentami-

sessa, käytössä ja kunnossapidossa otetaan huomioon rakennuksen energia-
tehokkuus. 
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20.8  Pohjavedet 

20.8.1  Yleistä 

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-
tenä, 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. 

Pohjavesi on tärkeä luonnon vesitasapainon ja kasvillisuuden kannalta. Pohjavesi 
vaikuttaa myös maapohjan kantavuusominaisuuksiin. Pohjaveden pinnan alenema 
saattaa johtaa maan kokoonpuristumiseen, mikä aiheuttaa maanpinnan painu-
mista ja siten mahdollisia vahinkoja rataan tai sen rakenteisiin tai muuhun lähialu-
een ympäristöön. Toisaalta pohjavedenpinnan nousu voi johtaa perustusten vet-
tymiseen ja lujuusominaisuuksien heikkenemiseen. Pohjaveden huomioimisessa 
noudatetaan paljolti samoja periaatteita kuin pinta- ja hulevesien huomioimisessa 
(katso luvut 20.14 ja 20.15). 

Radanpidon ympäristöohjeessa on kerrottu, miten pohjavedet otetaan huomioon 
radan suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Lisäksi pohjaveteen 
kohdistuvia riskejä rataympäristössä on käsitelty rataverkon pohjavesialueiden ris-
kienhallinnan raporteissa /15//16//17/.  

Pohjavesialueiden määrittämisestä ja luokittelusta säädetään laissa vesienhoidon 
ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004). Pohjavesialueen ja sen muodostu-
misalueen määrittämisestä säädetään valtioneuvoston asetuksessa vesienhoidon 
järjestämisestä (1040/2006).  

20.8.2  Pohjavesille aiheutuvat riskit ja niihin varautuminen 

20.8.2.1  Riskit 

Pohjavedelle aiheutuvat riskit voivat kohdistua pohjaveden laatuun tai määrään. 
Merkittävä riski on haitta-aineiden joutuminen pohjaveteen. Rautatiealueilla haitta-
aineiden päätyminen maaperään ja pohjaveteen on yleensä seurausta 

- onnettomuuksista 
- kaluston epäkunnosta tai rikkoutumisesta (esim. vuodot) 
- kaluston virheellisestä käytöstä 
- tietämättömyydestä (kemikaalien haitallisia ominaisuuksia ei tunneta, vaaroja 

ei tiedosteta) 
- huolimattomuudesta tai välinpitämättömyydestä 
- torjunta-aineista  
- maanrakennustöistä (esim. PIMA-kohteet).  
 
Rautatiealueella ja sen läheisyydessä pohjaveden kannalta riskialtteimpia kohteita 
ovat 

- ratapihat ja seisontaraiteet (vuotoriski kemikaalivaunuja seisotettaessa, die-
selvetureita tankattaessa, onnettomuusriski vaihteissa) 

- terminaali- ja kuormausalueet (vuoto- ja onnettomuusriski) 
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- kyllästettyjen ratapölkkyjen käsittely- ja varastointialueet 
- alikulut, jotka ulottuvat lähelle pohjaveden pintaa tai sen alapuolelle 
- tasoristeykset (onnettomuusriski) 
- tunnelit 
- paikoitusalueet (polttoaine- ja öljyvuodot, liukkaudentorjunta) 
- lumen läjitysalueet (lumeen voi päätyä epäpuhtauksia auratuilta alueilta) 
- muuntajat (sisältävät öljyä) 
- pohjavedenpinnan alenemiselle ja siitä johtuville painumille herkät alueet 

(eloperäiset ja hienorakeiset maalajialueet, hienoainespitoiset moreenit)  
- rakentamisen ja kunnostamisen alueet. 
 
Ratalinjoilla riski on yleensä vähäinen. Pohjaveden kannalta haavoittuvimpia ovat 
pohjavesialueet ja yksityisten talousvesikaivojen lähialueet, koska näissä mahdol-
liset onnettomuudet tai päästöt tuottavat välittömän uhkan vesihuollolle. Lähtö-
kohtaisesti pohjavesialueille ei tule sijoittaa ylijäämämaita. Väylävirasto on arvioi-
nut rataverkon lähellä sijaitsevien pohjavesialueiden riskejä ja luokitellut nämä 
pohjavesialueet. Lisäksi on tarkistettava, sijoittuuko toiminta vedenottamoiden lä-
hialueille ja onko läheisyydessä arvokkaita kosteikkoja tai sellaisia suojelualueita, 
joissa vesitasapainon muutos voi olla erityisen haitallista. 

20.8.2.2  Haittojen ehkäiseminen 

Pohjavesiin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia voidaan estää tai vähentää joko 1) 
ennaltaehkäisevillä toimilla tai 2) haittoja ehkäisevillä teknisillä ratkaisuilla. 

1. Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä: 
- toiminta, jossa käsitellään tai varastoidaan ympäristölle haitallisia aineita, 

sijoitetaan ensisijaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle 
- haitallisia aineita ei käsitellä tai varastoida talousvesikaivojen läheisyy-

dessä 
- pohjavesialueilla käyttöön erityiset toimenpiteet vuotojen hallinnalle 
- rautatiealueilla toimivien rakentajien, kunnossapitäjien sekä varasto- ja 

lastausalueilla toimivien henkilöiden valistaminen (tiedostettava toiminto-
jen riskit) 

- selkeät ohjeet onnettomuustapauksissa ja henkilöstön perehdyttäminen 
niihin 

- harjoitukset onnettomuustapausten varalta 
- haitallisten vaikutusten torjuntaan liittyvä kalusto ja materiaalit ovat nope-

asti saatavilla 
- kuivatus- ja hulevesijärjestelmien kunnossapito  
- pohjaveden laadun ja määrän tarkkailu (luku 20.8.7). 

 
2. Haittoja ehkäiseviä teknisiä ratkaisuja: 

- erotuskaivot ja -altaat 
- laskeutusaltaat 
- suojakalvot ja -rakenteet sekä läpäisemättömät pinnoitteet alueilla, joissa 

onnettomuusriski on koholla ja/tai joissa ympäristölle haitallisia aineita kä-
sitellään 

- aktiivinen vuotojen seuranta 
- suoja-altaat kemikaaliratapihoilla (vuotavat vaunut ohjataan suoja-altai-

den päälle)  
- imeytysmateriaalit riskitoimintojen alueilla. 
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Uudistus- ja parannustöiden yhteydessä pohjaveden suojaustoimenpiteiden tai 
suojausrakenteiden rakentamisen sekä vedenjohtamisen tarve ja mahdollisuus nii-
den toteuttamiseen selvitetään rataverkon haltijan, vedenottajan ja alueellisen 
ELY-keskuksen yhteistyönä.  

Päästöjen aiheuttajan on poistettava välittömästi vähäiset haitallisten aineiden 
päästöt siten, ettei aine pääse valumaan, imeytymään tai huuhtoutumaan maape-
rään eikä vesiin. Vähäiset määrät voidaan imeyttää turpeeseen tai kaivaa esimer-
kiksi lapiolla ja siirtää väliaikaisesti paikkaan, josta päästöt ympäristöön eivät ole 
mahdollisia. Haitallinen aine ja sitä sisältävä maa-aines toimitetaan asianmukai-
seen käsittelypaikkaan. 

Suuremmissa vahinkotapauksissa, joissa haitallista ainetta ei omin keinoin voida 
eliminoida tai poistaa, otetaan välittömästi yhteyttä pelastuslaitokseen. Asiasta il-
moitetaan paikalliselle vedenottajalle sekä alueellisen ELY-keskuksen ja kunnan 
ympäristöviranomaisille. 

Mahdollisista onnettomuuksista ja muista vesihuoltoon kohdistuvista riskeistä on 
laadittu erilaisia arvioita ja suunniteltu ennakointitoimenpiteitä vesihuoltolaitosten 
laatimissa vesiturvallisuussuunnitelmissa (water safety plan) ja vesihuollon varau-
tumissuunnitelmissa. 

Toimintaa vahinkotapauksissa on voitu kuvata myös pohjavesialueiden suojelu-
suunnitelmissa, joita on laadittu useille pohjavesialueille. Tiedot näistä saa kun-
nalta, paikalliselta vedenottajalta ja ELY-keskukselta. 

20.8.3  Toimintaohjeet pohjavesialueilla 

Toiminta, jossa käsitellään tai varastoidaan ympäristölle haitallisia aineita, sijoite-
taan lähtökohtaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle. Tämä on otettava huomioon 
jo ennen ratalain mukaisten suunnitelmien laatimista.  Liikenteellisistä seikoista 
johtuen pohjavesialueen ulkopuolelle sijoittaminen ei aina ole mahdollista. Rauta-
tiet on monin paikoin rakennettu kulkemaan pitkin helposti rakennettavia harjuja 
ja reunamuodostumia, joissa pohjavesialueet yleisimmin sijaitsevat. Siksi pohjave-
sialueille on sijoittunut runsaasti myös rautatiealueisiin liittyviä riskitoimintoja.  

Pohjavesialueilla toimittaessa noudatetaan seuraavia periaatteita: 

- Suunniteltaessa uutta toimintaa tai toimittaessa vesilain mukaisella vahviste-
tulla vedenottamon suoja-alueella tarkistetaan, että toiminta on sopusoin-
nussa suoja-aluemääräysten kanssa. Lisäksi tarkistetaan suojelualueen mää-
räyksen ajanmukaisuus ja sen suhde olemassa olevaan lainsäädäntöön ja oi-
keuskäytäntöön. Määräyksistä poikkeaminen vaatii luvan aluehallintoviras-
tolta. Tietoja suoja-alueista ja niiden määräyksistä on saatavissa esimerkiksi 
paikalliselta vedenottamolta, kunnan ympäristöviranomaiselta, aluehallintovi-
rastosta tai ELY-keskuksen ympäristövastuualueelta.  

- Pohjavesien suojelusuunnitelman lisäksi tulee tarkistaa vesienhoitosuunni-
telma ja siihen liittyvä toimenpideohjelma. Näissä dokumenteissa on esitetty 
pohjavesien suojeluun liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä pohjaveden hyvän 
tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. 
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- Jos kohteesta on laadittu pohjavesialueen suojelusuunnitelma, tarkistetaan 
rautatiealuetta ja sen toimintoja koskevat ohjeet ja suositukset. Tieto suojelu-
suunnitelman olemassaolosta ja ajantasaisuudesta tarkistetaan kunnan tekni-
seltä tai ympäristötoimelta, vesilaitokselta tai ELY-keskukselta. Tietoa suojelu-
suunnitelmista löytyy myös ympäristöhallinnon internet-sivuilta. Suojelusuun-
nitelmissa on harvoin rautatiealueita koskevia suosituksia. Suositukset liittyvät 
yleensä kemikaalikuljetuksiin ja onnettomuusriskiin. Suojelusuunnitelmissa 
annetut pohjavesien suojelua edistävät lausumat ja toimenpideohjeet eivät 
ole oikeudellisesti sitovia. Niillä on kuitenkin suuri painoarvo ja niitä noudatta-
malla ehkäistään haittojen syntymistä sekä ympäristönsuojelulain ja vesilain 
pohjavesiä koskevien kohtien rikkomista. 

- Ympäristölle haitallisten aineiden tai haitallisia aineita sisältävien materiaalien 
(esimerkiksi ratapölkyt) varastointi ja käsittely sijoitetaan pohjavesialueiden 
ulkopuolelle ja etäälle talousvesikaivoista. Jos se ei ole mahdollista, haitallis-
ten aineiden käsittelyalue on suojattava vettä läpäisemättömällä betonilla tai 
asfaltilla, tiiviillä hienorakeisilla mailla, bentoniitti- ja/tai erilaisilla kalvomateri-
aaleilla. Vedet tällaisilta alueilta ohjataan tarvittaessa erotuskaivon kautta 
joko jätevesiviemäriin tai putkea pitkin pois pohjavesialueelta. Vesien purku 
tulee olla suljettavissa, jotta onnettomuuksien tapahtuessa haitallisten ainei-
den leviäminen saadaan rajattua tiivispohjaiselle alustalle.  

- Polttoainesäiliöiden ja muita kemikaaleja sisältävien nestesäiliöiden on oltava 
kaksoisvaipallisia ja varustettu säiliön tilavuutta vastaavalla suoja-altaalla (1,1 
x säiliön tilavuus). Säiliöissä on oltava ylitäytön estimet. Säiliöiden kuntoa 
tarkkaillaan säännöllisesti (vähintään kerran vuodessa perusteellisempi tar-
kastus, josta tehdään myös kirjalliset havainnot ja otetaan valokuvia).  

- Huolehditaan käytettävien koneiden ja laitteiden kunnosta siten, että poltto- 
aineita ja voiteluöljyjä ei pääse vuotamaan maahan. Vuotojen tarkkailua teh-
dään jatkuvasti. 

- Säilytetään koneet ja laitteet pohjavesialueiden ulkopuolella tai tiivispohjai-
sella alustalla, josta nesteet eivät pääse valumaan vettä läpäisevälle pinnalle. 

- Kohteissa, joissa käsitellään ympäristölle haitallisia nesteitä, on oltava riittä-
västi imeytysmateriaalia helposti saatavilla. 

- Kiskojen välissä ratapölkkyjen päällä käytetään imeytysmattoja kohteissa, 
joissa seisotetaan dieselvetokalustoa. Mattojen kuntoa tarkkaillaan ja matot 
vaihdetaan tarvittaessa. 

- Huolehditaan kuivatuksen asianmukaisesta toimivuudesta ja kiinnitetään huo-
miota ojavesissä oleviin poikkeavuuksiin (esim. öljykalvo, tulviminen) 

- Pohjavesialueilla ei käytetä torjunta-aineita. Kasvillisuus poistetaan mekaani-
sesti. 

 
Radan kuivatusvedet tulee ohjata mahdollisimman lyhyitä reittejä pitkin pois poh-
javesialueelta. Radan kuivatuksessa tulee välttää pitkiä yhtenäisiä ojalinjoja poh-
javesialueiden kohdilla. On myös pyrittävä ehkäisemään pohjavesialueiden ulko-
puolisten ojavesien kulkeutuminen pohjavesialueelle.  
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Pohjavesialueiden tienvarsimerkinnöistä vastaavat kunnat, mutta maastoon mer-
kitsemisestä ei ole säädetty erikseen ja se perustuu vapaaehtoisuuteen. Luokitellut 
pohjavesialueet on syytä merkitä maastoon, jotta ne olisivat helposti huomioita-
vissa kunnossapidossa ja mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Ajantasaiset poh-
javesialueiden rajaustiedot saa SYKEn järjestelmistä, esimerkiksi Karpalosta. Mer-
kintä pitää näkyä selvästi huoltotielle ja mahdollisuuksien mukaan myös radalle. 
Merkki ei kuitenkaan saa kiinnittää liiaksi kuljettajan huomiota. Pohjavesialueet 
merkitään yleensä kuvassa 11a esitetyllä merkillä. Merkki asennetaan pääsääntöi-
sesti rataan nähden huoltotien ulkopuoliselle reunalle, josta se on nähtävissä myös 
radalle. Näkyvyyden tai tilanpuutteen vuoksi tai muista käytännön syistä merkki 
voidaan asentaa myös radan ja huoltotien väliin. Merkki asennetaan näkyvyyden 
mukaan 100–300 metrin välein. Tasavälein asennettavien merkkien sijasta voidaan 
käyttää vain pohjavesialueen rajoille sijoitettavaa merkkiä, jossa ilmoitetaan radan 
pituus pohjavesialueella kuvan 11b mukaisesti. Merkkien kunnosta ja näkyvyydestä 
on huolehdittava kunnossapidon yhteydessä. 

 

Kuva 11. a. Pohjavesialueilla yleisesti käytettävä merkki, jota on tarkoituksen-
mukaista käyttää myös rautatiealueilla pohjavesialueiden merkitsemiseen. Taulun 
reunat ja aaltoviivakuviot ovat sinisellä, teksti ja vaakaviiva mustalla ja tausta 
valkoisella. b. Tasavälein asennettavan merkin asemesta voidaan käyttää pohja-
vesialueen rajoille asennettavaa merkkiä, jossa osoitetaan radan pituus pohja-
vesialueen sisällä tai vaihtoehtoisesti ratakilometriväli. 

20.8.4  Yksityisten kaivojen huomioiminen 

Rautatiealueiden läheisyydessä yksityisiä talousvesikaivoja on asutuilla alueilla luo-
kiteltujen pohjavesialueiden lisäksi runsaasti myös niiden ulkopuolella. Varsinkin 
haja-asutusalueilla talouksien vesihuolto on usein omien kaivojen varassa. Kaivoja 
on myös taajamissa, vaikka alueille olisi rakennettu kunnallinen vesijohtoverkosto. 
Rakennus- ja kunnostushankkeita varten tehtävät tutkimukset, rakentaminen, rau-
tatiealueen toiminnot, rakenteet ja kunnossapito eivät saa vaarantaa pohjaveden 
määrällistä ja laadullista tilaa ja aiheuttaa siten haittaa kaivonomistajille. 
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Monin paikoin yksityiset kaivot ovat hyvin lähellä rautatiealueita. Pohjavesialueiden 
ulkopuolisilla alueilla kaivojen ympäristön hydrologiset ja hydrogeologiset olosuh-
teet ovat usein heterogeenisia ja pienipiirteisiä. Näillä alueilla maaperän yleensä 
heikompi vedenläpäisevyys suojaa osaltaan pohjavettä. Myös pohjavesiesiintymien 
pienialaisuus rajoittaa mahdollisten päästöjen leviämistä laajalle alueelle. Tyypilli-
nen uhka näillä alueilla on hulevesien sekoittuminen kaivoveteen. 

Suunniteltaessa mittavia maanrakennustöitä sisältäviä rakennus- tai kunnostustoi-
mia tai rakennettaessa uusia laajoja, vettä läpäisemättömiä pintoja lähellä asu-
tusta, on mahdollisella vaikutusalueella yleensä tarpeen tehdä kaivokartoitus. Oh-
jeet kaivokartoitukseen on annettu Radanpidon ympäristöohjeessa /28/. 

Normaalisti suurten rakennushankkeiden yhteydessä kaivoista on tarvetta tehdä 
kartoituksen lisäksi myös pidempiaikaista tarkkailua (luku 20.8.7). Tarkkailun tarve 
varmistetaan ympäristöviranomaisilta. 

Yksityiset kaivot huomioidaan paljolti samojen periaatteiden mukaan kuin toimit-
taessa pohjavesialueilla. Käytössä olevien kaivojen läheisyydessä (noin 100–300 
m:n säteellä, tarkempi etäisyys arvioidaan hydrogeologisten olosuhteiden perus-
teella) huomiota kiinnitetään seuraaviin asioihin: 

- huolehditaan käytettävien koneiden kunnosta, jotta polttoaineita tai voiteluöl-
jyjä ei pääse vuotamaan maahan 

- ei säilytetä eikä tankata polttoaineita 
- tarkistetaan ojien ja muiden kuivatusjärjestelmien kunto sen varmistamiseksi, 

että hulevedet eivät pääse tulvimaan yksityisten kaivojen ympärille 
- vaihdettaessa kyllästettyjä ratapölkkyjä käytetyt pölkyt siirretään välittömästi 

pois pohjavesialueilta ja kaivojen läheisyydestä 
- vesakon poisto tehdään mekaanisesti  
- tarkkaillaan ojavesissä olevia poikkeavuuksia (esim. öljykalvo, lika-aineet, tul-

viminen). 
 

20.8.5  Muut pohjaveden erityiskohteet 

Muut pohjaveden erityiskohteet liittyvät rakentamisen ja perusparantamisen koh-
teisiin. Näitä ovat paineellisen pohjaveden esiintymisalueet, alikulut, kalliotunnelit, 
massanvaihtokohteet sekä rakenteiden/maaperän lujitus: 

1. Paineellisen pohjaveden esiintymispaikat tulee tunnistaa rakentamisen ja 
kunnostamisen suunnittelussa. Nämä selvitetään asiantuntijatyönä ja yhteis-
työnä vedenottajien ja ympäristöviranomaisten kanssa. Potentiaalisia paineel-
lisen pohjaveden alueita voidaan alustavasti tulkita maasto- ja geologisten 
karttojen sekä maastotarkastelujen perusteella. 
Paineellisen pohjaveden esiintymisen mahdollisuus on tiedostettava jo ennen 
suunnittelun edellyttämiä kairauksia (yleissuunnittelusta lähtien), koska poh-
javeden haitallista purkautumista voi tapahtua tutkimusrei’istä. Paineellista 
pohjavettä esiintyy tyypillisesti syvissä laaksoissa, joissa saven alla on vettä 
johtavia kerroksia. Veden painetaso laaksossa voi olla jopa useita metrejä 
maanpintaa korkeammalla. Vettä pidättävän kerroksen puhkaiseminen paitsi 
aiheuttaa tulvimista kohteella, myös pohjaveden alenemista ja mahdollisten 
kaivojen kuivumista laaksoa reunustavilla kohouma-alueilla. 
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2. Uusia alikulkupaikkoja rakennettaessa tai olemassa olevia merkittävästi 
laajennettaessa tai syvennettäessä on selvitettävä pohjavedenpinnan ylimmät 
tasot ja maaperän vedenjohtavuusominaisuudet. Lähellä, yleensä vähintään 
300 metrin (vettä hyvin johtavissa maissa jopa 500 metrin) säteellä olevista 
talouksista kartoitetaan kaivot. Pohjaveden hallintaa alikulkupaikoilla on tar-
kasteltu Liikenneviraston selvityksessä /9/.  
 

3. Kalliotunneleiden rakentaminen vaikuttaa pohjavesiolosuhteisiin. Kalliotiloi-
hin tulee vuotovesiä kallioraoista, mikä voi laskea lähialueen kalliopohjaveden 
ja maapohjaveden pintaa. Räjäytyksistä voi aiheutua typpipitoisuuden nousua 
pohjavedessä ja räjäytyksissä rikkoutuvassa kalliossa pohjaveden virtauskuva 
voi muuttua. Toimenpiteillä voi olla haitallisia vaikutuksia lähialueen kalliopo-
rakaivoihin, maapohjavesikaivoihin tai lämpökaivoihin. Tällaiset kohdat tulee 
suunnittelussa tunnistaa, ja tehdä tarvittaessa kaivokartoitus (mukaan lukien 
lämpökaivot) vähintään 300 m:n etäisyydellä tunnelilinjasta. Pohjavesivaiku-
tusten hallinnasta on saatavilla lisätietoa Väyläviraston julkaisusta Kalliotun-
nelien pohjavesivaikutukset, taustaselvitys /25/. 
 

4. Massanvaihtokohteet ulottuvat usein pohjavedenpinnan alapuolelle. 
Näissä maa-aines on kuitenkin yleensä hienorakeista ja vedenjohtavuus siten 
heikko. Siksi massanvaihtokohteilla ei normaalisti ole odotettavissa voima-
kasta pohjaveden purkautumista. Jos massanvaihtokohteilla hienorakeisen 
maa-aineksen alla on karkearakeisia kerrostumia, voi pohjaveden purkautu-
minen olla runsasta. Tällaiset kohdat on selvitettävä suunnittelussa. Massan-
vaihtokohteiden läheisyydessä voi tapahtua myös maanpinnan painumista 
pohjavedenpinnan alenemisesta johtuen. 
 

5. Maaperän/rakenteiden lujitusmenetelmiä ovat erilaiset paalutusratkai-
sut ja stabiloinnit. Betonipaaluista ja kalkkistabiloinnista voi aiheutua paikal-
lista pH:n nousua pohjavedessä. Koska lujitustoimenpiteet kohdistuvat nor-
maalisti hienorakeisille maaperäkerrostumille, on pohjaveden virtaus heikkoa 
tai olematonta, ja siksi pH:n vähäinen paikallinen muutos ei aiheuta haittaa 
esimerkiksi vedenotolle. Normaalisti pohjavedet ovat luonnostaan usein hie-
man happamia.  
Paalutuksissa on huomioitava myös paineellisen pohjaveden alueet. Pohja-
vettä voi päästä purkautumaan haitallisessa määrin paalutettaessa tai myö-
hemmin paalun reunaa myöten tihkumalla. 

 
Jos kuivatussyistä pohjavettä joudutaan pumppaamaan pysyvästi tai toiminnasta 
aiheutuva jatkuva pohjaveden poistuma on vähintään 250 m3/vrk, toiminta vaatii 
vesiluvan. Lupa haetaan aluehallintovirastosta. Yli 100 m3 vuorokautinen pump-
pausmäärä edellyttää ilmoitusta ELY-keskukselle.  

Rakenteiden kuivatuksesta (esimerkiksi alikulut ja kalliotunnelit) pois pumpattavan 
pohjaveden/kuivatusveden maastoon ohjaaminen tulee tehdä hallitusti. 

Kohteissa, joissa pohjaveden purkautumisesta tai pumppauksesta johtuvasta poh-
javeden pinnan alenemasta voi aiheutua haittaa ympäristölle (vedenotto, luonnon 
vesitasapaino, painumat), korvaavaa vettä tulee pyrkiä imeyttämään maaperään. 
Imeytettävän veden tulee olla hygieenisiltä ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan vä-
hintään samaa tasoa kuin mitä kyseisessä pohjavesiesiintymässä luonnostaan on. 
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Imeytyksen luvanvaraisuus on selvitettävä ELY-keskukselta. Pohjaveden muutta-
mista ja pilaamista koskeva lainsäädäntö tulee huomioida kaikkialla, riippumatta 
mahdollisesta vedenotosta. 

20.8.6  Pohjaveden suojaus 

20.8.6.1  Pohjaveden suojauskriteerit 

Käytännössä pohjaveden suojauksen rakentaminen onnistuu vain uutta rataa ra-
kennettaessa tai vanhaa kokonaan uusittaessa. Uutta rataa rakennettaessa pohja-
vesialueille ei tulisi sijoittaa uusia ohitusraiteita, joilla seisotettaisiin kemikaalivau-
nuja. 

Olemassa olevalle radalle suojauksen rakentaminen ei yleensä ole mahdollista, sillä 
se edellyttää liikenteen keskeyttämistä eikä kunnostettavan alueen kiertomahdol-
lisuutta välttämättä ole järjestettävissä. Vanhojen raiteiden osalta pohjaveden suo-
jauksessa korostetaan ennaltaehkäisevää toimintaa ja pohjavesiseurantoja. Rau-
tateillä keskeisen riskin aiheuttavat onnettomuuksien lisäksi vuodot vaunuista.  

Pohjaveden suojauksen rakentamista ratarakenteisiin harkitaan käytännössä luo-
kitelluilla pohjavesialueilla, joilla rakennetaan uutta rataa tai uusitaan vanhaa ra-
taa.  Näissäkään suojausta ei lähtökohtaisesti toteuteta suorilla ratalinjoilla, vaan 
kohteissa, joissa onnettomuus- tai vuotoriski on merkittävä. Suojausta harkitaan 
asennettavaksi yleensä seuraavissa tapauksissa: 

- luokitelluilla pohjavesialueilla olevilla ohitusraiteilla, joilla ajoittain seisotetaan 
kemikaalivaunuja 

- luokitelluilla pohjavesialueilla sijaitsevilla ratapihoilla, joiden kautta kulkee tai 
joilla seisotetaan kemikaalivaunuja 

- vedenottamoiden suoja-alueilla, joiden suoja-aluemääräyksissä edellytetään 
pohjaveden suojauksen rakentamista uusille rakennettaville väylille 

- paikoitusalueilla, jos sitä on edellytetty vedenottamon suoja-aluemääräyk-
sissä. 

 
20.8.6.2  Pohjaveden suojausrakenteet 

Rautatiellä pohjaveden suojausrakenne on erilainen kuin maantiellä, koska näiden 
väylien rakenteet ovat erilaisia. Radoilla suojaus on ulotettava koko ratarakenteen 
alle, jotta säiliövaunuista mahdollisesti tapahtuvien vähittäisten kemikaalivuotojen 
päätyminen pohjaveteen saadaan estettyä.  

Radalla suojauksen rakentaminen on teknisesti haastavaa, koska suojaus sijoittuu 
kantavaan rakenteeseen. Lisäksi suojauksen pitäisi kestää huomattavan suuria 
kuormia eikä se saisi vaikuttaa kuivatukseen, routivuuteen ja radan vakauteen. 
Läpäisemätön rakenne pitäisi suojata riittävällä suojakerroksella, jotta ratapenke-
reen karkea sepeli ei puhkaisisi sitä.  

Pohjaveden suojaus radalla voidaan rakentaa suojaamaan joko pelkästään vaunu-
vuodoista aiheutuvilta päästöiltä tai vuotojen lisäksi myös vaunujen kaatumisesta 
aiheutuvilta päästöiltä. Suojauksen rakentamisessa on erilaisia vaihtoehtoja (kuvat 
12-16). Pelkkään vuodoista aiheutuvien päästöjen leviämisen ehkäisyyn riittää ra-
dan alle asennettava koururakenne. Jotta suojausrakenne ehkäisisi vaunujen kaa-
tumistapauksissa valuvien aineiden leviämistä ympäristöön, sen pitää ulottua koko 
ratapenkereelle ja jonkin matkaa myös ulkoluiskaan. Koururakenne on teknisesti 
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helpompi ja edullisempi toteuttaa kuin koko penkereen suojaava rakenne, joskin 
kourun tehokas kuivatus voi paikoin olla haastava toteuttaa.  

Pohjaveden suojaustarvetta voidaan harkita rakennettaessa uusia raiteita vanhan 
viereen. Tällöin vanhaa raidetta ei lähtökohtaisesti suojata, vaan suojaus sovite-
taan vain uuteen raiteeseen (kuvat 15 ja 16). Tässäkään tapauksessa rakentami-
nen ei saa vaarantaa vanhan radan stabiliteettia. 

Pohjaveden luiskasuojaus rautatiealueilla toteutetaan Pohjaveden suojelu maan-
teillä /27/ ja InfraRYLin ohjeissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Rautatie- 
alueilla esimerkiksi tuotevaatimukset, läpiviennit ja työtavat ovat verrannollisia tie-
ympäristöön. Teillä ei kuitenkaan käytetä vastaavaa kourusuojausrakennetta kuin 
rautateillä.  

Hulevedet pohjaveden suojausalueilta tulee kaikissa tapauksissa johtaa vettä lä-
päisemättömäksi vuorattua ojaa tai putkea pitkin pois pohjaveden muodostumis-
alueelta. Luiskasuojausrakenteet kuivatetaan InfraRYLin ja Pohjaveden suojelu 
maanteillä /27/ mukaan. Veden virtaus suojausalueelta tulisi olla suljettavissa on-
nettomuuksien varalta. Pohjavesisuojauksen kuivatuksen suunnittelu edellyttää ta-
pauskohtaista asiantuntijan tekemää kartta- ja maastotarkastelua.  

Koururakenteessa kuivatus tulee toteuttaa siten, ettei vesi pääse kerääntymään 
liiaksi kouruun ja aiheuttamaan esimerkiksi jäätyessään haittaa ratarakenteille ja 
radan stabiliteetille. Koururakenteen käyttö on mahdollista rajoitetulla osuudella 
(enintään noin 500 metrin pituisella), jossa saadaan tarpeeksi viettoa kourun kui-
vatukseksi. Kourusuojaukseen kertyvien hulevesien määrä on luiskasuojaukseen 
verrattuna vähäinen ja purku voidaan johtaa erotuskaivon kautta. Myöskään kou-
rusuojausrakenteesta vesi ei saa imeytyä suoraan pohjavesialueelle. 

Pohjaveden suojausalue on merkittävä maastoon, jotta se voidaan huomioida kun-
nossapidossa tai esimerkiksi pelastustoimissa. Merkintänä käytetään matalaa kylt-
tiä, johon on merkitty ”Pohjaveden suojausalue” ja ratakilometrilukemat (vertaa 
kuva 11). Merkki asennetaan pääsääntöisesti rataan nähden huoltotien ulkopuoli-
selle reunalle, josta se on nähtävissä myös radalle. Näkyvyyden tai tilanpuutteen 
vuoksi tai muista käytännön syistä merkki voidaan asentaa myös radan ja huolto-
tien väliin. Merkki asennetaan näkyvyyden mukaan 100–300 metrin välein. 
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Kuva 12. Kourusuojauksen periaatekuva. Kourun tarkoitus on estää vaunuista 
tapahtuvien vuotojen imeytyminen maaperään ja pohjaveteen. 

 

Kuva 13. Yksiraiteisen radan mahdollisia pohjaveden suojausrakenne, joka 
ehkäisee haitallisten aineiden päätymistä maaperään ja pohjaveteen sekä 
vaunujen vuotaessa että kaatuessa. Bentoniittimaton ja ohutmuovin yhdistelmä 
radan rakenteessa eristyskerroksen alaosassa. 
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Kuva 14. Yksiraiteisen radan mahdollisia pohjaveden suojausrakenne, joka 
ehkäisee haitallisten aineiden päätymistä maaperään ja pohjaveteen sekä 
vaunujen vuotaessa että kaatuessa. Bentoniittimaton ja ohutmuovin yhdistelmä 
eristys- ja välikerroksen välissä. 

 

Kuva 15. Mahdollinen pohjaveden suojaustapa lisäraidetta rakennettaessa: 
bentoniittimaton ja ohutmuovin yhdistelmä eristyskerroksen yläosassa. Vaihto-
ehtoina ovat lisäksi kuvan 16 tapa tai suojaus eristyskerroksen alla tai kourun 
käyttö, kuten yksiraiteisella radalla. 
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Kuva 16. Mahdollinen pohjaveden suojaustapa lisäraidetta rakennettaessa: 
eristyskerroksen sisässä käyttäen erillistä suojavallia radan reunalla. 

20.8.6.3  Rakennekerrokset 

Koko ratarakenteen alle ja penkereisiin rakennettavissa suojauksissa käytetään 
bentoniittimattoa yhdessä ohutmuovin kanssa. Suojausrakenne on periaatteeltaan 
sama kuin Pohjaveden suojelu maanteillä ohjeessa esitetty kloridisuojaus bento-
niittimatolla /27/.  

Alusta tasoitetaan ja tarvittaessa tasaisuutta parannetaan hienolla murskeella tai 
ohuella hiekkakerroksella.  

Paras tiivisteratkaisu on valmis rakenne, jossa bentoniittimatto on laminoitu kiinni 
muovikalvoon. Bentoniittimatto voi olla ohut, n. 3 kg/m2. Asennuksessa muovikalvo 
tulee bentoniittimaton päälle. Muovikalvon paksuus on vähintään 0,5 mm ja mate-
riaalina esimerkiksi LLDPE, FPP tai LDPE. Mattosaumojen limitys tulee olla vähin-
tään 300 mm.  

Bentoniittimatto-muovikalvoyhdistelmä suojataan tarvittaessa ylä- ja alapuolilta 
noin 100 mm paksulla suojakerroksella. Suojakerroksen tarkoituksena on estää 
ylä- ja alapuolella olevissa kerroksissa olevien kivien painautuminen rakenteeseen, 
mikä voisi rikkoa rakenteen. 

Suojakerroksen 0,063 mm seulan läpäisy on enintään 4 %. Ohutmuovin kohdalla 
maksimiraekoko (d90) on enintään 22 mm, kun 2 mm seulan läpäisy on vähintään 
70 %, ja enintään 12 mm, kun 2 mm läpäisy on 30–70 %. Paljaan bentoniittimaton 
kohdalla voidaan sallia puolitoistakertainen maksimiraekoko. 

Luiskissa ja ojan pohjalla suojausrakenne suojaverhoillaan kitkamaalla, jonka mak-
simiraekoko (d90) on enintään 100 mm ja joka sisältää enintään 50 % seulan 
0,063 mm läpäisevää ainesta. Suojaverhouksen pinta tasataan ja tiivistetään. Ojan 
pohjalle ei saa jäädä lammikoituvia kohtia. 
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Jos hulevesiä johdetaan ojan pohjalla tiivistekerroksen päällä yli 400 metrin matka, 
on salaojan asentaminen ojan pohjalle mahdollisesti tarpeen. Salaojan tarpeeseen 
vaikuttaa myös maaston kaltevuus. Salaojan tarve määritellään tapauskohtaisesti. 

Koururakenteessa käytetään jäykkää muovia, joka ei läpäise kemikaaleja ja joka 
kestää suuria kuormia. Materiaalina voi olla esimerkiksi PVC, HDPE tai PP. 

20.8.7  Pohjaveden seuranta ja tarkkailu 

Pohjaveden seurantaa tulee toteuttaa sellaisissa toiminnoissa tai rakennus- ja kun-
nostushankkeissa, joissa voidaan olettaa aiheutuvan laadullisia tai määrällisiä vai-
kutuksia pohjaveteen. Seurantaa tehdään ennen toimenpiteiden aloittamista, toi-
menpiteiden aikana ja jonkin aikaa toimenpiteiden jälkeen. Seuranta aloitetaan 
vähintään vuosi ennen toimenpiteitä ja sitä jatketaan 1–10 vuotta toimenpiteiden 
jälkeen riippuen toiminnan laajuudesta ja mahdollisista ympäristövaikutuksista. 
Seurantavelvoite voi aiheutua myös ympäristövahingon seurauksena. Seurannalla 
havainnoidaan rautatiealueiden toimintojen ympäristövaikutuksia (toiminnanhar-
joittajan selvilläolovelvollisuus, YSL 1 luvun 5 §) ja sillä voidaan testata haitallisten 
vaikutusten ehkäisykeinojen toimivuutta sekä ennakoida ja estää mahdollisten hai-
tallisten ympäristövaikutusten leviämistä laajemmalle alueelle. Seurantatietoja voi-
daan käyttää myös mahdollisten kiistatilanteiden ratkomiseen. Lupaviranomainen 
voi myöntämissään ympäristö- ja vesiluvissa edellyttää pohjaveden tarkkailua. 

Seurannan alueellinen kattavuus, tutkimuspisteiden määrä ja seuranta-ajankoh-
tien tiheys sekä seurattavat ominaisuudet määräytyvät toteutettavien toimenpitei-
den, pohjaveden käytön ja hydrogeologisten olosuhteiden mukaan. Seurantaoh-
jelma laaditaan aina tapauskohtaisesti kullekin hankkeelle tai toiminnoille asian-
tuntijatyönä. Seurantaa edellyttäviä toimintoja tai kohteita sekä huomioitavia asi-
oita on esitetty liitteen 1 taulukossa. 

Rakennushankkeissa rakentamisen aikainen pohjaveden pinnan seuranta tapahtuu 
lähtökohtaisesti kerran kuukaudessa. Seuranta voi olla harvempaa (4–6 krt/v) ra-
kentamisen tapahtuessa kauempana, ja sitä tihennetään rakentamisen lähellä ole-
vissa putkissa (1 krt/kk tai useammin). Laadun seuranta voi tapahtua harvemmista 
putkista tai kaivoista ja harvemmalla näytteenottovälillä kuin pinnantason seuranta 
(1–2 krt/v). Pintaa ja laatua voidaan siis seurata eri tahdissa ja eri tavalla eri pis-
teistä. 

Pohjavedestä analysoitavat aineet ja ominaisuudet ovat riippuvaisia rautatiealu-
eella tapahtuvan toiminnan laadusta ja hydrogeologisista olosuhteista. Pohjaveden 
likaantumisepäilytapauksessa analysoidaan ne aineet, joita alueella tiedetään tai 
epäillään käytetyn. Tavallisessa rakentamisessa, joka ei kohdistu pilaantuneelle 
alueelle, perusmäärityksiin sisällytetään tyypillisesti seuraavat mittaukset ja ana-
lyysit: 

- pohjavedenpinnan korkeus 
- aistinvaraiset havainnot (haju, ulkonäkö) 
- lämpötila 
- pH 
- sameus 
- väri 
- sähkönjohtavuus 
- kemiallinen hapenkulutus (CODMn(O)) 
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- nitriitti-, nitraatti- ja ammoniumtyppi 
- kokonaistyppi 
- happipitoisuus 
- kloridi 
- rauta 
- mangaani  
- mineraaliöljyt (C10–C40). 
 
Pintavesien mahdollista sekoittumista kaivoveteen voidaan seurata fysikaalisten 
ominaisuuksien lisäksi myös mikrobiologisilla määrityksillä (esim. enterokokit, koli-
formiset bakteerit, Escherichia coli). Lisäksi pohjavesistä voidaan analysoida tor-
junta-aineita ja niiden hajoamistuotteita. Analyysivalikoima määritellään aina ta-
pauskohtaisesti asiantuntijatyönä. 

Seurannan tarve harkitaan tapauksittain yhdessä kunnan ympäristöviranomaisen 
ja/tai alueellisen ELY-keskuksen kanssa. Seurannassa voidaan mahdollisuuksien 
mukaan hyödyntää muuta olemassa olevaa seurantaa, esimerkiksi ympäristöhal-
linnon, Geologian tutkimuskeskuksen, vedenottajien ja eri toiminnanharjoittajien 
seurantatietoja. 

Seuranta- ja tarkkailutiedot tulee toimittaa ELY-keskukselle tiedoksi ja mahdolli-
suuksien mukaan tallentaa asianmukaisiin ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin.   

20.8.8  Yhteenveto 

Yhteenveto tärkeimmistä pohjavesiin ja niiden suojeluun liittyvistä ohjeista on esi-
tetty oheisessa luettelossa. 

- Toimittaessa vedenottamon läheisyydessä on noudatettava erityistä varovai-
suutta. 

- Toiminta on oltava sopusoinnussa mahdollisten vedenottamon suoja-
aluemääräysten kanssa. Jos pohjavesialueelle on laadittu suojelusuunnitelma, 
rautatiealuetta ja sen toimintoja koskevat ohjeet ja suositukset on otettava 
huomioon. Suojelusuunnitelmissa annetut pohjaveden suojelua edistävät lau-
sunnot ja toimenpideohjeet eivät ole oikeudellisesti sitovia. 

- Vesienhoidon yleisenä tavoitteena tulee huomioida pohjaveden hyvän määräl-
lisen ja kemiallisen tilan saavuttaminen sekä sen ylläpitäminen ja pohjave-
delle haitallisten aineiden pitoisuuksien nousevien muutossuuntien kääntämi-
nen laskeviksi. 

- Pohjaveden pilaamiskielto ja yksityiset kaivot on huomioitava myös luokiteltu-
jen pohjavesialueiden ulkopuolella. 

- Haitallisia aineita sisältävien materiaalien (esimerkiksi ratapölkyt) varastointi 
ja käsittely sijoitetaan pohjavesialueiden ulkopuolelle. Jos se ei ole mahdol-
lista, varastointi-/ käsittelyalue suojataan nesteitä läpäisemättömällä pinnoit-
teella. Vedet ohjataan jätevesiviemäriin tai tiiviiksi vuorattua ojaa tai putkea 
pitkin pois pohjavesialueelta. 

- Suojattaville alueille tulevien hulevesien purku tulee olla suljettavissa, jotta 
onnettomuuksien tapahtuessa haitallisten aineiden leviäminen saadaan rajat-
tua tiivispohjaiselle alustalle. 

- Polttoaine- ja voiteluainesäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia ja varustettu 
säiliön tilavuutta vastaavalla suoja-altaalla (1,1 x säiliön tilavuus). Säiliöissä 
on oltava ylitäytön estimet. Säiliöiden kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti. 
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- Käytettävät koneet ja laitteet on oltava kunnossa, jotta polttoaineita ja voite-
luöljyjä ei pääse vuotamaan maahan. 

- Kohteissa, joissa käsitellään ympäristölle haitallisia nesteitä, varataan riittä-
västi imeytysmateriaalia, jonka pitää olla helposti saatavilla. 

- Kiskojen välissä ratapölkkyjen päällä käytetään imeytysmattoja kohteissa, 
joissa seisotetaan dieselvetokalustoa. Mattojen kuntoa tarkkaillaan ja matot 
vaihdetaan tarvittaessa. 

- Rakennus- ja perusparannushankkeissa selvitetään pohjaveden suojaustarve 
vedenottajien ja alueellisen ELY-keskuksen kanssa. 

- Kyllästettyjä ratapölkkyjä ei varastoida pohjavesialueilla eikä kaivojen lähetty-
ville. 

- Pohjavesialueilla ei käytetä torjunta-aineita. Kasvillisuus poistetaan mekaani-
sesti. 

- Ojien ja muiden kuivatusjärjestelmien kuntoa ja toimivuutta tarkkaillaan. 
- Kiinnitetään huomiota ojavesissä oleviin poikkeavuuksiin (esim. öljykalvo, tul-

viminen) ja raportoidaan niistä Väylävirastolle. 
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20.9  Meluntorjunta 

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 pa-
himmin 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 kiinteistöä koskevassa kaavassa osoitetusta käyttötarkoituksesta. Liikenne-
melun taso ja meluntorjuntatoimenpiteiden kustannukset vaihtelevat yleensä kiin-
teistöittäin/alueittain, joten meluntorjunnan tarvetta, tehoa ja kustannuksia arvioi-
daan kunkin kiinteistön/alueen osalta erikseen. Arvioinnissa voidaan ottaa huomi-
oon muun muassa meluntorjunnasta aiheutuvat kustannukset ja ohjearvojen ylit-
tyminen jo olemassa olevassa tilanteessa. Jos ohjearvoihin ei päästä kohtuullisin 
kustannuksin, pyritään tilannetta kuitenkin mahdollisuuksien mukaan paranta-
maan. 

Meluesteen kunto tarkistetaan urakkasopimusten mukaisesti kenttäkatselmuk-
sissa. Kunto todennetaan asiantuntija-arviona. 

Meluesteiden suunnitteluohjeistus Tien meluesteiden suunnittelu (LO 21/2015) ja 
Rautateiden meluesteet (RHK B11) on päivitetty julkaisuun Teiden ja ratojen me-
luesteiden suunnittelu. Väylävirasto 2021.  Matalan meluesteen ohje (LO 27/2017) 
jää erillisenä voimaan. 

20.9.1  Yhteenveto 

Yhteenveto tärkeimmistä meluntorjuntaan liittyvistä ohjeista on esitetty oheisessa 
luettelossa. 

- Rautatien suunnittelussa pyritään parantamaan hankealueen melutilannetta 
kokonaisuutena ja minimoimaan rautatieliikenteen melusta aiheutuvaa hait-
taa. 

- Suunnittelussa lähtökohtana pidetään valtioneuvoston päätöksen 993/1992 
mukaisten ohjearvojen saavuttamista.  

- Kaikkien asuinkäytössä olevien kiinteistöjen meluntorjuntatarve arvioidaan 
huolimatta kiinteistön kaavassa osoitetusta käyttötarkoituksesta. 

- Meluesteen kunto tarkistetaan urakkasopimusten mukaisesti kenttäkatsel-
muksissa. Kunto todennetaan asiantuntija-arviona. 
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20.10  Tärinän ja runkoäänen torjunta 

Rautatieliikenteestä syntyvän tärinän voimakkuus alueilla, joita käytetään tai on 
suunniteltu käytettäväksi asumiseen tai sitä vastaaviin tarkoituksiin, sovelletaan 
tärinäntorjuntatoimenpiteiden tarpeen määrittämisessä ja mitoittamisessa ensisi-
jaisesti VTT:n tiedotteessa 2278 Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luoki-
tuksesta /19/ esitettyjä suositusarvoja. Esitetyn värähtelyluokituksen mukaan uu-
sille radoille ja radoille, joilla liikennenopeutta tai akselipainoja nostetaan aikaisem-
paan verrattuna, sovelletaan tärinän tunnusluvun luokkaa C. Vanhoilla radoilla so-
velletaan luokkaa D. Rautatieliikenteen tärinästä on ohjeistettu lisäksi RATO 3, Ra-
dan rakenne julkaisussa /8/. 

Rakennusten ja rakenneosien vaurioituminen tapahtuu yleensä merkittävästi häi-
ritsevyyttä suuremmilla tärinätasoilla. Radan suunnittelussa vaurioitumisen suun-
nitteluarvona tulee käyttää suurimman värähtelykomponentin heilahdusnopeuden 
maksimiarvoa. 

VTT:n ohjeen Liikennetärinä: Alueiden tärinäkartoitus ja rakenteiden vaurioitumis-
alttius (Talja ja Törnqvist) mukaan suurimman perustuksesta mitatun tai sinne vai-
kuttavaksi arvioidun värähtelykomponentin maksimiarvon tulisi olla pienempi kuin 
5 mm/s, kun värähtelyn hallitseva taajuus on alueella alle 10 Hz. Taajuusalueilla 
10–20 Hz ja 20–50 Hz vastaavat arvot ovat 7 ja 10 mm/s. Yli 50 Hz taajuusalueella 
arvo on 12 mm/s.  

Näitä määriteltyjä ns. värähtelyn perusarvoja voidaan tarvittaessa suurentaa tai 
pienentää varmuuskertoimilla tarkasteltavan rakennuksen ominaisuuksien perus-
teella. Menetelmä ja muiden rakenneosien ohjearvojen määrittely on esitelty tar-
kemmin em. ohjeessa.  

Liikenteen aiheuttamalle runkoäänelle on usein käytäntönä soveltaa VTT:n tiedot-
teessa 2468 Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi /20/ esitettyjä tavoi-
tetasoja. Tämän lisäksi uuden asuinrakentamisen osalta sovelletaan ympäristömi-
nisteriön ohjeessa rakennuksen ääniympäristöstä /29/ esitettyjä ohjearvoja. Edellä 
mainittujen ohjeiden mukaan maaperäisen runkoäänen tunnusluvuksi esitetään 
Lprm 30 dB ja avoradoilla 35 dB.   

Tärinän leviämisen mittausmenetelminä käytetään Suositus liikennetärinän mittaa-
misesta ja luokituksesta sekä VTT:n tiedotteessa 2569 Ohjeita liikennetärinän ar-
viointiin /21/ esitettyjä mittausohjeita. Runkoäänimittaukset on ohjeistettu vastaa-
vasti julkaisussa Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi. 

Torjuntaratkaisut on suunniteltava tapauskohtaisesti. Suunnittelun apuna voidaan 
hyödyntää Radanpidon ympäristöohjeen luvussa 11.2 Torjuntakeinojen vertailu 
esitettyä keinovalikoimataulukkoa /28/. 
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20.10.1  Yhteenveto 

Yhteenveto tärkeimmistä tärinäntorjuntaan liittyvistä ohjeista on esitetty oheisessa 
luettelossa. 

- Tärinäntorjuntatoimenpiteiden tarpeen määrittämisessä ja mitoittamisessa 
noudatetaan RATO 3 ohjeen ja VTT:n esittämiä värähtelyluokituksia. 

- Tärinämittaukset tehdään VTT:n tiedotteissa Suositus liikennetärinän mittaa-
misesta ja luokituksesta sekä Ohjeita liikennetärinän arviointiin esitettyjen 
mittausohjeiden mukaisesti. Runkoäänimittaukset tehdään VTT:n tiedotteen 
Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi ohjeistuksen mukaan. 

- Tärinäntorjuntaratkaisut on tutkittava ja suunniteltava tapauskohtaisesti. 
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20.11  Suojeltujen lajien säilymisen turvaaminen 

20.11.1  Yleistä 

Tässä luvussa ohjeistetaan suojeltujen lajien käsittelyä ja huomioon ottamista rau-
tatiehankkeissa ja radan kunnossapidossa. Luonnonsuojelusta sekä suojelualueista 
ja suojelluista lajeista ja niiden huomioon ottamisesta radanpidossa on ohjeistettu 
kattavammin Radanpidon ympäristöohjeessa /28/, jota tämä ohje täydentää.  

Suojelluilla lajeilla tarkoitetaan tässä yhteydessä: 

- luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeja (näitä ovat esimerkiksi liito-orava, viita-
sammakko, ja kaikki Suomessa esiintyvät lepakot) 

- luontodirektiivin liitteen IV(b) kasvilajeja, joiden osalta rauhoitussäännöstä 
(LsL 42§) poikkeaminen on säädelty LsL 49§ perusteella 

- luonnonsuojeluasetuksella säädettyjä erityisesti suojeltavia lajeja, esimerkiksi 
palosirkkaa 

- luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettuja lajeja. 
 
Lähtökohtaisesti suunnittelussa tulee pyrkiä välttämään kielteisiä suojeltuihin lajei-
hin kohdistuvia vaikutuksia ja toissijaisesti lieventää vaikutuksia. Jos suunnittelun 
yhteydessä ei voida turvata suojellun lajin säilymistä elinalueellaan tai lajin elinolo-
suhteiden todetaan heikentyvän, joudutaan hankkeessa toteutettavalle suojeltuun 
lajiin kohdistuvalle toimenpiteelle hakemaan poikkeuslupa. Poikkeusluvan hakemi-
nen on toissijainen vaihtoehto, ja ensisijaisesti tulee selvittää, onko olemassa 
muuta tyydyttävää ratkaisua. Poikkeusluvalle ei ole edellytyksiä, jos joku muu tyy-
dyttävä ratkaisu löytyy tai lajin suojelutaso heikkenee. 

20.11.2  Toimintamalli 

Kuvassa 17 on esitetty suojeltuihin lajeihin kohdistuvien toimenpiteiden suunnit-
telu, toteutus ja seuranta osana rautatiehanketta. Yleissuunnittelussa tehdään 
luontoselvitys, jossa selvitetään mm. suojellut, uhanalaiset lajit, luonnonsuojelulain 
mukaiset luontotyypit ja muut merkittävät luontotyypit. Luontoselvitysten teko on 
ohjeistettu tarkemmin Radanpidon ympäristöohjeessa /28/. Suojellut lajit ja niiden 
esiintymät/elinalueet on otettava huomioon radan suunnittelussa, rakentamisessa 
ja kunnossapidossa. Niihin ei saa kohdistua toimenpiteitä, jotka voivat vaarantaa 
lajin säilymisen kyseisellä alueella. 

Urakoitsija vastaa suojeltuun lajiin kohdistuvien haittojen ehkäisy-, lieventämis- ja 
kompensaatiotoimien toteutuksesta ja seuraa niiden toteutusta rakentamisen ai-
kana. Rakentamisen päätyttyä seuranta siirtyy Väylävirastolle. 



Väyläviraston ohjeita 27/2021 65 
Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20 Ympäristö ja rautatiealueet 
 

 

 

Kuva 17. Suojellun lajin esiintymään kohdistuvat toimenpiteet suunnittelussa, 
rakentamisen yhteydessä ja seurannassa. 

20.11.3  Haitallisten vaikutusten hallinta 

Kuvassa 18 on esitetty esimerkkejä suojelluista lajeista, niihin kohdistuvista vaiku-
tuksista ja haitallisten vaikutusten hallinnasta. 

 

Kuva 18. Suojeltuihin lajeihin kohdistuvat vaikutukset ja esimerkkejä toimen-
piteistä vaikutusten estämiseksi tai vähentämiseksi. 

Seuraavassa on ohjeistettu tarkemmin eri toimenpiteiden toteutus. 
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20.11.3.1  Suojaaminen ja merkitseminen 

Työmaa-alueella tai sen reunassa oleva suojellun lajin elinympäristö suojataan ai-
taamalla tai merkitsemällä esiintymä näkyvästi, jotta lajin säilyminen ei vaarannu. 
Merkinnällä varmistetaan, ettei alueella vahingossakaan ajeta työkoneilla eikä va-
rastoida rakennustarvikkeita tai koneita. Varsinaisen elinympäristön ympärille jä-
tetään aidan sisään muutaman metrin levyinen suojavyöhyke tilan sallimissa ra-
joissa kosteus- ja valaistusolosuhteiden säilyttämiseksi. Aitana voidaan käyttää 
matalaa muoviaitaa, jota yleisesti käytetään työmailla. Aita poistetaan rakentami-
sen päätyttyä. 

Vedessä oleva suojellun lajin kohde merkitään pohjaan kiinnitettävillä, näkyvillä 
merkeillä tai syvässä vedessä poijuilla. Merkit poistetaan rakentamisen päätyttyä. 

20.11.3.2  Kasvilajien siirtäminen 

Vaadittavista toimenpiteistä sovitaan tapauskohtaisesti alueellisen ELY-keskuksen 
luonnonsuojeluviranomaisen kanssa. Tapauskohtaisesti voidaan käyttää kevyitäkin 
toimenpiteitä, joilla lajin esiintyminen alueella voidaan turvata. Tällaisia toimenpi-
teitä voivat olla mm. korvaavan ympäristön luominen tai ympäristön palauttaminen 
rakentamisen jälkeen. Käytännön toteutus ratahankkeissa suunnitellaan aina ta-
pauskohtaisesti.  

Joissain tapauksissa, etenkin yksivuotisten kasvien kohdalla, on yksilöiden siirron 
sijaan järkevämpi kerätä talteen kasvin siemeniä ja kylvää niitä uudelle kasvupai-
kalle. Vaihtoehtona kasvupaikan pintamaa, jossa on siirrettävän kasvin siemeniä 
tai juurakkoa, siirretään toiseen kohtaan tai varastoidaan levitettäväksi rakentami-
sen jälkeen lajille soveltuvaan paikkaan.  

Siirtoistutus voi tulla kyseeseen, jos radan penkereellä tai muualla hankkeen välit-
tömällä vaikutusalueella havaitaan suojellun kasvilajin esiintymä, joka on vaarassa 
tuhoutua suunniteltujen toimenpiteiden vuoksi. Siirtoistusukseen voidaan päätyä, 
jos kasvilajin esiintymän häviämistä ei voida välttää ja kyseessä on monivuotinen 
kasvilaji.  

Kasvilajien siirtotoimenpide toteutetaan ELY-keskuksen luonnonsuojeluviran-
omaisten ohjeistuksen mukaan. Siirtoon tarvitaan poikkeuslupa ELY-keskukselta 
(poikkeusluvan hakeminen kuvattu tarkemmin Radanpidon ympäristöohjeessa 
/28/). Siirtoon liittyviä toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin poikkeuslupa on 
lainvoimainen. 

Suojeltujen lajien esiintymät ovat yleensä pienialaisia, jolloin siirto voidaan toteut-
taa työmaalla esimerkiksi vaiheistamalla rakentamista. Siirto voidaan toteuttaa so-
pivaan uuteen elinympäristöön tai rakennettuun uuteen radan tai huoltotien luis-
kaan. 

Toimintaohje  

Suojeltujen kasvilajien esiintymien siirrossa sovelletaan lajista tai sen kasvustosta 
riippuen seuraavia toimintatapoja:  

- Urakoitsija huolehtii siitä, että kokenut biologi tai muu luontoasiantuntija pai-
kantaa kohteet maastossa ennen rakentamisen aloittamista. Biologi merkitsee 
kohteet ohjeiden mukaisesti. 



Väyläviraston ohjeita 27/2021 67 
Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20 Ympäristö ja rautatiealueet 
 

 

- Urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa rakennustyömaan työjärjestyksen siten, 
että kasvusto voidaan irrottaa alkuperäisestä paikasta ja siirtää valmiiseen ra-
dan tai huoltotien luiskaan. Sijoituspaikka valitaan mahdollisimman läheltä al-
kuperäistä esiintymää.  

- Siirrettävä kasvusto siirretään riittävältä, asiantuntijan määrittämältä syvyy-
deltä joko työkoneen kauhalla tai käsityönä lapiolla. Paakun tulee olla riittä-
vän suuri, jotta juuristo ei vaurioidu. Paakun koon määrittää asiantuntija. Ta-
pauskohtaisesti tulee selvittää, millaisella välineellä siirto onnistuu. Joillakin 
lajeilla, kuten kangasvuokolla ja hämeenkylmänkukalla, on laaja juurakko, 
jota ei pystytä siirtämään yhtenä kappaleena vain verson ympäriltä irrotet-
tuna paakkuna, vaan kyseisillä lajeilla juurakko tulee kaivaa laajemmin esiin.  

- Paakulle kaivetaan sopivan kokoinen kuoppa uudessa paikassa ja kasvusto is-
tutetaan entiseen syvyyteen. Lajin menestyminen kuivalla kasvupaikalla var-
mistetaan kastelemalla ennen kosteusolojen vakiintumista. Luiskan verhoi-
lussa käytetään suojellun lajin kasvuston ympäristöstä kuorittua pintamaata 
tai hiekkaa lähialueelta.  

- Suojeltujen lajien siirrossa voidaan hyödyntää ratapenkereen sijaan myös 
huoltotien luiskaa samalla kohdalla.  

- Yksittäisten suojeltujen lajien siirto voidaan tehdä lapiolla. Tällöin on huoleh-
dittava lajikohtaisesti, että kasvilajin juuristo, juurakko tai mukula tulee koko-
naisuudessaan mukaan siirrettävään laikkuun.  

- Siirtoistutuksen paikka merkitään samoin periaattein kuin suojellun lajin alku-
peräinen esiintymispaikka.  

- Siirron onnistumista on tärkeä seurata rakentamisen aikana ja sen jälkeen vä-
hintään vuoden ajan. 

- Yksivuotiset kasvilajit säilyvät talven yli parhaiten siemenenä. Yksittäisen kas-
vupaikan tai ryhmän ympäriltä on pintamaa kuorittava noin 50 cm säteellä ja 
levitettävä uuteen kasvupaikkaan. Siirron yhteydessä kerätään kypsyneet ko-
dat tai palot, joista siemenet kylvetään siirtopaikalle. 

 
20.11.3.3  Suojeltu laji vesistössä – simpukoiden siirto 

Vesistörakentamisen yhteydessä saattaa tulla kyseeseen suojellun simpukkalajin 
(esim. vuollejokisimpukka) esiintymän lajisiirrot, mikäli esiintymään kohdistuvia 
haittoja ei voida ehkäistä tai lieventää riittävästi. Siirtotoimenpide toteutetaan ELY-
keskuksen luonnonsuojeluviranomaisten ohjauksen mukaan. Vuollejokisimpukoi-
den esiintymien tutkimiseen ja siirtoon tarvitaan poikkeuslupa ELY-keskukselta. 
Poikkeusluvan hakeminen on kuvattu tarkemmin Radanpidon ympäristöohjeessa 
/28/. Siirtoon liittyviä toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin poikkeuslupa on lain-
voimainen. 

Lajisiirron lisäksi on tärkeä huolehtia vesirakentamisesta aiheutuvien haitallisten 
vaikutusten (etenkin kiintoaineksen irtoaminen ja siitä aiheutuva samentuminen/ 
liettyminen) ehkäisystä ja lieventämisestä (ks. toimintaohje alla sekä luku 
20.11.3.4). 
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Toimintaohje 

Jos vesistörakentamiseen liittyen todetaan tarve siirtää suojeltu simpukkaesiin-
tymä paikasta toiseen, tulee noudattaa seuraavaa toimintaohjetta: 

- Esiintymän tutkimiseen ja siirtoon haetaan lupa ELY-keskukselta. Simpukat 
siirretään niille soveltuvaan kohtaan joessa, mielellään rakentamiskohteesta 
yläjuoksuun haittojen minimoimiseksi. 

- Siirron suorittaa kokenut biologi / vedenalaisen luonnon asiantuntija, joka 
tuntee lajin elinolosuhteet. 

- Yksilöiden siirtojen lisäksi ehkäistään ja lievennetään alajuoksulla sijaitseviin 
suojeltuihin simpukoihin kohdistuvia haittoja mahdollisuuksien mukaan. Eni-
ten liettymistä aiheuttavat rakennettavan sillan ja työnaikaisten siltojen paa-
lutukset sekä tukimuurien pengertäminen. Nämä työt suoritetaan kiintoainek-
sen kulkeutumista estävän suojaverhoa käyttäen.  

- Rakentaminen voidaan toteuttaa vasta, kun siltapaikan kohdalla olevat vuolle-
jokisimpukat on siirretty pois rakennettavalta alueelta. 

- Siirron onnistumista seurataan ja seurannasta laaditaan raportti. 
 
20.11.3.4  Rakentamistoimenpiteiden ajoitus 

Luonnonsuojelulaissa on kielletty suojeltujen lajien häiritseminen. Vesistörakenta-
misessa on tärkeä ehkäistä ja lieventää haitallisia vesistövaikutuksia. Tämä on eri-
tyisen tärkeää, jos joessa esiintyy suojeltuja tai muuten arvokkaita eliölajeja. Yksi 
keskeinen keino vaikutusten lieventämiseksi on rakentamistoimenpiteiden ajoitus. 

Rakennustyömaan toiminnot, kuten liikenne ja työkoneiden käyttö, aiheuttavat 
häiriötä ympäristöön. Eniten haittaa aiheuttavia toimenpiteitä ovat räjäytystoiminta 
ja paaluttaminen. Vesistövaikutukset ovat suurimmat vesirakentamisessa, jossa 
vapautuva kiintoaines aiheuttaa veden samentumista. 

Jos rakentaminen sijoittuu linnustoltaan arvokkaan Natura 2000 -alueen tai lintu-
vesikohteen läheisyyteen, on rakentaminen aikataulutettava siten, ettei häiriötä 
aiheuttavia rakennustoimenpiteitä (räjäytys- ja paalutustyöt) tehdä vesilintujen pe-
simisaikaan, 1.4.–31.7. välisenä aikana. Petolintujen pesän lähistöllä liikkumista 
tulee välttää etenkin alkukesällä. 

Useimpien kevätkutuisten kalojen kutuaika sisältyy edellä mainittuun ajanjaksoon. 
Rajoitukset koskevat vedessä tapahtuvia rakentamistöitä, joista saattaa irrota ka-
lojen kutua häiritsevää kiintoainesta. Taimenien asuttamassa vesistöissä veden sa-
mentumista aiheuttavia toimintoja tulee välttää etenkin loka–marraskuussa. Tar-
vittaessa kiintoaineksen irtoamista ja liettymistä tulee ehkäistä myös muin keinoin 
(suojaverhot, rakentamistapa ym.).  

20.11.4  Työtapaohje 

Suojeltuihin lajeihin kohdistuvat toimenpiteet tulee suunnitella lajiesiintymä huo-
mioon ottaen. Haitallisia vaikutuksia ehkäisevistä ja lieventävistä toimenpiteistä 
laaditaan työtapaohje rakentamissuunnittelussa, osana rakentamissuunnitelmaa. 
Ohjeessa määritellään tarkasti, miten ja milloin kyseinen toimenpide toteutetaan. 
Ohje voi käsittää yksittäiseen kasvilajiesiintymään kohdistuvat toimenpiteet tai 
kaikki hankkeen alueella olevat erityishuomiota vaativat toimenpiteet. 
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20.11.5  Toimenpideohjeet kunnossapitäjille 

Rata-alueella olevat suojeltujen lajien esiintymät on tärkeä ottaa huomioon myös 
kunnossapidossa niiden elinolosuhteiden turvaamiseksi. Kaikki toimenpiteet, jotka 
ulottuvat suojellun lajin läheisyyteen tulee tehdä alueen elinympäristöt ja luonto-
arvot säilyttäen. 

Rata-alueella oleva suojellun lajin elinympäristö merkitään maastoon erillisellä 
merkillä (kuva 19) niin, että se on kunnossapitäjän selvästi havaittavissa, mikäli 
kohde vaatii erityisiä hoitotoimia. Nämä ympäristökohteet ovat yleensä pienialaisia 
ja merkityt matkat lyhyitä, joten merkki esiintymän alku- ja loppupäässä riittää. 
Metrimäärä, joka merkissä esitetään, määräytyy kyseessä olevan esiintymän laa-
juuden perusteella. Kunnossapitäjä on velvollinen ottamaan huomioon Väyläviras-
ton toimittamat tiedot ympäristön erityiskohteista ja toimintarajoituksista. 

Tulevaisuudessa parempi tapa voi olla tietojen kirjaus käytössä olevaan paikkatie-
tojärjestelmään/työssä käytettävään sovellukseen siinä vaiheessa, kun paikkatie-
tojärjestelmien ja kunnossapidon menetelmiä ja toimintatapoja on kehitetty edel-
leen, ja ne on otettu Väylävirastossa käyttöön.  

 

Kuva 19. Ympäristökohde-merkki. Taulun reuna ja teksti merkitään mustalla ja 
tausta valkoisella. Metrimäärä riippuu kyseessä olevan esiintymän laajuudesta. 

20.11.6  Yhteenveto 

Yhteenveto tärkeimmistä suojeltujen lajien käsittelyyn ja huomioon ottamiseen liit-
tyvistä ohjeista on esitetty oheisessa luettelossa. 

- Suojeltuihin lajeihin ei saa kohdistua toimenpiteitä, jotka voivat vaarantaa la-
jin säilymisen kyseisellä alueella. 

- Suojeltuihin lajeihin kohdistuvista toimenpiteistä laaditaan työtapaohje osana 
rakentamissuunnitteluasiakirjoja. 

- Urakoitsija vastaa suojeltuun lajiin kohdistuvien haittojen ehkäisyyn tai vä-
hentämiseen tähtäävistä toteutuksesta ja seuraa niiden toteutusta rakentami-
sen aikana. 

- Suojeltuun lajiin kohdistuva toimenpide, oli kyseessä sitten haitta tai siirto, 
tulee hakea luonnonsuojelulain poikkeuslupa alueelliselta ELY-keskukselta. 
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- Suojellun lajin elinympäristö suojataan aitaamalla tai merkitsemällä esiintymä 
Ympäristökohde-merkillä, mikäli kohde vaatii erityisiä hoitotoimenpiteitä.  

- Suojausalueen kulmapisteiden koordinaatit tallennetaan ja kohde sijaintitietoi-
neen talletetaan rataosan rekisteritietoihin. 

- Kasvilajin siirtoistutuksessa on noudatettava luvun 20.11.3.2 ohjeita. Siirtois-
tutuksen paikka merkitään ja istutuksen onnistumista seurataan vähintään 
vuoden ajan. Yksivuotisten kasvien kohdalla kerätään yksilönsiirron sijaan sie-
meniä ja kylvetään ne uudelle kasvupaikalle. Kylvön onnistumista seurataan. 

- Suojeltujen simpukoiden siirrossa on noudatettava luvun 20.11.3.3 ohjeis-
tusta. Siirto voi olla pysyvä tai väliaikainen. Siirron saa toteuttaa vain ELY-
keskuksen luvalla.  

- Vesistörakentamisessa on tärkeä ehkäistä ja lieventää haitallisia vesistövaiku-
tuksia. Räjäytys- ja paalutustyöt on tehtävä vesilintujen pesimisajan (1.4.–
31.7.) ulkopuolella, jos alueella on linnustollisia arvoja. Myös kalojen kutuajat 
(esim. taimen kutee loka-marraskuussa) on otettava huomioon. 

- Rata-alueen kunnossapidossa otetaan huomioon Ympäristökohde-merkin alu-
eet ja kohteet. 
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20.12  Rataympäristön hoidon periaatteet 
kunnossapitäjille 

20.12.1  Yleistä 

Maisemaa hoidetaan rataympäristöjaksoittain määrätyn palvelutasoluokituksen 
(luokat I–III) ja annettujen määräysten mukaisesti. Hoitotoimenpiteiden ohjeelli-
nen ajoitus, noudatettavat etäisyydet, raja-arvot ja toimenpiteiden aloittamisen 
ajankohta määräytyvät palvelutasoluokituksen mukaan. 

Erikseen määrättyjen viheralueiden, kuten esim. asemaympäristöjen hoidossa, 
noudatetaan viheralueiden kunnossapitoluokitusta RAMS 2020 /22/, ellei toisin il-
moiteta. Vuonna 2021 julkaistavassa kunnossapito-ohjeessa Kunnossapidon ylei-
nen työselostus VKT 2021 tullaan määrittelemään hoito-ohjeet kohteelle määrätyn 
kunnossapitoluokan (R1-4, A2-3, A5, M2-5 sekä viheralueiden puhtaanapitoluoki-
tus P1-7) mukaisesti. Edellä mainittuja ohjeita on tarkemmin kuvattu liitteessä 2. 

Vanhojen asemien ympäristöissä rautatiepuistikoiden hoidosta on lisäksi olemassa 
hoitoluokitus ja -ohje Asema-alueiden viherympäristön hoitoluokitus /12/, jonka 
vaatimuksia on sisällytetty kunnossapidon palvelutasoluokitukseen. 

Kausikasvien hoito on ohjeistettu VKT 2021:ssä. Niiden osalta noudatetaan hoito-
luokan R3 ohjeita ja laatuvaatimuksia.  

Erityisiin arvokohteisiin laaditaan kohdekohtaiset ohjeet. 

20.12.2  Kasvillisuuden hallinta 

Kasvillisuuden torjuntaan kuuluu vesakoiden ja rikkakasvien kasvun estäminen tai 
rajoittaminen rautatiealueella sekä puiden kaataminen rautatien suoja-alueella. 
Väylävirastolla on rataverkon haltijana oikeus tie- tai rautatieliikenteen turvallisuu-
den niin vaatiessa poistaa suoja-alueelta puita ja korkeita pensaita sekä rajoittaa 
puuston korkeutta. Suoja-alueen kasvillisuuden poistoon on laadittu toimintaohje, 
joka on liitteenä 3. 

Kasvillisuuden hallinnassa on noudatettava tämän luvun sekä liitteen 3 lisäksi seu-
raavia ohjeita: 

- Radanpidon ympäristöohje /28/ 
- Rautatiealueen kunnossapito RATO 15 /11/ 
- Ympäristökohdeohjeet rautatiealueen ja rautatien suoja-alueen kasvillisuuden 

poistoon (Radanpidon ympäristöohje, liite 3) 
 
Kasvillisuuden torjunnasta ja menetelmistä on tarkemmin ohjeistettu RATO 15:ssa. 
Pohjavesialueella toimittaessa noudatetaan tämän ohjeen määräyksiä. Myös vesa-
kontorjunnan ajankohdan suhteen noudatetaan tätä ohjetta. Luokitelluilla pohja-
vesialueilla ei käytetä torjunta-aineita, vaan kasvillisuus poistetaan mekaanisesti. 
Seurataan aktiivisesti uusien menetelmien kehittymistä. 
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20.12.2.1  Perustelut torjunnalle 

Kasvillisuus vaikuttaa radan liikenneturvallisuuteen monin tavoin. Kiskon ja pyörän 
välissä murskaantuvista kasvinosista muodostuu kiskolle liukas kalvo, joka piden-
tää jarrutusmatkaa ja saattaa aiheuttaa turvalaitehäiriöitä. Lähellä raidetta kasva-
vat puut saattavat kaatua kiskojen ja sähköistetyllä raiteella myös ajolangan päälle, 
jolloin seurauksena voi olla rautatieliikenteen estyminen tai jopa rautatiekaluston 
suistuminen. Kasvillisuus voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen heikentämällä opas-
timien, merkkien ja tasoristeysalueiden näkyvyyttä. Märkinä rikkakasvit liukastut-
tavat ratapölkkyjä ja ratarakenteita, mikä aiheuttaa ratahenkilökunnalle työturval-
lisuusriskin. Kasvaessaan rikkakasvit ja vesakko tuottavat orgaanista ainesta, joka 
heikentää ratapenkereen kantavuutta. Orgaaninen aines myös pidättää vettä, mikä 
aiheuttaa talvella routavaurioita ratapenkereeseen. 

20.12.2.2  Kasvillisuuden torjunnan yleiset vaatimukset 

- Kemiallista torjuntaa tehdään ainoastaan raiteiden lähellä  
- Kasvillisuus ei saa estää opastimien ja erilaisten merkkien näkyvyyttä. 
- Rautatien näkemäalueilla ei saa olla näkyvyyttä haittaavaa kasvillisuutta (rai-

vattavat näkemäalueet saadaan liikenne- ja viestintäministeriön näkemäase-
tuksesta 65/2011, 6 §). Kaadettua puustoa ei saa varastoida rautatien näke-
mäalueelle.  

- Radan tukikerros ja kävelykulkutie on pidettävä puhtaana kasveista. 
- Jätkänpolulle ja kävelykulkutielle ei saa ulottua sellaista kasvillisuutta, joka 

haittaa työntekijöiden liikkumista. 
- Kasvillisuuden vähimmäisetäisyys sähköradan jännitteellisistä osista sekä pa-

luujohtimista on 2 metriä. 
- Sähköratapylväiden tai muiden pylväiden tyvessä ei saa olla kasvillisuutta 

niin, että se haittaa pylväsmaadoituksen kunnon toteamista. 
- Kasvillisuus ei saa estää radan kuivatusjärjestelmän toimintaa; rumpujen 

päät, sivu- ja muut ojat on pidettävä puhtaana niiden toimintaa haittaavasta 
kasvillisuudesta. 

- Ratapenkereessä tai radan läheisyydessä on erilaisia rakenteita tai laitteita, 
jotka vaativat kunnossapitoa, huoltoa tai tarkastuksia. Kunnossapitäjä huoleh-
tii kasvillisuutta raivaamalla ja poistamalla, että näiden luo on jatkuvasti es-
teetön pääsy. 

- Ratapenkereen sisäluiskat on turvallisuussyistä aina pidettävä puhtaana ve-
sakosta. 

 
Mikäli kunnossapitäjä havaitsee rataympäristössä merkittävän esiintymän haitalli-
sesta vieraslajista, on toimintaprosessi seuraava:  

1. Esiintymästä otetaan kuva, missä lajin lehdet ja kukinto erottuvat selvästi. 
Esiintymän koordinaatit merkitään muistiin.  

2. Löydöstä tulee ilmoittaa viipymättä rataisännöitsijälle tai muulle alueella vie-
raslajeista vastaavalle henkilölle.  

3. Kuva ja esiintymän koordinaatit tai karttapiste merkitään www.laji.fi osoit-
teessa olevalle Vihko-järjestelmän vieraslajien havaintolomakkeelle, mikäli 
mahdollista. 

4. Vieraslajien torjunnassa pyritään koko kasvuston yhtäaikaiseen torjuntaan ja 
tarvittaessa yhteistyöhön maanomistajien kanssa. 
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Kasvillisuuden torjunnassa on noudatettava seuraavia ohjeita: 

- Torjunta tapahtuu joko mekaanisesti tai kemiallisesti käyttämällä Väyläviras-
ton hyväksymiä torjunta-aineita. Väylävirasto hyväksyy radanpidossa käytet-
tävät kemikaalit. Ajantasainen tieto torjunta-aineista ja käyttörajoituksista on 
tarkistettava ennen käyttöä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kasvinsuojelu- 
ainerekisteristä (linkki Tukesin rekisteriin).  

- Torjunta-aineiden käytössä tulee noudattaa kemikaalien käyttöohjeessa esi-
tettyjä rajoituksia ja määräyksiä, jotka vaihtelevat vaikuttavan aineen ja 
maaston mukaan. Kemiallisia aineita on käsitelty myös tämän ohjeen luvussa 
20.13. 

- Torjunnassa on otettava huomioon vesiä koskevat torjunta-aineiden käyttö- 
rajoitukset: 
- Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta. 
- Ruiskutettaessa on varmistettava, ettei kasvinsuojeluainetta kulkeudu ve-

sistöön tuulen mukana.  
- Ylijäänyttä ruiskutusnestettä ei saa päästää vesistöön.  

- Torjunnassa on otettava huomioon muut käyttörajoitukset, kuten esim. suo-
jelupäätökset ja kunnan määräykset. 

- Luokitelluilla pohjavesialueilla ei saa käyttää torjunta-aineita, vaan torjunta 
tehdään aina mekaanisesti. Torjunta-aineiden käytössä myös luokiteltujen 
pohjavesialueiden ulkopuolella tulee huomioida yksityiset kaivot. 

- Tukikerroksesta kasvillisuus voidaan poistaa esim. nyhtämällä, kelamurskai-
mella tai niittämällä ja hakettamalla. Niittopaikalleen haketettu kasvijäte toi-
mii lahotessaan lannoitteena ja vahvistaa katkaistun kasvillisuuden kasvua. 
Tästä syystä on suositeltavaa kuljettaa niitetty kasvillisuus haketettavaksi  
alueelle, jossa hakkeen tuomasta ravinnelisäyksestä ei ole haittaa.  

- Vieraslajeja sisältävän niittotähteen käsittelyssä ja sijoittamisessa tulee ottaa 
huomioon paikalleen jätetyn tai muualle kuljetetun niittotähteen aiheuttama 
kasvin leviäminen (niitetyn kasvillisuuden kukintojen kypsymisen siementä-
viksi tai kasvin uudelleen juurehtiminen). 

- Ulko- ja sisäluiskista sekä huoltoteiden ja rataluiskien välisillä alueilla vesakon 
syntyminen ennaltaehkäistään niittämällä. Vesakon torjuminen edellyttää vä-
hintään kahta niittoa viiden vuoden aikana. Niitto on kunnossapidon kannalta 
tehokkainta suorittaa keski–loppukesällä, jolloin kasvit alkavat lehdistönsä 
avulla kerätä vararavintoa talvea ja seuraavaa kevättä varten. 

 
20.12.2.3  Varttunut puusto 

- Varttuneen puuston poiston suunnittelussa ja poistossa tulee noudattaa puus-
ton poiston toimintaohjetta (Liite 3) sekä toimintaohjeeseen liittyvää ympäris-
tökohdeohjetta (Radanpidon ympäristöohje, Liite 3 /28/). 

- Suuria puita poistettaessa on huomioitava, mitä luvussa 20.8 on ohjeistettu 
suojeltujen lajien säilymisen turvaamisesta. Lisäksi puiden poiston yhteydessä 
on huomioitava, että lintujen pesät ovat pesintäaikaan rauhoitettuja (LSL 38–
42 §). 

- Varttuneen puuston poiston suunnittelussa ja poistossa tulee ottaa huomioon 
myös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen sekä kulkuyhteyksien säi-
lyminen. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja hei-
kentäminen on kielletty luonnonsuojelulain 49 § 1 momentin perusteella. 

- Rautatiealueelta poistetaan puut, jotka saattavat kaatuessaan ulottua radalle 
tai ajolankoihin. Käytännössä tämä merkitsee yleensä 30 metrin etäisyyttä ra-
dan raiteen, tai jos raiteita on useampia, reunimmaisen raiteen keskilinjasta. 

https://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri
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Toiminta tapahtuu Väyläviraston hallinnoimalla alueella eli aluerajaus saattaa 
olla huomattavasti kapeampikin. Rautatiealueen puut käydään vuosittain läpi 
ja todetaan niiden poistamistarve. 

- Rataverkon haltija käy kunnossapitäjän kanssa läpi tapauskohtaisesti 30 met-
rin säännöstä poikkeavat hallinnassaan olevat kohteet, joista puita ei kaadeta 
(esim. arvokkaat asemapuistot), ja joiden mahdollisesti aiheuttamista vauri-
oista rataverkon haltija vastaa.  

- Radan kunnossapitäjä tarkkailee maastossa tehtävien katselmusten aikana 
myös muiden hallinnassa olevilla alueilla kasvavia puita, jotka mahdollisesti 
voivat kaatua radalle. Vaarallisista puista raportoidaan viipymättä rataisän-
nöitsijälle, joka hoitaa neuvottelut kaatoluvasta maanomistajan kanssa. Kaa-
dettua puustoa ei saa varastoida näkemäalueille. Asiasta säädetään sopimus-
asiakirjoissa kohdassa ”Kasvillisuuden hallinta”. 

- Puustoa poistettaessa noudatetaan lakia metsätuhojen torjunnasta 
(1087/2013). Kunnossapitotöitä koskettavat erityisesti  

- 3 § ”Puutavaran poistaminen hakkuupaikalta ja välivarastosta”, jossa 
määrätään ainespuun mittavaatimukset täyttävän havupuutavaran  
(=tukit, massapuu) hakkuupaikalta poiston aikarajat  

- 5 § "Männyn ja kuusen rungonosien ja kantojen poistaminen metsiköstä 
ja välivarastosta", jossa määrätään rungonosien ja kantojen poiston mää-
räajoista 

- 6 § ”Vahingoittuneiden puiden poistaminen metsästä”, jossa määrätään 
poistamaan vahingoittuneet havupuut samojen aikarajojen puitteissa. 

 

20.12.3  Paahdeympäristöjen erityisalueet 

Radanvarren paahdeympäristöt ovat pienilmasto-oloiltaan erityisiä alueita, jotka 
tarjoavat lämpimiä ja karuja elinympäristöjä monille suojelluille lajeille. Paahde- 
ympäristöjä syntyy ratapenkereiden etelä- ja lounaispuolelle, missä lämpötilaolo-
suhteet ovat äärevät.  

Radanpitoon liittyvien rakennusten ympäristöissä esiintyy usein arvokkaita perin-
nebiotooppeja, esimerkiksi ketoja ja niittyjä. Näillä tavataan suojeltuja lajeja. Paah-
deympäristöt ja muut luonnonsuojelun erityiskohteet tulee huomioida radan- 
pidossa. 

Mikäli mahdollista, paahdeympäristöjen niitto ajoitetaan elokuulle.  

20.12.4  Rakenteet, varusteet ja kalusteet 

Rataympäristön rakenteita ja kalusteita koskevat seuraavat vaatimukset: 

- Kunnossapitotöissä vaihdettavien varusteiden, laitteiden ja kalusteiden on es-
teettisyydeltään ja käytettävyydeltään vastattava alkuperäisiä.  

- Varusteiden ja kalusteiden tulee olla ehjiä, puhtaita ja toimintakuntoisia. Nii-
den on kestettävä kulutusta, ilkivaltaa ja kunnossapitoa. 

- Rakenteiden, varusteiden ja kalusteiden kuntoa tarkkaillaan säännöllisten kat-
selmusten avulla. Puutteet, poikkeamat ja muutokset raportoidaan kunnossa-
pitosopimuksen mukaisesti. Niiden kuntoa tarkkaillaan myös jatkuvasti mui-
den hoitotöiden ohessa. Vioista ja vaurioista sekä ilkivallasta tehdään ilmoitus 
rataisännöitsijälle. 

- Graffitit ja muut töhryt poistetaan rakenteista välittömästi. 
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- Kunnossapitäjä vastaa vaurioituneiden rakenteiden ja kalusteiden kunnossa-
pidosta, vaihtamisesta, puhdistuksesta ja raportoinneista. 

- Ympäristön siisteyden ja roskakorien tyhjentämisen osalta noudatetaan 
urakka-asiakirjojen määräyksiä, joissa viitataan ohjeeseen KiinteistöRYL 2009, 
Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset. 

 
20.12.4.1  Meluvallien kunnossapito 

Meluvallien kunnossapito tulee ottaa huomioon jo suunnittelussa. Paljon istutuksia 
sisältävät vallit ovat työläitä kunnossapitää, eivätkä hoitamattomina ole edustavia 
etenkään kaupunki- ja taajamajaksoilla.  

Meluvallien kunnossapitoa koskevat seuraavat vaatimukset: 

- Niittyverhoiltujen meluvallien kunnossapidossa oleellisinta on estää niiden ve-
sakoituminen. Oikein ajoitetut niitot edistävät niittyjen monimuotoisuuden ke-
hittymistä, ja ympäristösuunnitelman tulee sisältää hoito-ohjeet tätä silmällä 
pitäen. Niityn perustamisen jälkeen kunnossapito on normaalia intensiivisem-
pää ensimmäiset kolme vuotta, mikä tulee ottaa suunnittelussa ja rakentami-
sessa huomioon. 

- Taimien kasvuunlähdöstä on huolehdittava kolmen ensimmäisen kasvukau-
den aikana kitkemällä ja kastelemalla kasvustoa. Tämä koskee metsitettäviä 
ja istutettavia meluvalleja. 

 
Kunnossapitotarpeista tehdään ilmoitukset välittömästi rataisännöitsijälle. 

20.12.4.2  Läpinäkyvien esteiden kunnossapito 

Läpinäkyvien meluesteiden kuntoa tulee tarkkailla maastossa tehtävien katselmus-
ten aikana. Katselmuksissa tarkastetaan esteeseen mahdollisesti tulleet rakenne-
vauriot, arvioidaan korjaustöiden tarpeellisuus ja kiireellisyys. Korjaustöiden tar-
peellisuutta ja kiireellisyyttä arvioitaessa punnitaan vaurion aiheuttamat turvalli-
suusriskit, vaikutukset esteen käyttöikään, heikentyneet meluntorjuntaominaisuu-
det sekä esteettisyysnäkökulma.  

Läpinäkyvien materiaalien käytössä ongelmana ovat likaantuminen ja ilkivalta, 
jotka nostavat meluesteen kustannuksia. Läpinäkyvien meluesteiden kunnossapi-
toa koskevat seuraavat vaatimukset: 

- Rikotut ja töhrityt meluesteet tulee korjata ja puhdistaa välittömästi. 
- Rikkinäiset läpinäkyvät materiaalit eivät saa aiheuttaa vaaratilanteita alueella 

liikkuville ihmisille ja eläimille.  
- Läpinäkyvien muoviosien puhdistaminen tulee tehdä kyseiselle materiaalille 

tarkoitetulla pesuaineella, millä vältetään muovin harmaantuminen ja samen-
tuminen.  

- Meluesteeseen tulevat välit/aukot korjataan mahdollisimman nopeasti me-
luesteen toimivuuden takaamiseksi. 

 

20.12.5  Pinnat 

Pintojen kunnossapitoa koskevat seuraavat vaatimukset: 

- Pintojen pitää olla puhtaat ja liukkaudentorjunnan tulee olla hoidettu.  
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- Sähkörataympäristöjen liukkaudentorjunnassa ei saa sähköturvallisuussyistä 
käyttää suolaa. 

 
Pintojen siisteyden tasovaatimukset on esitetty kohdekohtaisesti urakka-asiakir-
joissa. Lisäksi pintojen osalta on noudatettava luvussa 20.5.6. esitettyjä ohjeita. 

20.12.6  Puupölkkyjen välivarastointi 

Puisten ratapölkkyjen kierron on oltava mahdollisimman nopea, eikä niitä saa vä-
livarastoida pitkään. Tavoitteena on, että välivarastointi päättyy saman rakenta-
miskauden aikana. Enimmäisaika välivarastoinnille on puoli vuotta. Kyllästettyjä 
pölkkyjä ei saa välivarastoida pohjavesialueella. Kreosoottipölkkyjen käytöstä ja 
kierrätyksestä on ohjeistusta myös Radanpidon ympäristöohjeessa /28/. 

20.12.7  Betonipölkkyjen kierrätys ja välivarastointi 

Betonipölkkyjen varastointikentät pitäisi saada hyvien liikenneyhteyksien ääreen. 
Välivarastointi saa kestää enintään kolme vuotta, sillä yli kolme vuotta varastoidut 
pölkyt luetaan jätteeksi. 

20.12.8  Imeytysmateriaalit 

Polttoaineiden ja nestemäisten kemikaalien sidontaan käytetään kaupallisesti saa-
tavia imeytysjauheita, -turpeita ja -mattoja. Tuotevalikoima on laaja, ja tarkempia 
tietoja on saatavissa tuotteiden toimittajilta.  

Imeytysmattoja käytetään alueilla, joilla seisotetaan dieselvetokalustoa.  Imeytys-
matot asennetaan kiskojen väliin, pölkkyjen päälle. Matot on uusittava valmistajan 
ohjeiden mukaan. Mattojen uusiminen kuuluu kunnossapidon tehtäviin. Kunnossa-
pitäjän velvollisuutena on tarkkailla mattojen kuntoa. Rikkoutunut matto ja matto, 
joka ei enää vastaa käyttötarkoitustaan on vaihdettava uuteen viipymättä. 

20.12.9  Yhteenveto 

Yhteenveto tärkeimmistä rataympäristön kunnossapitoon liittyvistä ohjeista on esi-
tetty oheisessa luettelossa. 

- Radan tukikerros ja jätkänpolku on pidettävä puhtaana kasveista. 
- Kasvillisuus ei saa estää opastimien ja erilaisten merkkien näkyvyyttä. 
- Rautatiealueelta ja sen ympäristöstä poistetaan kaikki puut, jotka saattavat 

kaatuessaan ylettyä radalle tai ajolankoihin. Käytännössä tämä merkitsee 
noin 30 metrin etäisyyttä radan keskilinjasta. Rautatiealueen ulkopuoliset 
puut poistetaan maanomistajan luvalla. 

- Pohjavesialueilla ei saa käyttää torjunta-aineita, vaan torjunta tehdään me-
kaanisesti. Myös pohjavesialueiden ulkopuolella pitää huomioida yksityiset ta-
lousvesikaivot ja kaikkia alueita koskeva pohjaveden pilaamiskielto. 

- Torjunta-aineiden käytössä noudatetaan aina kemikaalien käyttöturvallisuus-
tiedotteessa esitettyjä rajoituksia ja määräyksiä, jotka vaihtelevat vaikuttavan 
aineen ja maaston mukaan. Lisäksi noudatetaan muita käyttörajoituksia. 

- Ajantasainen tieto torjunta-aineiden käyttörajoituksista on ennen käyttöä tar-
kistettava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kasvinsuojeluainerekisteristä. Ra-
danpidossa käytettävät kemikaalit on hyväksytettävä Väylävirastolla. 
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- Rakenteiden, varusteiden ja kalusteiden kuntoa tarkkaillaan säännöllisten kat-
selmusten avulla. Puutteet, poikkeamat ja muutokset raportoidaan kunnossa-
pitosopimuksen mukaisesti. 

- Paahdeympäristöjen niitto ajoitetaan elokuulle, mikäli mahdollista. 
- Niittyverhoillut meluvallit niitetään riittävän usein, etteivät ne vesakoidu. Met-

sitettävillä ja istutettavilla meluvalleilla varmistetaan, että taimet lähtevät kas-
vuun. 

- Rikotut ja töhrityt läpinäkyvät pinnat korjataan ja puhdistetaan välittömästi. 
- Meluesteeseen tulevat välit/aukot korjataan mahdollisimman nopeasti me-

luesteen toimivuuden takaamiseksi. 
- Pinnat pidetään puhtaina ja liukkaudentorjunnan tulee olla hoidettu. 
- Pölkkyjen välivarastointia tehdään mahdollisimman lyhytaikaisesti. Kyllästet-

tyjä pölkkyjä ei varastoida pohjavesialueilla. 
- Kunnossapitäjä tarkkailee imeytysmattojen kuntoa ja uusii ne valmistajan oh-

jeiden mukaan. 
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20.13  Radanpidossa käytettävät kemikaalit 

20.13.1  Yleistä 

Radan kunnossapitotöissä rata-alueelle levitettävien kemikaalien tulee olla Väylä-
viraston hyväksymiä, ja kemikaalien tulee löytyä Väyläviraston radanpitoon hyväk-
syttyjen kemikaalien luettelosta. 

Väylävirasto ylläpitää em. luetteloa hyväksymistään kemikaaleista. Väylävirasto voi 
tarvittaessa perustellusti poistaa kemikaalin hyväksyttyjen kemikaalien luettelosta. 

Väylävirasto päivittää kemikaaliluetteloa säännöllisesti, mutta käyttäjän tulee myös 
omatoimisesti varmistaa, että käytettävät kemikaalit ja niiden sisältämät tehoai-
neet ja/tai vaaralliset aineet ovat viranomaisen (esim. kasvinsuojeluaineiden osalta 
Tukes) hyväksymiä ja että kemikaalien käyttöluvat ovat voimassa. 

Uusien kemikaalien hyväksyminen luetteloon tapahtuu tarvittaessa koekäytön 
kautta. Koekäyttölupahakemuksen ja koekäytön tulee täyttää tämän luvun mukai-
set vaatimukset. 

Tässä luvussa on kuvattu kemikaalien käytön seuranta, uuden kemikaalin hyväk-
syminen ja hyväksyttyjen kemikaalien luettelon ylläpidon eri vaiheet. 

20.13.2  Hyväksymisen ja käytön edellytykset 

Hyväksyessään radan kunnossapitotöissä käytettäviä kemikaaleja Väylävirasto 
edellyttää, että: 

- Väylävirasto ja kunnossapitäjä pitävät kemikaalien käyttöä tarpeellisena 
(esim. kustannustehokkuus ja turvallisuusnäkökohdat). 

- Kemikaalien käsittely (käyttö ja varastointi), niihin liittyvät luvat, rekisteröinnit 
ja dokumentit ovat viranomaisvaatimusten mukaisia: 
- esimerkiksi ajantasainen käyttöturvallisuustiedote on saatavilla suomen 

kielellä ja 
- kohdassa 20.13.6 mainitut pätevyysvaatimukset kasvinsuojeluaineiden 

käyttämiselle täyttyvät. 
- Kemikaalien ympäristö- ja turvallisuusvaarat tiedetään. 
- Kemikaaleista toimitetaan Väylävirastolle ajan tasalla olevat kemikaalien suo-

menkieliset käyttöturvallisuustiedotteet. 
- Kemikaaleista toimitetaan vuosittain käyttömäärätiedot radan kunnossapito-

alueittain. 
- Kemikaali ei vahingoita radan rakenteita tai aiheuta häiriötä esim. turvalaittei-

den tai sähköradan järjestelmän toimivuuteen. 
- Kemikaaleja käytetään ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. 
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20.13.3  Hyväksyttyjen kemikaalien luettelo 

Hyväksytyt kemikaalit löytyvät Väyläviraston verkkosivuilta radan kunnossapitotöi-
hin hyväksyttyjen kemikaalien luettelosta.  

Luetteloon hyväksyttyjen/hyväksyttävien kemikaalien tulee täyttää seuraavat vaa-
timukset: 

1. Kemikaaleja koskevat viranomaismääräykset: 
- Kemikaalin ja sen sisältämien tehoaineiden ja muiden ainesosien tulee täyttää 

voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset: 
- kemikaalilainsäädäntö (koskee kaikkia kemikaaleja) 
- kasvinsuojeluainesäädökset (esim. rikkakasvien torjunta-aineet) 
- biosidisäädökset (esim. puunsuoja-aineet) 

- Mikäli kemikaali kuuluu rekisteröitäviin ja/tai luvanvaraisiin kemikaaleihin 
(esim. rikkakasvien torjunta-aineet ja puunsuoja-aineet), sen on oltava hy-
väksyttyjen valmisteiden rekisterissä ja kaikkien sen sisältämien tehoaineiden 
tulee olla hyväksyttyjä. Esimerkkejä rekistereistä ja luetteloista: 
- kasvinsuojeluainerekisteri (Tukes) 
- hyväksytyt puunsuoja-aineet (Tukes) 

- Kemikaalin mahdollisesti sisältämät erityistä huolta aiheuttavat aineet löytyvät 
luvanvaraisten aineiden luettelosta, jota ylläpitää Euroopan kemikaalivirasto 
(ECHA). Luettelossa on myös tiedot siitä, onko aineen kyseiseen käyttötarkoi-
tukseen myönnetty lupa. Siirtymäaikana aineet voivat löytyä myös kandidaat-
tilistalta. Luvanvaraisia aineita ovat: 
- syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten 

aineiden (CMR) vaaraluokkaan ja kategoria 1A tai 1B kuuluvat aineet, 
- hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset (PBT) tai erittäin hitaasti ha-

joavat ja erittäin voimakkaasti biokertyvät (vPvB) aineet, ja 
- tapauskohtaisesti tunnistettavat aineet, joiden osalta on tieteellistä näyt-

töä todennäköisistä vakavista vaikutuksista, jotka aiheuttavat vastaavaa 
huolta kuin CMR- tai PBT/vPvB-aineet. 

- Kemikaalin käyttöturvallisuustiedote täyttää lainsäädännön vaatimukset, sitä 
päivitetään tarvittaessa ja se on toimitettu Väylävirastolle. 

- Kemikaali on pakattu ja merkitty vaatimusten mukaisesti. 
 
2. Kemikaalin tekninen toimivuus ja soveltuvuus käyttökohteeseen on riittävällä 

tavalla arvioitu, ja kemikaali täyttää teknisen toimivuuden kriteerit. Kemikaali 
ei vahingoita radan rakenteita tai aiheuta häiriötä esim. turvalaitteiden tai 
sähköradan järjestelmän toimivuuteen. 

 
3. Kemikaalien hyväksynnässä huomioitavat ympäristönäkökulmat prioriteettijär-

jestyksessä: 
- Etusijalla ovat kemikaalit, joita ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. 
- Jos kemikaalilla on EU Ecolabel (tai vastaava) sertifikaatti, kemikaalin ympä-

ristökuormitusta ei tarvitse erikseen arvioida. Ympäristönäkökohtien puolesta 
tällaisen kemikaalin käyttö voidaan sallia koko maassa huomioiden mahdolli-
set kemikaalikohtaiset rajoitukset (esim. Ilmala ja mahdolliset käyttökiellot 
pohjavesialueella). Kemikaalin lisääminen hyväksyttyjen kemikaalien luette-
loon edellyttää kuitenkin myös teknisen toimivuuden kriteerien täyttymistä 
(kts. luettelon kohta 2).  
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- Mikäli EU Ecolabel (tai vastaava) sertifikaatti puuttuu, eikä muulla luotetta-
valla tavalla ole osoitettu kemikaalin olevan ympäristölle haitaton, hyväksyttä-
vän kemikaalin käyttöä rajoitetaan siten, että ympäristökuormitus jää piste-
mäisen käytön vuoksi vähäiseksi (esim. portaat laiturialueella, vaihteet ratapi-
halla tai radan ylittävä kevyen liikenteen väylä). 

- Huomioidaan Väyläviraston erityisvaatimukset (esim. Ilmala) ja viranomais-
määräykset (Tukes, ympäristöviranomaiset), kuten kemikaalien käyttökiellot 
pohjavesialueilla. 

- Kasvinsuojeluaineita ei saa käyttää pohjavesialueilla. Muiden kemikaalien 
käyttö pohjavesialueilla on sallittu, mikäli rautatieturvallisuus sitä edellyttää, 
eikä kemikaalin käytölle ole muuta vaihtoehtoa, esim. vaihderasvat.  

 

20.13.4  Koekäyttö 

Koekäyttöön valitaan tarpeen perusteella (ks. kohta 20.13.2) kemikaaleja, jotka 
kemikaalikohtaisten teknisten tietojen perusteella todennäköisesti soveltuvat ra-
dan kunnossapitotöihin, mutta joiden toimivuus rata-alueella halutaan varmistaa 
ennen kemikaalin lisäämistä hyväksyttyjen kemikaalien luetteloon. Koekäyttöluvat 
myöntää Väylävirasto. Koekäyttölupahakemuksen laatii yleensä kemikaalin käyt-
täjä (kunnossapitäjä), markkinoija (myyjä) tai valmistaja. Kemikaali voidaan ottaa 
koekäyttöön myös Väyläviraston esityksestä. Väylävirasto antaa koekäyttöluvan 
aina määräajaksi kemikaalin käyttötarkoituksen huomioiden. 

Koekäyttöön valittavien kemikaalien tulee täyttää kemikaaleja koskevat viran-
omaismääräykset sekä kemikaalien hyväksynnässä huomioitavat ympäristönäkö-
kohdat. 

20.13.4.1  Koekäyttölupahakemus 

Koekäyttölupahakemuksessa tulee olla suunnitelma sekä tarvittaessa ympäristövi-
ranomaisen lausunto koekäytön toteuttamisesta. Suunnitelman tulee sisältää vä-
hintään seuraavat asiat: 

- perustelut kemikaalin käyttötarpeelle 
- missä koekäyttö toteutetaan 
- koekäyttöjakson pituus ja käyttöajankohdat 
- arvio käyttömäärästä 
- ajantasainen käyttöturvallisuustiedote (EU -asetusten 830/2015 ja 1272/2008 

(CLP-asetus) mukainen, esim. vanhan lainsäädännön mukaiset R- ja S-lausek-
keet korvattu H-lausekkeilla) 

- tekniset ominaisuudet 
- koekäytön seurantasuunnitelma 
- tulosten raportointisuunnitelma. 
 
Hakemukseen voi lisäksi liittää mm. seuraavia päätöksentekoon vaikuttavia tie-
toja: 
- raportit muualta saaduista käyttökokemuksista 
- saatavilla olevat tiedot kemikaalin ympäristövaikutuksista 
- viranomaislausunnot muualta saaduista käyttökokemuksista 
- EU ECO-label tai vastaava sertifikaatti 
- testitulokset biohajoavuudesta. 

Hakija vastaa edellä listattujen, koekäyttölupahakemukseen liitettävien tietojen 
selvittämisestä ja toimittamisesta Väylävirastolle.  
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Väylävirasto perii luvan hakijalta koekäyttölupahakemusten käsittelystä, luvan val-
mistelusta ja päätöksestä maksun kulloinkin voimassa olevan liikenne- ja viestin-
täministeriön maksuasetuksen (LVM asetus Väyläviraston maksullisista suoritteis-
ta) mukaisesti. 

20.13.4.2  Koekäyttölupapäätös 

Väylävirasto noudattaa ympäristöviranomaisen antamia määräyksiä ja ohjeita koe-
käyttölupapäätöstä tehdessään. Lisäksi jokaisen kemikaalin kohdalla seuraavien 
teknisen toimivuuden kriteerien tulee täyttyä: 

1. Kemikaali soveltuu käyttökohteeseen ja sen käyttö ko. käyttötarkoitukseen on 
hyväksytty. Hyväksytyt käyttötarkoitukset on merkitty käyttöturvallisuustie-
dotteeseen. 

2. Kemikaali ei saa aiheuttaa häiriötä radan turvalaitejärjestelmien ja sähkörata-
laitteiden toimintaan. 

3. Kemikaali ei vaurioita radan materiaaleja ja rakenteita. 
4. Alin käyttölämpötila yleensä vähintään -40 °C (koskee lähinnä voiteluaineita/ 

vaihderasvoja) 
5. Kemikaali on turvallista käyttäjälle. 
 
Kemikaalien koekäyttölupapäätösprosessissa huomioitavat ympäristönäkökulmat 
ovat seuraavat prioriteettijärjestyksessä: 

1. Selvitetään, onko kemikaalin käytölle tarvetta. Hakijan on perusteltava käyt-
tötarve. 

2. Koekäyttöä ei toteuteta luokitellulla pohjavesialueella.  
3. Etusijalla ovat kemikaalit, joita ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. 
4. Jos kemikaalilla on EU Ecolabel (tai vastaava ympäristöystävällisyyttä ku-

vaava) sertifikaatti, koekäyttö tarvitaan ainoastaan teknisen toimivuuden var-
mistamiseksi. 

5. Koekäyttö rajataan yksittäiseen/muutamaan vaihteeseen (tai muuhun piste-
mäiseen kohteeseen), jolloin mahdollinen ympäristökuormitus jää vähäiseksi. 

6. Tarve koekäytön aikaiselle pohjavesiseurannalle määritetään tapauskohtai-
sesti (esim. huomioidaan olemassa olevat tutkimustulokset, kuten SYKE/Mi-
das -tutkimus). 

 

20.13.5  Hyväksyttyjen kemikaalien luettelon ylläpito 

Kemikaaliluetteloa ylläpitää Väylävirasto. Ylläpitoon kuuluu seuraavia asioita: 

1. Vähintään kerran vuodessa tarkistetaan: 
- mahdollisten käyttölupien (TUKES) voimassaolo tarkistetaan vähintään 

kerran vuodessa (mm. kasvinsuojeluainerekisteri, biosidirekisteri, erityistä 
huolta aiheuttavat aineet (SVHC) kandidaattilista ja myönnetyt koekäyttö-
luvat). 

- luettelossa olevien aineiden käyttöturvallisuustiedotteiden ajantasaisuus ja 
vaatimusten mukaisuus. 

2. Lisätään luetteloon hyväksymiskriteerit täyttävät uudet kemikaalit tarvit- 
taessa. 

3. Tarvittaessa Väylävirasto voi poistaa kemikaalin hyväksyttyjen kemikaalien 
listalta.  
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Kuvassa 20 on esitetty uuden kemikaalin hyväksyminen hyväksyttyjen kemikaalien 
luetteloon ja kuvassa 21 hyväksyttyjen kemikaalien luettelon ylläpidon eri vaiheet. 

Mikäli kemikaaliluetteloon tehdään muutoksia tai päivityksiä, lähetetään siitä tieto 
kunnossapitoalueiden nimeämille vastuuhenkilöille. Päivitetty luettelo julkaistaan 
Väyläviraston verkkosivuilla. 

 

Kuva 20. Uuden kemikaalin hyväksyminen hyväksyttyjen kemikaalien luetteloon. 

 

Kuva 21. Hyväksyttyjen kemikaalien luettelon ylläpito. 

Väylävirasto kerää vuosittain käyttömäärätiedot radan kunnossapitoalueittain käy-
tössä olevista kemikaaleista. Käyttömäärätietojen keräämisen yhteydessä kunnos-
sapitäjiä pyydetään tarkistamaan kemikaaliluettelon tiedot käyttämiensä kemikaa-
lien osalta (kohta 20.13.5.4). 

20.13.5.1  Uusien kemikaalien hyväksyminen luetteloon 

Uusia kemikaaleja voidaan hyväksyä luetteloon, kun luetteloon hyväksymisen eh-
tojen lisäksi (kohta 20.13.3) ainakin yksi alla olevista kolmesta vaatimuksesta täyt-
tyy ja koekäytössä olleen aineen koekäyttö on onnistunut. 

1. Kyseiseen käyttötarkoitukseen ei luettelosta löydy kemikaalia. 
2. Kemikaali on ominaisuuksiltaan vastaava kuin luettelosta löytyvä kemikaali. 
3. Kemikaali on vaarattomampi kuin vastaavaan käyttötarkoitukseen hyväksytty 

kemikaali. 
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20.13.5.2  Kemikaalin poistaminen luettelosta 

Kemikaali voidaan poistaa hyväksyttyjen kemikaalien luettelosta, jos joku luvun 
20.13.5 alussa mainituista hyväksymiskriteereistä ei täyty. Kemikaali poistetaan 
luettelosta myös, mikäli sen käyttöön kunnossapidossa ei ole enää tarvetta. Luet-
telosta poistetun kemikaalin käyttö Väyläviraston kunnossapitotöissä tulee lopettaa 
välittömästi. 

20.13.5.3  Kemikaaliluettelon ylläpito 

Väylävirasto pyytää kemikaaliluettelon tarkastamiseksi ja ylläpitämiseksi tarvitta-
vat, kohdassa 20.13.5.4 mainitut tiedot kunnossapitäjiltä vuosittain. Tietojen ke-
ruuta varten kunnossapitäjien tulee nimetä vastuuhenkilöt, joille pyynnöt osoite-
taan. Tietojen keruu tehdään aina seuraavan vuoden alussa, jolloin päivitetty lu-
ettelo julkaistaan seuraavan vuoden helmikuussa. Muutosten niin vaatiessa (esim. 
kemikaalin tai sen tehoaineen käyttölupa päättyy) luettelo päivitetään useammin. 
Tietojen keruussa käytetään erillistä ohjeluettelossa olevaa lomaketta. 

Väylävirastolla on oikeus tehdä kunnossapitotöissä käytettävien kemikaalien käsit-
telyyn ja varastointiin liittyviä katselmuksia. Kemikaalikatselmukset voidaan myös 
yhdistää Tukesin kasvinsuojeluaineiden käytön valvontatarkastukseen. 

20.13.5.4  Seurattavat tiedot 

Hyväksytyistä kemikaaleista seurataan seuraavia tietoja: 

1. kemikaalin kauppanimi
2. käyttötarkoitus
3. kemikaalin luokitus
4. kemikaalin sisältämät tehoaineet/vaaralliseksi luokiteltavat ainesosat ja niiden

pitoisuus (p-%); tehoaineiden / vaaralliseksi luokiteltavien ainesosien luokitus
5. kemikaalin sisältämien ainesosien CAS-numerot
6. käyttöturvallisuustiedotteen päivämäärä
7. käyttöturvallisuustiedote on toimitettu Väylävirastolle (kyllä/ei)
8. käyttöluvan/koekäyttöluvan päättymisajankohta
9. käyttömäärätiedot.

20.13.5.5  Julkaistavat tiedot 

Radan kunnossapitotöihin hyväksyttyjen kemikaalien luettelo löytyy Väyläviraston 
Rautatieohjeista (linkki ohjeluetteloon). Luettelossa esitetään seuraavat tiedot: 

1. kemikaalin kauppanimi
2. käyttötarkoitus
3. kunnossapitoalue
4. mahdolliset käyttöön liittyvät erityisehdot.

20.13.6  Kasvinsuojeluaineiden käyttö 

Kasvinsuojeluaineita käyttävien henkilöiden tulee suorittaa kasvinsuojelututkinto 
(Kasvinsuojeluainelaki). Tukes pitää rekisteriä tutkinnon suorittaneista. 

https://julkaisut.vayla.fi/pdf7/rautatieohjeet_web.pdf
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Ammattimaisessa käytössä olevat kasvinsuojeluaineiden levitysvälineet on testat-
tava. Kunnossapitäjät pitävät kirjaa kasvinsuojeluaineiden käytöstä kasvinsuojelu-
ainelainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Kirjanpito kasvinsuojeluaineiden käy-
töstä ja kasvillisuuden torjunnasta tulee tehdä erilliselle, radanpidon ympäristö- 
ohjeluettelossa olevalle lomakkeelle. Väylävirasto kerää täytetyt kirjanpitolomak-
keet vuosittain kunnossapitäjiltä. 

20.13.7  Kemikaalien toimitus ja säilyttäminen 

Kemikaalit on pakattava tai toimitettava niiden laadun, määrän ja käyttökohteen 
mukaan helppokäyttöisissä ja tarpeen niin vaatiessa viranomaisten hyväksymissä 
pakkauksissa. 

Kemikaalit on säilytettävä alkuperäisissä pakkauksissa, jotka on merkitty asianmu-
kaisella tavalla käyttö- ja turvallisuusohjeineen. Pakkausmerkinnästä on ilmettävä 
kemikaalin nimi, koostumus, valmistaja ja käyttötarkoitus. Vaarallisen kemikaalin 
pakkauksessa tulee olla varoitusetiketti. Jos pakkaus joudutaan vaihtamaan, uusi 
pakkaus on merkittävä samoin kuin alkuperäinenkin. Kemikaalien käyttöturvalli-
suustiedotteet on pidettävä käyttäjien nähtävillä niiden säilytyspaikan yhteydessä. 

20.13.8  Yhteenveto 

Yhteenveto tärkeimmistä radanpidossa käytettäviin kemikaaleihin liittyvistä oh-
jeista on esitetty oheisessa luettelossa. 

- Kemikaalien tulee olla Väyläviraston hyväksymiä (lista hyväksytyistä kauppa-
nimistä). Uudelle kemikaalille on hankittava käyttölupa. 

- Väylävirasto pyytää kemikaaliluettelon tarkastamiseksi ja ylläpitämiseksi tar-
vittavat tiedot kunnossapitäjiltä vuosittain. Tietojen keruuta varten kunnossa-
pitäjien tulee nimetä vastuuhenkilöt, joille pyynnöt osoitetaan. Tiedon keruus-
sa käytetään RATO 20 -ohjeeseen liittyvää, erillistä ohjeluettelossa olevaa lo-
maketta. 

- Kemikaali voidaan poistaa hyväksyttyjen kemikaalien luettelosta, mikäli jokin 
hyväksymiskriteereistä ei täyty tai, mikäli sen käyttöön kunnossapidossa ei 
ole enää tarvetta. Luettelosta poistetun kemikaalin käyttö Väyläviraston kun-
nossapitotöissä tulee lopettaa välittömästi. 

- Kemikaalit on säilytettävä alkuperäisissä pakkauksissa, jotka on merkitty asi-
anmukaisella tavalla käyttö- ja turvallisuusohjeineen. 
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20.14  Pintavedet 

20.14.1  Yleistä 

Pintavesiin voi kohdistua vaikutuksia radan rakentamisen ja käytön aikana, jos ra-
kennustyömaalta, riskitoimintojen alueelta, silloilta tai laajoilta vettä läpäisemättö-
miltä pinnoilta on suora yhteys vesistöön tai kyseisiltä alueilta valuvat hulevedet 
voivat esteettä päätyä pintavesiin ilman merkittävää suodattumista tai viipymää. 
Uuden radan rakentaminen ja mittavat kunnostustyöt voivat muuttaa valuma-alu-
een hydrologisia olosuhteita sekä mahdollisesti vedenjakajien ja valuma-alueen ra-
joja. Pintavedet voivat aiheuttaa ongelmia myös tulvimalla esimerkiksi läheisille 
pelloille tai metsiin, jos vanhoja ojia ei ole perattu tai rumpuja puhdistettu tai rum-
mut tai silta-aukot ovat liian pienet. Ratahanke tai rautatiealueen kuivatusvedet 
voivat aiheuttaa viereisille kiinteistöille vettymishaittaa, ojien liettymistä tai niiden 
syöpymistä. 

Pintavesien alttius ympäristön häiriöille johtuu useista tekijöistä, eikä priorisointi 
herkimpien vesistöjen määrittelyssä ole yksiselitteistä. Pintavesiriskejä arvioitaessa 
ja tutkimussuunnitelmia tehtäessä tulee ottaa huomioon valuma-aluekohtainen 
tarkastelu, jossa selvitetään minne vedet esimerkiksi onnettomuuspaikalta kulkeu-
tuvat ja minkälainen on vastaanottava vesistö. Pintavedenoton suhteen kriittisim-
mät väyläosuudet liikenteen ja väylänpidon kannalta -tutkimuksessa /24/ on tun-
nistettu väyläosuuksia, jotka voivat aiheuttaa riskejä pintavedenottamoille. 

Ratahankkeiden ja rautatiealueiden pintavesille aiheuttamat riskit tulee minimoida 
suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä ja kunnossapidossa. Parhaiten haittoja 
estetään huolellisella suunnittelulla (esim. kuivatus), ennaltaehkäisevällä toimin-
nalla ja varautumalla ympäristövahinkoihin.  

20.14.2  Valuma-aluekohtainen tarkastelu 

Pintavesitarkasteluissa lähtökohtana ovat valuma-alueet. Yleensä valuma-alueet 
selvitetään jo suunnittelun yhteydessä. Valuma-alue voidaan määritellä eri mitta-
kaavoissa, esimerkiksi pienelle purolle tai suurelle järvelle tarkastelunäkökulmasta 
riippuen. Isojen vesistöjen valuma-alueiden sisällä voi olla useita pienempiä osa-
valuma-alueita. 

Valuma-alueiden tuntemus on tärkeää, jotta  

- vaikutusalueet saadaan tunnistettua ja rajattua 
- rakentamisesta johtuvat hydrologiset muutokset voidaan tunnistaa ja  

arvioida 
- haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteet voidaan kohdistaa oikein 
- tarkkailupisteet saadaan tarkoituksenmukaisiksi sijainniltaan ja määrältään 
- haitta-aineiden leviämistä voidaan jäljittää  
- korjaavat toimenpiteet kohdistetaan oikein. 
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20.14.3  Herkät pintavesikohteet 

Radan suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä ja kunnossapidossa tulee huomi-
oida erityisesti herkät pintavesikohteet ja niiden valuma-alueet haitallisten vaiku-
tusten välttämiseksi. Herkkiä kohteita ovat mm.:  

- vesistöt, joista otetaan vettä talousvedeksi joko sellaisenaan, puhdistettuna 
tai tekopohjavedeksi imeytettynä 

- suojelualueella olevat tai sinne laskevat uomat 
- virkistys-, luonnon-, kulttuuri- tai maisema-arvoiltaan arvokkaat vesistöt 
- suojellut vesiluontotyypit (esim. vesilailla suojeltu lähde, lampi tai noro) 
- vesistöt, jotka ovat pieniä tai joiden vedenvaihtuvuus on heikko 
- vesistöt, joiden kemiallinen tai ekologinen tila on jo heikentynyt. 
 
Herkkien pintavesikohteiden valuma-alueilla on noudatettava erityistä varovaisuut-
ta toimintoja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Tällaisilla alueilla kiintoainesta ja 
mahdollisesti ravinteita sisältävät hulevedet ohjataan kohdekohtaisten suunnitel-
mien mukaisesti kosteikkojen, laskeutusaltaiden tai erotuskaivojen kautta maas-
toon. 

20.14.4  Pintavesille aiheutuvat vaikutukset ja riskit 

Pintaveden laadulle vaikutuksia tai riskiä eniten aiheuttavat seuraavat radan ra-
kentamisen, käytön ja kunnossapidon toiminnot ja mahdolliset tapahtumat: 

- vesistösiltojen ja -penkereiden rakentaminen 
- polttonesteiden varastointi ja tankkaus työmailla 
- onnettomuudet ja vahingot 
- työkoneiden vuodot 
- muut vuodot tai päästöt esimerkiksi varasto- ja kuormausalueilta tai muunta-

jista 
- lumen läjittäminen (jos aurattavalta alueelta on päätynyt lumeen haitallisia ai-

neita) 
- pilaantuneen maaperän kunnostaminen (mahdollisten haittojen minimointi 

huomioidaan kunnostuksessa) 
- kemiallinen rikkakasvien torjunta (huomioidaan tuoteselosteiden rajoitteet ja 

Väyläviraston ohjeistus) 
- siltojen kunnostus (maalin poisto, kreosoottipölkkyjen käsittely) 
- rakentaminen, joka muuttaa hydrologisia olosuhteita ja valuma-alueita väliai-

kaisesti tai pysyvästi 
- rakentaminen, jossa veteen voi kulkeutua kiintoainesta ja ravinteita (esim. 

kaivu, louhinta ja maa-ainesten sijoitus) sekä päästöjä työkoneista  
- rakentaminen happamilla sulfaattimailla. 
 
Rautatiealueella haitallisten aineiden päästöriski on suurin seuraavissa kohteissa: 

- varikot, polttonesteiden säilytyspaikat 
- ratapihat tai paikat, joissa seisotetaan tai joiden läpi kuljetetaan kemikaaleja, 
- varasto- ja kuormausalueet 
- onnettomuudelle muuta ratalinjaa herkemmät kohteet (vaihteet, tasoristeyk-

set)  
- muuntajat. 
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Näissä päästöt tapahtuvat yleensä vuotojen, vahinkojen tai onnettomuuksien yh-
teydessä. 

20.14.5  Ohjeet haitallisten pintavesivaikutusten ehkäisemiseksi 
tai rajoittamiseksi 

Haitallisten pintavesivaikutusten ehkäiseminen ja rajoittaminen alkaa jo ennen ra-
talain mukaisten suunnitelmien laadintaa /28/. Suunnittelussa pääasia on tiedostaa 
toiminnot ja kohteet, joissa ympäristölle haitallisia aineita voi päästä ympäristöön 
tai jotka voivat muuttaa ympäristön määrällistä vesitasapainoa haitallisesti. Suun-
nittelun aikana: 

- selvitetään tarkasteltavan kohteen valuma-alueet 
- selvitetään herkät pintavesikohteet (luku 20.14.3) 
- tunnistetaan toiminnasta aiheutuvat vaikutukset ja riskit pintavesien laatuun 

tai määrään 
- arvioidaan toiminnasta aiheutuvat vaikutukset ja riskit pintavesien laatuun tai 

määrään 
- huomioidaan ja tunnistetaan hulevesien hallinnan kohteet ja tarpeet (luku 

20.15) 
- suunnitellaan toimenpiteet haitallisten vaikutusten estämiseksi ja vähentä-

miseksi sekä riskien pienentämiseksi (esim. hulevesien hallintasuunnitelma 
herkillä vesistöalueilla tai hulevesien hallinnan erityiskohteissa) 

- ollaan yhteydessä ympäristöviranomaiseen (kunta, ELY-keskus tai AVI) ja 
keskustellaan riskitoiminnoista sekä mahdollisista vaikutuksista ja lupatar-
peista. 

 
Radan rakentamisessa, käytössä ja kunnossapidossa pintavesien suojelua rauta-
tiealueiden välittömässä läheisyydessä ja vaikutuspiirissä tulee edistää seuraavasti:  

- Henkilöstön valistaminen. Rautatiealueilla toimivien rakentajien, kunnossapi-
täjien sekä varasto- ja lastausalueilla toimivien henkilöiden on tiedostettava 
toimintojen riskit ja vaarat, tunnettava riskikohteet sekä kemikaalien haitalli-
set ominaisuudet voidakseen ottaa ne huomioon ja ehkäistä riskit. 

- Henkilöstön toimintaohjeet. Henkilöstö on ohjeistettava toimimaan siten, että 
toiminnasta aiheutuu mahdollisimman vähän riskiä ja vaaraa ympäristölle. 
Henkilöstölle pidetään harjoituksia onnettomuustapausten varalta sellaisilla 
alueilla, joissa mahdollisella onnettomuudella voisi olla mittavia haitallisia vai-
kutuksia (esim. raakavesilähteen läheisyydessä). 

- Oikeat työmenetelmät. Esimerkiksi räjäytystöissä oikea panostustekniikka, oi-
keat räjäytyskäytännöt ja emulsioräjähdysaineiden käyttö vähentävät oleelli-
sesti typpiyhdisteiden vapautumista vesiin.  

- Kaluston huolto ja tarkastukset. Kalusto, laitteet ja säiliöt on pidettävä kun-
nossa ja tarkastettava säännöllisesti. Mikäli kunto on heikentynyt, on korjaa-
viin toimiin ryhdyttävä välittömästi sekä ilmoitettava mahdollisista ympäristö-
vahingoista, kuten vuodoista Väylävirastolle. 

- Säiliöiden varoaltaat, kaksoisseinämät ja ylitäytönestimet. Kemikaali- ja öl-
jysäiliöt varustetaan niiden tilavuutta vastaavalla varoaltaalla tai kaksoisvai-
palla. Säiliöissä on oltava ylitäytönestimet. 

- Öljynerotuskaivot, -altaat ja -materiaalit. Alueet, joissa öljypäästöt ovat mah-
dollisia, päällystetään ja niiltä muodostuvat vedet kerätään ja ohjataan halli-
tusti öljynerotuksen kautta maastoon. Pieniä öljymääriä voidaan imeyttää öl-
jynimeytysmattoihin, jotka vaihdetaan riittävän usein. 
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- Suojakalvot ja -rakenteet sekä läpäisemättömät pinnoitteet. Alueilla, joissa 
onnettomuusriski on koholla ja/tai joissa käsitellään ympäristölle haitallisia ai-
neita, pinnoitetaan läpäisemättömiksi. 

- Suoja-altaat VAK-ratapihoilla. Näkyvästi vuotaville vaunuille on varattava 
suoja-allas, jonka päälle vuotavat vaunut ohjataan. Suoja-altaan tilavuus on 
vastattava vähintään yhden vaunun tilavuutta. Vilkkailla ratapihoilla on hyvä 
olla useita suoja-altaita. 

- Kasvillisuuden poisto. Kasvillisuus poistetaan ensisijaisesti mekaanisesti. Tor-
junta-aineita käytettäessä raiteiden välittömässä läheisyydessä otetaan huo-
mioon aineiden rajoitukset ja Väyläviraston ohjeistus. 

- Olemassa olevien ojien ja rumpujen toimivuus. Ojien toimivuutta ei saa hei-
kentää radan rakentamisen tai radalla tehtävien muutostöiden yhteydessä. 
Myös ojien säännöllisestä kunnossapidosta on huolehdittava. 

- Työmaatoiminnot (esimerkiksi polttoainetankit, tankkauspaikat, koneiden säi-
lytys- ja huoltopaikat). Työmaatoiminnot järjestetään niin, ettei haitallisia ai-
neita pääse kulkeutumaan maaperään eikä pintavesiin. 

- Hulevesien hallinta. Hulevesien laadullinen ja määrällinen hallinta tulvaherkillä 
alueilla ja/tai valuma-alueilla, joissa vesiympäristöt ovat herkkiä veden laadun 
tai määrän muutokselle (luku 20.15). Herkkien pintavesien valuma-alueilla 
kiintoainesta ja mahdollisesti ravinteita sisältävät hulevedet ohjataan kohde-
kohtaisten suunnitelmien mukaisesti kosteikkojen, laskeutusaltaiden tai ero-
tuskaivojen kautta maastoon. 

- Haitta-ainepitoiset vedet. Haitta-aineista kuormittuneet vedet ohjataan jäte-
vesiviemäriin tai viedään asianmukaisesti käsiteltäväksi. 

- Suljettavat laskeutusaltaat ja erotuskaivot. Laskeutusaltaiden ja erotuskaivo-
jen tulee olla suljettavissa kohteissa, joissa toimitaan herkän pintavesikohteen 
(esim. raakavesilähde, suojeltu vesistö) valuma-alueella. Sulkumekanismin 
avulla haitallisten aineiden leviämistä voidaan rajoittaa onnettomuustilan-
teissa. Sulkumekanismien tarpeellisuus arvioidaan tapauskohtaisesti ja siitä 
voidaan neuvotella esimerkiksi kunnan ympäristöviranomaisen tai alueellisen 
ELY-keskuksen kanssa. 

- Laskeutusaltaiden ja erotuskaivojen kunnossapito. Kerääntynyt kasviaines, 
roskat, ym. ylimääräinen materiaali on poistettava riittävän usein. Pilaantunut 
aines toimitetaan asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Maaperän pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arviointi toteutetaan valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukaisesti (ns. PIMA-asetus). Pilaantumaton aines voidaan toimit-
taa esimerkiksi maankaatopaikalle. 

- Haitallisten vaikutusten torjuntaan liittyvä kalusto ja materiaalit (esim. imey-
tysmateriaalit). Kalusto ja materiaali on oltava nopeasti saatavilla erityisesti 
riskitoimintojen alueilla. Kiskojen välissä ratapölkkyjen päällä käytetään imey-
tysmattoja kohteissa, joissa seisotetaan dieselvetokalustoa. Mattojen kuntoa 
tarkkaillaan ja matot vaihdetaan tarvittaessa 

- Ympäristövahingot. Ympäristövahingoista, kuten ympäristölle vaarallisten tai 
haitallisten aineiden vuodoista on ilmoitettava välittömästi Väylävirastolle ja 
valvovalle ympäristöviranomaiselle. Tarvittaessa ilmoitus on tehtävä myös pe-
lastuslaitokselle. 

 

20.14.6  Pintavesien tarkkailu 

Tarkkailuilla havainnoidaan rakenteiden ja toimintojen ympäristövaikutuksia. Li-
säksi voidaan todeta haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteiden toimivuus 
ja tehdä niihin mahdollisesti tarvittavat korjaukset. Tarkkailuista saadaan tausta-
tietoja ja todistusaineistoa mahdollisia kiistanalaisia tapauksia varten, esimerkiksi 
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korvausvaatimusten käsittelyyn. Tarkkailu auttaa toiminnanharjoittajaa tiedosta-
maan toimintansa ympäristövaikutuksia (ympäristönsuojelulain edellyttämä toi-
minnanharjoittajan selvilläolovelvollisuus, YSL 6 §). Tarkkailun tarve ja laajuus har-
kitaan aina tapauskohtaisesti. 

Rautatiealueeseen ja sen toimintoihin liittyvää pintavesien tarkkailua tehdään tar-
vittavassa laajuudessa rakennus- tai kunnostushankkeissa. Tarkkailun tarve ja laa-
juus voidaan määritellä suunnittelijan ja ympäristöviranomaisten yhteistyönä. 
Tarkkailuohjelma laaditaan usein vesi- tai ympäristönsuojelulain mukaisen hake-
muksen liitteeksi. Lupaviranomainen voi hyväksyä tarkkailuohjelman lupapäätök-
sessä tai velvoittaa tarkkailuohjelman hyväksyttämistä valvovalla viranomaisella. 
Tarkkailu aloitetaan ennen toimenpiteitä, esimerkiksi rakentamissuunnittelun ai-
kana. Näin saadaan taustatietoa pintavesistöjen tilasta ennen toimenpiteitä. Ra-
kentamisen ja kunnostuksen aikana tapahtuva tarkkailu on tärkeää, koska silloin 
mahdollinen kuormitus on suurimmillaan. Jälkitarkkailulla selvitetään, palautuuko 
tilanne vesistössä ennalleen ja miten kauan palautumiseen menee aikaa. Normaa-
listi kunnossapidossa tarkkailu rajoittuu tulvimisherkkien kohteiden ja vesien poik-
keamien (esim. lika-aineet, öljykalvot) havainnointiin. 

Tarkkailtavat parametrit ovat riippuvaisia rautatiealueella tapahtuvan toiminnan 
laadusta ja pintavesien ominaisuuksista. Pintaveden likaantumisepäilytapauksessa 
analysoidaan ne aineet, joita alueella tiedetään tai epäillään käytetyn. Tavallisessa 
rakentamisessa perusanalyysivalikoima sisältää tyypillisesti seuraavat mittaukset 
ja analyysit: 

- aistinvaraiset havainnot (haju, ulkonäkö) 
- lämpötila 
- pH 
- sameus 
- väri 
- kiintoainepitoisuus 
- sähkönjohtavuus 
- kemiallinen hapenkulutus (CODMn(O)) 
- nitriitti-, nitraatti- ja ammoniumtyppi 
- kokonaistyppi 
- kokonaisfosforipitoisuus 
- happipitoisuus 
- mineraaliöljyt (C10–C40). 
 
Rakentajan ja kunnossapitäjän velvollisuus on tarkkailla ojavesissä olevia silmä-
määräisiä poikkeavuuksia (esim. öljykalvo, lika-aineet, tulviminen) ja raportoida 
niistä Väylävirastolle. 

Vesinäytteet otetaan suunniteltavien toimenpiteiden ja vesimuodostuman herkkyy-
den mukaan tarpeellisessa laajuudessa. Vaikutuksiltaan merkittävissä hankkeissa 
näytteitä tulisi ottaa vähäisen ja runsaan veden olosuhteissa. Yleensä näytteitä 
otetaan toimenpidealueen vaikutusalueelta ja vertailun vuoksi vaikutusalueen ul-
kopuolelta eli esimerkiksi virtavesissä toimenpidealueen yläjuoksun puolelta.  

Tarkkailussa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää muuta olemassa olevaa 
tarkkailu- ja seuranta-aineistoa. 
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20.14.7  Yhteenveto 

Yhteenveto tärkeimmistä pintavesiin ja niiden suojeluun liittyvistä ohjeista on esi-
tetty oheisessa luettelossa. 

- Suunnittelussa selvitetään hankealueen valuma-alueet, pintavesiolosuhteet, 
herkät kohteet ja riskitoiminnot sekä suunnitellaan ratkaisut haitallisten pinta-
vesivaikutusten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. 

- Herkkien pintavesien valuma-alueilla kiintoainesta ja mahdollisesti ravinteita 
sisältävät hulevedet ohjataan kohdekohtaisten suunnitelmien mukaisesti kos-
teikkojen, laskeutusaltaiden tai erotuskaivojen kautta maastoon. 

- Haitta-aineista kuormittuneet vedet ohjataan jätevesiviemäriin tai viedään 
asianmukaisesti käsiteltäväksi. 

- Riskitoimintojen alueet rajataan mahdollisuuksien mukaan tiivispohjaiselle 
alustalle, jolta mahdollinen haitta-ainepäästö saadaan kerättyä talteen.  

- Rakennustyömailla polttoaine- ja voiteluainesäiliöiden on oltava kaksoisvaipal-
lisia ja varustettu säiliön tilavuutta vastaavalla suoja-altaalla (1,1x säiliön tila-
vuus). Säiliöissä on oltava ylitäytön estimet. Säiliöiden kuntoa tarkkaillaan 
säännöllisesti. 

- Kalusto, laitteet, säiliöt, laskeutusaltaat, erotuskaivot, ojat ja rummut on pi-
dettävä kunnossa ja tarkastettava säännöllisesti. Mikäli kunto on heikentynyt, 
on korjaaviin toimiin ryhdyttävä välittömästi sekä ilmoitettava mahdollisista 
ympäristövahingoista, kuten vuodoista Väylävirastolle ja valvovalle ympäristö-
viranomaiselle. Tarvittaessa ilmoitus on tehtävä myös pelastuslaitokselle. 

- Huolehditaan, että kohteissa, joissa käsitellään ympäristölle haitallisia nes-
teitä, on riittävästi imeytysmateriaalia helposti saatavilla. 

- Kiskojen välissä ratapölkkyjen päällä käytetään imeytysmattoja kohteissa, 
joissa seisotetaan dieselvetokalustoa. Mattojen kuntoa tarkkaillaan ja matot 
vaihdetaan tarvittaessa. 

- Kasvillisuus poistetaan ensisijaisesti mekaanisesti. Torjunta-aineita käytettä-
essä raiteiden välittömässä läheisyydessä otetaan huomioon aineiden rajoi-
tukset ja Väyläviraston ohjeistus. 

- Rakentajan ja kunnossapitäjän velvollisuus on tarkkailla esimerkiksi ojavesissä 
olevia silmämääräisiä poikkeavuuksia (esim. öljykalvo, lika-aineet, tulviminen) 
ja raportoida niistä Väylävirastolle. 

- Huolehditaan, että henkilökunta tiedostaa toimintojen riskit, ottaa toiminnas-
saan huomioon ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat ja osaa toimia onnetto-
muustilanteessa siten, että haitat ja vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi. 
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20.15  Hulevedet 

20.15.1  Yleistä 

Rautatiealueiden kuivatuksessa noudatetaan Teiden ja ratojen kuivatuksen suun-
nittelun ohjetta /4/.  

Hulevesi on rakennetuilta pinnoilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hule-
vesiä ovat myös esimerkiksi asfalttialueiden pesuvedet ja palonsammutusvedet. 
Rautatiealueella hulevesiä muodostuu läpäisemättömillä alueilla, joita ovat rauta-
tieasema- ja seisakealueet ja niihin liittyvät pysäköinti-, varikko- ja kuormaus- 
alueet. Myös kuivatusvedet luetaan hulevesiin. 

Hallitsemattomien hulevesien aiheuttamat haitat korostuvat, kun vettä läpäisemät-
tömän pinnan määrä on suuri ja alue on tehokkaasti kuivatettu. Tällöin veden haih-
tuminen ja imeytyminen maaperään vähenee ja suurempi osa sadannasta muuttuu 
pintavalunnaksi. Tällöin erityisesti rankkasateella pintavalunta äärevöittää virtaa-
maolosuhteita, eli pienentää alivirtaamaa ja kasvattaa ylivirtaamaa. Ilmastonmuu-
toksen arvioidaan myös kasvattavan sademääriä yleisesti ja etenkin rankkasatei-
den arvioidaan tulevaisuudessa voimistuvan. Suunnittelussa on seurattava voi-
massa olevia ohjeita ja mitoitusperusteita. 

Äärevöityneiden virtaamaolosuhteiden seurauksena kuivuuden ja tulvien aiheutta-
mien haittojen mahdollisuus lisääntyy. Hallitsemattomat hulevedet voivat aiheut-
taa mm. tulvimista ja niistä johtuvia aineellisia vahinkoja, pinta- ja pohjavesien 
pilaantumista (luvut 20.14 Pintavedet ja 20.8 Pohjavedet) sekä harvinaisten 
elinympäristöjen yksipuolistumista ja häviämistä (luku 20.11 Suojeltujen lajien säi-
lymisen turvaaminen). 

Hulevesien aiheuttamia haittoja voidaan torjua hulevesien määrällisellä ja laadulli-
sella hallinnalla. Hulevesien hallinnan ratkaisuja ja niiden valintaan vaikuttavia te-
kijöitä on kuvattu valtakunnallisessa hulevesioppaassa ja sen päivityksessä /18/.  

20.15.2  Hulevesien hallinnan suunnittelu ja rakentaminen 

Liikennepaikkojen ja niihin liittyvien pysäköinti- ja varikkoalueiden sekä kuormaus-
paikkojen suunnittelussa on huomioitava hulevesien asianmukainen hallinta. Hule-
vesisuunnittelussa on huomioitava alueellisen ympäristöviranomaisen sekä sijain-
tikaupungin tai -kunnan hulevesiohjeistus. 

Hulevesisuunnitteluun on kiinnitettävä huomiota erityisesti silloin, kun vastaanot-
tavassa vesistössä on vedenottotoimintaa (vedenottoa yhdyskuntien tai teollisuu-
den käyttöön) tai vastaanottava vesistö on herkkä ympäristössä tapahtuville muu-
toksille (luku 20.14.3 Herkät pintavesikohteet) tai kun radan rakentamisen, kun-
nossapidon tai käytön seurauksena hulevedet kuormittuvat voimakkaasti. Hule- 
vesien hallinnan suunnittelussa tunnistetaan alapuoliset herkät kohteet ja pyritään 
suunnitteluratkaisuilla ehkäisemään haitallisia vaikutuksia. Esimerkiksi hulevesien 
johtaminen herkästi erodoituvaan puroon korostaa hulevesien viivytyksen merki-
tystä. Suomessa ei toistaiseksi ole asetettu hulevesille yleisiä laatuvaatimuksia. 
Työmaan vesien käsittelylle on olemassa ohjeellisia raja-arvoja (esim. RTS 16:23 
Rakennustyömaan hulevesien hallinta). Erityisesti pohjavesialueilla hulevedet tulee 
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käsitellä riittävän puhtaiksi ennen imeyttämistä maaperään tai vaihtoehtoisesti joh-
taa muodostumisalueen ulkopuolelle. 

Hulevesien hallinta on tarpeen myös silloin, kun laajoja pintoja muutetaan vettä 
läpäisemättömiksi ja ne rajautuvat rakennuksiin ja alikulkuihin tai muihin kuivatet-
taviin rakenteisiin aiheuttaen tulva- tai kosteusriskin tai silloin, jos purkureitti ve-
sistöön on tulvaherkkä. Tällöin erityishuomio kohdistuu valuma-alueisiin, joilla 
esiintyy jo ennestään tulvimista. Hulevesien hallintarakenteet tulee varustaa sul-
kurakenteilla silloin, kun kemikaali-, öljy- tms. onnettomuuden riski on olemassa, 
ottaen huomioon myös sammutusvedet. 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä rautatiealueen rakentamisen aikaiseen huleve-
sien hallintaan. Purkureiteille on osoitettava hulevesien selkeytysalueita kohteissa, 
joissa veden samentuminen on ilmeistä ja siitä voi aiheutua haittaa alapuoliselle 
vesistölle. Rakentamismassojen sijoitusalueiden yhteyteen on suositeltavaa osoit-
taa puhdistusvaikutteisia kosteikkoja erityisesti alueilla, joilla purkuyhteys vesis-
töön on lyhyt tai vastaanottavan vesistön ominaisuudet ovat poikkeukselliset. Eri-
tyishuomio kiinnitetään herkkiin vesistöihin, joihin purettavan veden laatu ja määrä 
tulisi säilyttää ennallaan (ks. 20.14 Pintavedet). 

20.15.3  Hulevesien hallintarakenteiden kunnossapito 

Hulevesien hallintarakenteet on pidettävä säännöllisesti kunnossa. Kunnossapidon 
edellytyksiä voidaan parantaa huomioimalla jo suunnittelussa mm. kulkuyhteys 
kunnossapidettävälle rakenteelle, kunnossapitokaluston liikkuminen luiskissa ja ra-
kenteissa, eroosiosuojaus sekä riittävä vesitekninen mitoitus (tilavuus, viettokalte-
vuus, lietepesät, ylivuotoreitit yms.). Kunnossapidon on huolehdittava järjestelmän 
toimivuudesta, kuten purkuputkien ja rumpujen sekä patojen tukosten poistami-
sesta sekä tukkeutumisen ehkäisystä. 

Kunnossapidon tehtäviä ovat muun muassa: 

- hulevesien ohjaus- ja hallintarakenteiden kunnon ja toimivuuden tarkkailu 
- purku-uomien perkaus ja siivoaminen roskista ja kasvijätteestä 
- viivytysaltaiden ja -lammikoiden sekä kosteikkojen kerääntyvän lietteen 

poisto ja kasvillisuuden niitto ja/tai raivaus 
- laskeutusaltaiden lietteen poisto 
- vesiteknisten rakenteiden (kaivot, kansistot, rummut, patorakenteet yms.) 

kunnon tarkkailu ja kunnostaminen tarvittaessa 
- kaivojen lietepesien tyhjennys  
- salaojien huuhtelu.  
 
Tarkemmin hulevesien hallintarakenteiden kunnossapidon tehtäviä on kuvattu hu-
levesioppaassa /18/. 

20.15.4  Yhteenveto 

Yhteenveto tärkeimmistä hulevesien hallintaan liittyvistä ohjeista on esitetty ohei-
sessa luettelossa. 

- Rautatiealueen suunnittelussa on huomioitava ja tunnistettava hulevesien 
hallinnan kohteet ja tarpeet. 
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- Herkillä vesistöalueilla ja hulevesien hallinnan erityiskohteissa on huomioitava 
alueellisen ympäristöviranomaisen sekä sijaintikaupungin tai -kunnan ohjeis-
tus ja aiemmat selvitykset hulevesiin liittyen. 

- Hulevesisuunnitteluun on kiinnitettävä huomiota erityisesti silloin, kun vas-
taanottavassa vesistössä on vedenottotoimintaa (vedenottoa yhdyskuntien tai 
teollisuuden käyttöön) tai vastaanottava vesistö on herkkä ympäristössä ta-
pahtuville muutoksille (luku 20.14.3 Herkät pintavesikohteet) tai kun radan 
rakentamisen, kunnossapidon tai käytön seurauksena hulevedet kuormittuvat 
voimakkaasti.  

- Hulevesien hallinta on tarpeen, kun laajoja pintoja muutetaan vettä läpäise-
mättömiksi ja ne rajautuvat rakennuksiin ja alikulkuihin tai muihin kuivatetta-
viin rakenteisiin aiheuttaen tulva- tai kosteusriskin tai silloin, jos purkureitti 
vesistöön on tulvaherkkä.  

- Erityishuomio kohdistuu valuma-alueisiin, joilla esiintyy jo ennestään tulvi-
mista. 

- Hulevesien hallintarakenteet tulee varustaa sulkurakenteilla silloin, kun kemi-
kaali-, öljy- tms. onnettomuuden riski on olemassa. 

- Haitta-ainepitoisia vesiä ei saa imeyttää. 
- Erityistä huomiota on kiinnitettävä rautatiealueen rakentamisen aikaiseen hu-

levesien hallintaan. 
- Hulevesien hallintaratkaisut edellyttävät toimiakseen säännöllistä kunnossapi-

toa, mm. perkausta, lietteen ja kasvijätteen poistamista, niittoa sekä järjestel-
män toimivuudesta huolehtimista. 
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Pohjaveden tarkkailun tarve ja huomioitavat asiat 

Toiminta Mitä  
havainnoidaan 

Mistä  
havainnoidaan 

Huomioita 

Uuden radan  
rakentaminen tai 
merkittävä kunnos-
taminen (sisältää 
maanrakennus-
töitä) 

Pinnankorkeus ja 
laatu 

  Erityiskohteita: 

pohjavesialueet 

kaivot 

alikulkukohdat 

massanvaihto- 
alueet 

tunnelit 

Uusi alikulku Pinnankorkeus ja 
myös laatu, jos  
toimitaan pohja- 
vesialueella tai  

lähellä on kaivoja 

Pinta => teräsputki 
(Ø > 30 mm) 

Laatu => muovi-
putki (Ø > 50 mm) 

Kaivot 150–300 
m:n etäisyydellä 

 

Tunneli Pinnankorkeus ja 
myös laatu, jos  
toimitaan pohja- 
vesialueella tai  
lähellä on kaivoja 

Kalliopohjavesiputki 
(Ø > 50 mm) 

Kaivot 150–300 
m:n etäisyydellä 
(kallioporakaivot 
erityisasemassa) 

Pintaveden tai maa-
pohjaveden pääsy 
putkeen estettävä 
savisululla tai  
vastaavalla 

Onnettomuuden 
jälkeinen seuranta 

Laatu Muoviputket (Ø > 
50 mm) 

Kaivot 

Analyysivalikoima 
maastoon päässei-
den aineiden mu-
kaisesti 

Maaperän  
kunnostus 

Laatu ja pinnan- 
korkeus 

Muoviputket  
(Ø > 50 mm) 

Kaivot 

Analyysivalikoima 
maastoon päässei-
den aineiden  
mukaisesti 

Riskitoimintojen 
alueet (esim.  
varikot, ratapihat, 
joilla kemikaali- 
vaunuja, kuormaus-
alueet) 

Laatu ja pinnankor-
keus 

Muoviputket  
(Ø > 50 mm) 

Kaivot 

Analyysivalikoima 
maastoon päässei-
den aineiden  
mukaisesti 

Torjunta-aine- 
jäämät 

Laatu Muoviputket  
(Ø > 50 mm) 

Kaivot 

Analyysivalikoima 
maastoon päässei-
den aineiden  
mukaisesti 

 



Väyläviraston julkaisuja 27/2021 Liite 2 / 1 (2) 
Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20 Ympäristö ja rautatiealueet 
 

 

Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020 ja 
kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021 

Viherympäristöliiton viheralueiden kansallista, arvopohjaista kunnossapitoluokitus-
ta sovelletaan julkisten ja yksityisten viheralueiden luokitukseen. Se soveltuu puis-
tojen luokittamisen lisäksi muun muassa metsien, hautausmaiden, kiinteistöjen ul-
koalueiden, liikenneviheralueiden ja liikunta- ja urheilupaikkojen ympäristön luo-
kitteluun. Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020 sisältää hoidon lisäksi 
tavoitteet kunnossapitohankeen tilaamiselle, suunnittelulle, valvonnalle ja omai-
suudenhallinnalle sekä laatua ylläpitävälle korjaustyölle ja käyttöjärjestelmien hoi-
dolle ja käytölle. Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020 -julkaisu korvaa 
vuonna 2007 julkaistun Viheralueiden hoitoluokitus -julkaisun (linkki Viherympäris-
töliiton ohjeisiin). 

Taulukko 3 RAMS pääluokat 

Pääluokat Alaluokat 

R Rakennetut viheralueet R1 Rakennettu arvoviheralue 

R2 Toimintaviheralue 

R3 Käyttöviheralue 

R4 Suoja- ja vaihettumisviheralue 

A Avoimet viheralueet A1 Arvoniitty 

A2 Käyttöniitty 

A3 Maisemaniitty 

A4 Avoin alue 

A5 Maisemapelto 

M Metsät M1 Arvometsä 

M2 Lähimetsä 

M3 Ulkoilu- ja virkistysmetsä 

M4 Suojametsä 

M5 Talousmetsä 

 

  

https://www.vyl.fi/ohjeet/
https://www.vyl.fi/ohjeet/
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Taulukko 4. RAMS täydentävät luokat. 

Pääluokkia täydentävät luokat Alaluokat 

S Suojelualueet Ei alaluokkia 

x Maankäytön muutosalueet Rx Muutosalue, jota kunnossapidetään 
rakennetun viheralueen mukaisessa 
ulkoasussa 

Ax Muutosalue, jota kunnossapidetään 
avoimen viheralueen mukaisessa ulko-
asussa 

Mx muutosalue, jota kunnossapide-
tään metsän mukaisessa ulkoasussa 

P Viheralueiden puhtaanapitoluokitus P1 Päivittäin (ma-la) 

P2 Työpäivinä (ma-pe) 

P3 Viikoittain (3 krt/vko) 

P4 Viikoittain (2 krt/vko) 

P5 Viikoittain (1 krt/vko 

P6 Kuukausittain 

P7 Vuosittain 

(Huom! Talvikauden sekä sunnuntai-
sin ja juhlapyhinä tehtävästä puhtaa-
napidosta sovitaan erikseen.) 

 
Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021 korvaa vuoden 2021 
aikana Viheralueiden hoito VHT -julkaisun. Päivitystyössä huomioidaan Viheraluei-
den kunnossapitoluokitus RAMS 2020 -julkaisun uudet kunnossapitoluokat sekä 
Infra 2017 Kunnossapitonimikkeistön käsitteet ja jaottelu. 
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Liikenneturvallisuutta haittaavan kasvillisuuden 
poisto rautatien suoja-alueelta, Toimintaohjeet 

Tausta 

Väylävirasto vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion 
hallinnoimilla liikenneväylillä. Rataverkon haltijana Väylävirasto hallinnoi valtion ra-
taverkkoa siihen kuuluvine laitteineen, rakenteineen ja maa-alueineen. 

Rautatien suoja-alueella oleva kasvillisuus eli puusto ja muut korkeat kasvit aiheut-
tavat vaaraa rautatieliikenteen turvallisuudelle ja haittaa radanpidolle. Radalle kaa-
tuvat puut voivat pahimmillaan aiheuttaa rautatiekaluston suistumisen raiteilta. 
Sähköradan ajolangoille kaatuvista puista voi yksittäisessäkin myrskyssä aiheutua 
yhteiskunnalle satojen tuhansien eurojen suuruiset raivaus-, korjaus- ja rautatielii-
kenteen myöhästymiskustannukset. Suoja-alue ulottuu suurimmalla osalla rata-
verkkoa 30 metrin etäisyydelle radan keskilinjasta.  

Väylävirastolla on rataverkon haltijana oikeus tie- tai rautatieliikenteen turvallisuu-
den niin vaatiessa poistaa suoja-alueelta puita ja korkeita pensaita sekä rajoittaa 
puuston korkeutta. Kasvillisuutta tunnistettaessa, sen sijaintia selvitettäessä ja 
kasvillisuutta poistettaessa tulee noudattaa Väyläviraston Radanpidon turvallisuus-
ohjeita (TURO)/25/. 

Tähän toimintaohjeeseen on koottu tiivistetysti tietoa Väyläviraston ja ELY-keskus-
ten viranomaisille sekä puuston poistoa suunnitteleville ja toteuttaville ammattilai-
sille. Toimintaohjeessa kuvataan vaiheet, joiden myötä saadaan onnistunut loppu-
tulos. Kunkin vaiheen huolellisella toteutuksella säästetään työaikaa, vältetään vir-
heelliset tulkinnat ja saadaan sujuva työskentely työmaille. 

Viestintä on oleellinen osa onnistuvaa toimintaa. Muutama juttu paikallislehdissä 
vie asiaa jouhevasti eteenpäin. Viestinnässä voidaan hyödyntää Väyläviraston val-
miiksi laatimia tekstipohjia, joita täydennetään haastatteluilla ja paikallisten olojen 
kuvaamisella. Väylävirasto laatii tarvittaessa viestintäsuunnitelman. Ilmoittamisen 
kiinteistön omistajalle/hallintaoikeuden haltijalle voi tehdä ratalain mukaan kuulut-
tamalla ja tästä menettelystä Väylävirasto antaa erillistä tietoa. Kun viestintä hoi-
detaan laadukkaasti kiinteistön omistajille, saadaan syntymään luonteva yhteistyö 
ja pystytään noudattamaan virallista ilmoitusmenettelyä. 

Prosessin vaiheet 

Prosessi koostuu neljästä päävaiheesta. Neljäs vaihe (Arvioidaan puuston laatu) 
jakautuu edelleen alavaiheisiin 5-10 tapauskohtaisesti. 
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Kuva 22. Kasvillisuuden poistoprosessin vaiheet. 

1. Tunnistetaan suoja-alueen kasvillisuuden poistamistarve rataosuu-
della 

Väylävirasto kartoittaa kasvillisuuden poistamistarvetta vuosittain. Se tilaa kartoi-
tuksen, jonka tekee rataisännöitsijä tai erillinen konsultti yhteistyössä Väyläviras-
ton ja rataisännöinnin kanssa. Työ perustuu pääasiassa kokemusperäiseen tietoon, 
rataisännöitsijöiden tekemään vuosisuunnitteluun, laserkeilaukseen ja muihin kau-
kokartoitusmenetelmiin. Selvitys dokumentoidaan erillisen ohjeistuksen mukai-
sesti. Sen perusteella vaiheistetaan kasvillisuuden vuotuinen hoito ja poisto erik-
seen rajatuille rataosuuksille. 

2. Teetetään ympäristö- ja luontoselvitys rataosuuden kasvillisuuden 
poistamisesta 

Ympäristö- ja luontoselvitys laaditaan erillisen ohjeistuksen perusteella (Radanpi-
don ympäristöohje liite 3: Ympäristökohdeohjeet rautatiealueen ja rautatien suoja-
alueen kasvillisuuden poistoon). Ympäristö- ja luontoselvityksen teettäminen tulee 
aloittaa viimeistään 6–9 kuukautta ennen kasvillisuuden poistamistöiden suunni-
teltua aloitusajankohtaa. Mikäli ympäristö- ja luontoselvitys on laadittu 9–24 kuu-
kautta ennen puiden poistoa, saattaa olla tarve päivittää selvitystä uusien ympä-
ristökohteiden osalta. Väylävirasto teettää ympäristö- ja luontoselvityksen ulko-
puolisella toimijalla, kuten konsultilla tai metsäammattilaisella. 

3. Selvitetään kasvillisuuden sijainti  

Selvitys aloitetaan 6–9 kuukautta ennen kasvillisuuden poistamisen suunniteltua 
aloitusajankohtaa ja sen tulee valmistua 2–4 kuukauden kuluttua tilauksesta.  

Kasvillisuuden sijainti ryhmitellään kiinteistön omistuksen ja suoja-alueen perus-
teella. Kasvillisuus sijaitsee Väyläviraston alueella tai jonkun toisen omistajan alu-
eella. Kun kasvillisuus sijaitsee toisen omistamalla maalla, on se joko suoja-alueella 
tai suoja-alueen ulkopuolella. 

Kiinteistön omistaja/hallintaoikeuden haltija on oleellinen yhteistyön taho. Siksi on 
tärkeää selvittää riittävällä tarkkuudella omistajuus ja haltijuus. Pahimmassa ta-
pauksessa kasvillisuuden poistamiseen saattaa antaa suostumuksen henkilö, jolla 
ei siihen ole tosiasiallista oikeutta. Tällöin syntyy virhe menettelytavassa ja siitä 
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saattaa aiheutua hidastuksia toimenpiteen toteutukseen. Tässä vaiheessa tulee 
selvittää kunnista myös maisematyöluvan tarve yleis- ja asemakaava-alueilla. 

Taulukko 5. Taulukko seuraavista toimenpiteistä kasvillisuuden sijainnista 
riippuen. 

3a. Kasvillisuus on  
Väyläviraston alueella 

3b. Kasvillisuus on  
rautatien suoja-alueella 
mutta toisen omista-
malla maalla 

3c. Kasvillisuus on  
rautatien suoja-alueen 
ulkopuolella mutta toi-
sen omistamalla maalla 

1. Otetaan huomioon  
ympäristökohdeohjeet. 

2. Keskustellaan kunnan 
kanssa kaavojen mah-
dollisten määräysten 
vaikutuksista toimen- 
piteisiin. 

3. Haetaan tarvittaessa 
maisematyöluvat. 

4. Odotetaan, että maise-
matyölupapäätöksellä 
on lainvoima tai teh-
dään oikaisu. 

5. Odotetaan uusi päätös. 

6. Kasvillisuuden poistoon 

voi ryhtyä 

Siirry vaiheeseen 4 Tällöin kyseessä on esi-
merkiksi työkoneiden pää-
syn järjestäminen suoja-
alueelle ja tällöin saattaa 
olla tarve poistaa puita tila-
päistä kulku-uraa varten. 

Siirry vaiheeseen 10. 

 
4. Arvioidaan puuston laatu 

 

Kuva 23. Puuston laadun arviointiprosessi. 
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4a. Onko kyseessä talousmetsä, hoitamaton puusto tai muu vastaava? 

Talousmetsä on yleisin puuston laatu suoja-alueella. Hoitamatonta puustoa on esi-
merkiksi hylätyillä ja pitkään viljelemättä olleilla maatalousalueilla. Jos tällainen 
kasvillisuus kuitenkin aiheuttaa vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa radanpi-
dolle, rataverkon haltija voi ryhtyä toimenpiteisiin. 

Siirry vaiheeseen 5. 

4b. Onko kyseessä ennen 15.8.2016 istutettu tai erityiseen hoitoon 
otettu puusto tai vastaava?  

Tällöin kyseessä on esimerkiksi pensasaita, hedelmäpuu, koristepuu tai -pensas, 
joka kasvaa esimerkiksi tontilla, puistossa, urheilualueella, viheralueella tai yleen-
säkin rakennetussa ympäristössä. Jos tällainen kasvillisuus kuitenkin aiheuttaa 
vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa radanpidolle, rataverkon haltija voi ryhtyä 
toimenpiteisiin. 

Siirry vaiheeseen 6. 

4c. Onko kyseessä ympäristön kannalta erityisen merkittävä puusto tai 
vastaava?  

Tällöin kyseessä on yleensä jonkin lainsäädännön nojalla suojeltu kohde. Yksityis-
kohtaiset toimenpidesuunnitelmat perustuvat ympäristökohdeohjeen periaattei-
siin. Ympäristökohdeohjeessa otetaan huomioon seuraavat aineistot: 

- Luonnonsuojelualueet 
- Erityisesti suojeltujen ja direktiivilajien esiintymien rajauspäätökset 
- Suojeltujen luontotyyppien rajauspäätökset 
- Natura 2000 -alueet 
- Direktiivilajiesiintymät  
- Erityisesti suojellun lajin esiintymät 
- Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien esiintymät ja perinnebiotooppikohteet 
- Liito-oravan kulkuyhteyksien säilyminen radan yli  
- Viheryhteysverkoston kohteet  
- Suojeluohjelmien alueet 
- Muinaismuistolain kiinteät muinaisjäännökset 
- Maankäyttö- ja rakennuslain 41§ ja 128§  
- Metsälain 10 § erityisen tärkeät elinympäristöt 
- Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 
 
Siirry vaiheeseen 9. 

5. Ilmoitetaan kiinteistön omistajalle/hallintaoikeuden haltijalle tule-
vasta puiden poistamisesta 

Ilmoittaminen kirjeellä on suositeltava menettely, kun on tarve poistaa puita ta-
lousmetsästä tai muualta vastaavasta paikasta. Kirjeen lähettäminen kiinteistön 
omistajille on oleellinen osa viestintää ja vuorovaikutusta. Väylävirasto suosittelee 
henkilökohtaisten kirjeiden lähettämistä aina, kun kiinteistön omistajien yhteystie-
dot ovat saatavissa. Kirje lähetetään kaikille kiinteistön osaomistajille erikseen.  
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Kirjeen lähettäminen on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. 
Kirjeessä on erillinen lomakeosa, jolla kiinteistön omistaja/hallintaoikeuden haltija 
esittää halunsa puiden poistamisen eri vaihtoehtoihin. Hän voi ottaa osaa suoja-
alueelta kaadetun puuston yhteismyyntiin, hoitaa itse puunmyynnin tai poistaa itse 
turvallisuutta vaarantavat puut.  

Talousmetsien osalta kirjeellä kerrotaan kiinteistön omistajille, että heillä on mah-
dollisuus poistaa turvallisuutta vaarantavat puut. Näin toimien toteutuu ratalaissa 
asetettu vaatimus siitä, että omistajalle/hallintaoikeuden haltijalle on varattava 
mahdollisuus suorittaa toimenpide itse sitä varten määrätyssä kohtuullisessa 
ajassa. Kirjeessä omistajaa/hallintaoikeuden haltijaa pyydetään ottamaan yhteyttä 
rataisännöitsijään saadakseen neuvoja turvallisesta puuston poistamisesta. Mikäli 
omistaja/hallintaoikeuden haltija kuitenkin haluaa suorittaa toimenpiteen itse, va-
rataan toimenpiteelle kohtuullinen määräaika, joka metsätalouden töissä on vähin-
tään kuukausi mutta suositeltava on noin puolen vuoden ja enintään vuoden mää-
räaika. 

Uutena mahdollisuutena on kehitteillä suoja-alueen puuston yhteismyynti. Kiinteis-
tön omistajien ja Väyläviraston yhteistyötä puunmyynnillä saataisiin syntymään 
merkittäviä hyötyjä molemmille osapuolille. 

Erityisiä kysymyksiä 

Entä, jos kiinteistön omistaja/hallintaoikeuden haltija ei palauta lomaketta määrä-
aikaan mennessä? Väylävirasto on luvannut olla erikseen yhteydessä kiinteistön 
omistajaan/hallintaoikeuden haltijaan ennen puiden poistamista. Tämä yhteys on 
syytä ottaa, jotta mahdollinen tiedonkulun katkos tai muu vastaava ei pääsisi ai-
heuttamaan väärinkäsityksiä. Puut voidaan poistaa, kun asiasta on ilmoitettu kiin-
teistön omistajille ja määräaika on kulunut umpeen. 

Entä, jos alueella on oikeusvaikutteinen kaava? Kiinteistön omistaja/hallintaoikeu-
den haltija voi antaa lomakkeella valtuutuksen mahdollisesti tarvittavan maisema-
työluvan hakemiseen. Puut voidaan poistaa, kun asiasta on ilmoitettu kiinteistön 
omistajalle/hallintaoikeuden haltijalle, oikeusvaikutteinen kaava on otettu huomi-
oon ja maisematyöluvasta on tarvittaessa päätös. Lisäksi maisematyölupaa koske-
van päätöksen on oltava lainvoimainen.  

Mitä talousmetsässä voi tehdä puiden poiston jälkeen? Suomen metsäkeskus val-
voo metsälakia. Siltä saadun tiedon mukaan rautatien suoja-alueella ei ole metsän 
uudistusvelvollisuutta. Kiinteistön omistaja/hallintaoikeuden haltija voi toimia 
omien tavoitteiden mukaisesti, kunhan noudattaa muutoin metsälakia. On tarpeen 
suunnitella metsänhoidon ja luonnonhoidon strategioita, joiden avulla kiinteistön 
omistaja/hallintaoikeuden haltija osaa tehdä hyviä päätöksiä niin omaksi kuin 
suoja-alueen hoidon hyödyksi. 

6. Pyydetään suostumus kiinteistön omistajalta/hallintaoikeuden halti-
jalta tulevalle puiden tai korkeiden kasvien poistamiselle 

Suostumuksen pyytäminen on suositeltava menettely. Kiinteistön omistajalta/hal-
lintaoikeuden haltijalta pyydetään suostumus, kun kyseessä on ennen 15.8.2016 
istutettu tai erityiseen hoitoon otettu kasvillisuus. Tällöin kyseessä on esimerkiksi 
pensasaita, hedelmäpuu, koristepuu tai -pensas, joka kasvaa esimerkiksi tontilla, 
puistossa, urheilualueella, viheralueella tai yleensäkin rakennetussa ympäristössä.  
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Kirjeen lähettäminen kiinteistön omistajille ja haltijoille on oleellinen osa viestintää 
ja vuorovaikutusta. Väylävirasto suosittelee henkilökohtaisten kirjeiden lähettä-
mistä aina, kun kiinteistön omistajien yhteystiedot ovat saatavissa. Kirje lähetetään 
kaikille kiinteistön osaomistajille erikseen.  

Kirjeen lähettäminen on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. 
Kirjeessä on mukana erillinen lomake, jolla kiinteistön omistaja/hallintaoikeuden 
haltija antaa suostumuksensa liikenneturvallisuutta vaarantavan ja radanpitoa 
haittaavan kasvillisuuden poistamisen tai ei anna suostumusta liikenneturvalli-
suutta vaarantavan ja radanpitoa haittaavan kasvillisuuden poistamiseen. Kiinteis-
tön omistaja/hallintaoikeuden haltija voi antaa valtuutuksen mahdollisesti tarvitta-
van maisematyöluvan hakemiseen. Kiinteistön omistajalle/hallintaoikeuden halti-
jalle lähetettävä kirje ja erillinen lomake on sama kuin vaiheessa 5.  

Kiinteistön omistajalle/hallintaoikeuden haltijalle lähetettävässä kirjeessä ilmoite-
taan, että tällä on mahdollisuus sopia liikenneturvallisuutta vaarantavan tai radan-
pitoa haittaavan kasvillisuuden poistamisesta ja suorittaa työn itse. Näin toteute-
taan ratalaissa asetettu vaatimus siitä, että kiinteistön omistajalle/hallintaoikeuden 
haltijalle on varattava mahdollisuus suorittaa toimenpide itse sitä varten määrä-
tyssä kohtuullisessa ajassa.  

Kun kiinteistön omistaja/hallintaoikeuden haltija on palauttamallaan lomakkeella 
ilmoittanut suostuvansa kasvillisuuden poistamiseen ja antanut valtuutuksen mah-
dollisesti tarvittavan maisematyöluvan hakemiseen, voidaan kasvillisuuden poista-
miseen ryhtyä. Tällöin maisematyölupaa koskevan päätöksen on oltava lainvoimai-
nen.  

Edellä kuvatulla toimintaohjeella päästään eteenpäin useimmissa tapauksissa. Jos-
kus tilanteet saattavat olla monitavoitteisia ja tarvitaan erityisiä ratkaisuja. Tällaisia 
varten tarvitaan tilanne- ja tapauskohtaisia ratkaisuja. Niissä tarvitaan paikallistun-
temusta, monipuolista kokemusta, neuvottelutaitoa ja eri tavoitteiden yhteensovit-
tamista. Kun Väylävirasto ja rataisännöitsijät vaihtavat keskenään kokemuksia eri-
tyisistä tilanteista, saadaan parhaimmat käytännöt muillekin tiedoksi ja hyötykäyt-
töön. 

Jos kiinteistön omistaja/hallintaoikeuden haltija ei anna suostumusta kasvillisuu-
den poistamiseen, siirry vaiheeseen 7. 

7. Väylävirasto määrää kasvillisuutta poistettavaksi ja huomioi mahdol-
lisen oikeusvaikutteisen kaavan 

Jos kyse on istutetusta tai erityiseen hoitoon otetusta kasvillisuudesta eikä kiinteis-
tön omistaja/hallintaoikeuden haltija suostu poistamiseen, voi Väylävirasto tehdä 
hallintopäätöksen. Jos tällainen kasvillisuus kuitenkin aiheuttaa vaaraa liikennetur-
vallisuudelle tai haittaa radanpidolle, rataverkon haltija voi määrätä kasvillisuuden 
poistettavaksi tai siirrettäväksi taikka määrätä siihen tehtäväksi muutoksen. Mää-
räämisellä tarkoitetaan sitä, että asiasta tehdään kirjallinen hallintopäätös, josta 
annetaan valitusosoitus. 



Väyläviraston julkaisuja 27/2021 Liite 3 / 7 (8) 
Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20 Ympäristö ja rautatiealueet 
 

 

Tällöin toimitaan seuraavasti: 

- Väylävirasto tekee hallintopäätöksen, jossa määrätään kiinteistön omistaja/ 
hallintaoikeuden haltija poistamaan kasvillisuutta rataverkon haltijan osoituk-
sen mukaan. Päätöksessä otetaan huomioon mahdollinen oikeusvaikutteinen 
kaava. 

- Ellei kiinteistön omistaja/hallintaoikeuden haltija suorita toimenpidettä sitä 
varten määrätyssä kohtuullisessa ajassa, rataverkon haltijalla on oikeus suo-
rittaa se kustannuksellaan. 

- Päätöksessä asetetaan määräaika, johon mennessä toimenpiteisiin on ryhdyt-
tävä. Määräaika on käytännössä vähintään 37 vuorokautta, jossa valitusaikaa 
on 30 vuorokautta ja tiedoksisaantiaikaa on 7 vuorokautta. 

- Päätökseen liitetään valitusosoitus. Päätöksestä saa valittaa hallintolainkäyttö-
lain mukaisesti. 

- Rataverkon haltija hakee puuston poistamiseksi mahdolliset tarvittavat maise-
matyöluvat. 

- Päätöksen tekeminen on julkisen vallan käyttämistä, joten se tehdään virka-
työnä, eikä se kuulu rataisännöitsijän tehtäviin. Väyläviraston päätökseen lii-
tetään valitusosoitus.  

- Kun Väyläviraston hallintopäätös on lainvoimainen ja maisematyöluvasta on 
tarvittaessa päätös, voidaan kasvillisuutta poistaa. Hallintopäätös on lainvoi-
mainen, kun kiinteistön omistaja/hallintaoikeuden haltija ei ole valittanut eikä 
hän ole itse suorittanut poistamista. 

 
Jos kiinteistön omistaja/hallintaoikeuden haltija valittaa, siirry 8. vaiheeseen.  

8. Valitus käsitelty hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa 

Ajantasaisen tiedon saa valituksen käsittelevästä hallinto-oikeudesta. Kun asia on 
lainvoimaisesti ratkaistu hallinto-oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden pää-
töksellä eikä omistaja/hallintaoikeuden haltija ole suorittanut poistamista, voidaan 
kasvillisuus poistaa. Mikäli kasvillisuuden poistamiseen tarvitaan maisematyölupa, 
on kiinteistön omistajan/hallintaoikeuden haltijan joko haettava sitä tai valtuutet-
tava Väyläviraston edustaja hakemaan lupaa puolestaan.  

9. Selvitetään lainsäädännön vaikutus ympäristökohteen toimenpitee-
seen ja ilmoitetaan kiinteistön omistajalle/hallintaoikeuden haltijalle 

Tällöin kyseessä on lainsäädännön nojalla suojeltu kohde. Yksityiskohtaiset toi-
menpidesuunnitelmat perustuvat ympäristökohdeohjeen periaatteisiin. Suunnitte-
lijan tulee perehtyä ympäristökohteeseen ja sen käyttöä ohjaaviin lakeihin. Oleel-
lista on olla yhteydessä asianomaiseen viranomaiseen. Ratalain mukaan tällaista 
kasvillisuutta ei ilman erillistä lupaa saa poistaa. 

Lainsäädännön nojalla suojellun kohteen sijaitseminen suoja-alueella on harvinais-
ta. Tällöin tarvitaan kokemusta, neuvotteluja ja erilaisten tavoitteiden yhteensovit-
tamista. Kahta samanlaista ympäristön kannalta erityisen merkittävää kohdetta ei 
ole, joten näiden kohteiden toimenpiteen suunnitteluun tarvitaan aikaa ja osaa-
mista. Arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa ympäristön kokonaisuus, kas-
villisuuden harvinaisuus ja maisemallinen arvo.  

Puiden poistamisesta ilmoitetaan kiinteistön omistajalle/hallintaoikeuden haltijalle. 
Ilmoittaminen kirjeellä on suositeltava menettely. Kirjeen lähettäminen kiinteistön 
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omistajille on oleellinen osa viestintää ja vuorovaikutusta. Väylävirasto suosittelee 
henkilökohtaisten kirjeiden lähettämistä aina, kun kiinteistön omistajien yhteystie-
dot ovat saatavissa. Kirje lähetetään kaikille kiinteistön osaomistajille erikseen.  

Kirjeen lähettäminen on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. 
Kirjeessä on erillinen lomakeosa, jolla kiinteistön omistaja/hallintaoikeuden haltija 
esittää halunsa puiden poistamisen eri vaihtoehtoihin. Kiinteistön omistajalle/hal-
lintaoikeuden haltija lähetettävä kirje ja erillinen lomake on sama kuin vaiheissa 5 
ja 6.  

Mikäli yksikään laki ei estä ja kiinteistön omistajalle/hallintaoikeuden haltijalle on 
ilmoitettu ja määräaika kulunut umpeen, puut voi poistaa. Tällöin tulee olla kiin-
teistön omistajalta/hallintaoikeuden haltijalta valtuutus hakea tarvittaessa maise-
matyölupaa ja kunnalta lainvoimainen päätös maisematyöluvasta. 

10. Sovitaan tilapäisestä kulku-urasta kiinteistön omistajan/hallinta- 
oikeuden haltijan maalla rautatien suoja-alueen ulkopuolella 

Tällöin kyseessä on esimerkiksi työkoneiden pääsyn järjestäminen suoja-alueelle. 
Sopimiseen liittyy kulku-uran sijainti, käyttö ja mahdollisesti tarve poistaa puita 
tilapäistä kulku-uraa varten. Työmaasuunnittelusta vastaava taho keskustelee kiin-
teistönomistajan/hallintaoikeuden haltijan kanssa tilapäisen ajouran käytöstä ja 
kasvillisuuden poistamisesta. Kirjallisen sopimuksen allekirjoittavat kiinteistön 
omistaja/hallintaoikeuden haltija ja rataisännöitsijän valtuuttama taho. 
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