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1 Johdanto 

1.1  Tukemistyö osana radanpitoa 

Raiteen ja vaihteen tukemisella tarkoitetaan rataverkon rakentamisessa, uusimi-

sessa ja kunnossapidossa käytettävää koneellista työmenetelmää suunnitelman 
mukaisen raidegeometrian rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi rataverkolla. Suunni-
tellun raidegeometrian ja mahdollisimman pysyvän raiteen aseman ja asennon 

saavuttamisella on olennainen merkitys radan liikennöitävyydelle. Laadukas raide-
geometria myös minimoi junista rataan kohdistuvaa kuormitusta ja päinvastoin. 
Suunnitelman mukaisella raiteen asemalla varmistetaan kiskojen pysyminen neut-

raalilämpötilan sallimissa toleransseissa. Samoin sähköradan kunnossapitäminen 
on tehokkaampaa, kun raiteen asema pysyy mahdollisimman staattisena suhteessa 
ajolankaan. Toisaalta on huomattava, että jokainen tukemiskerta kuluttaa tukiker-

roksen raidesepeliä ja varaa ratakapasiteettia. Siksi raidegeometriaan kohdistuvien 
toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen tulee tehdä huolellisesti kohteittain 
oikeita menetelmiä ja resursseja käyttäen. 

Tukemistyöhön liittyy useita eri työvaiheita, joiden osalta ohjeessa määritellään 
perusperiaatteet työn suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioitavista asioista. 
Tukemistyön laatuun vaikuttavat merkittävästi oheistyöt, joista yhdenkin 

tekemättä jättäminen voi johtaa työnlaadun heikkenemiseen. Oheistöillä tarkoi-
tetaan esitöitä, tukemistyön aikaisia töitä ja jälkitöitä. Työvaiheet voidaan jakaa 
kolmeen osaan: esityöt, tukemistyö ja jälkityöt. Esitöissä valmistellaan tuettava 

alue tukemistyötä varten. Tukemistyössä työalue tuetaan tukemiskoneella. 
Jälkitöissä viimeistellään tuettu alue, varmistetaan tukemistyön laatu, luovutetaan 
tuettu alue liikenteelle sekä dokumentoidaan RATO-ohjeiden sekä kunnossapito- 

ja urakkasopimusten mukaisesti työvaiheet. 

Tukemistyö tulee suunnitella ja toteuttaa voimassa olevia Radanpidon turvallisuus-
ohjeita (TURO) noudattaen.   

Tästä ohjeesta poikkeaminen vaatii Väyläviraston Ratateknisen yksikön kirjallisen 

luvan. 

1.2  Kunnossapitomenetelmän valinta sekä uudet 
tekniikat ja innovaatiot 

Kunnossapitomenetelmän valinta tehdään joskus liian suorasukaisesti ilman tark-

kaa analysointivaihetta päätyen korjaustavassa kenties liian usein raiteen tukemi-
seen. Tuenta hienontaa tukikerrosta ja välillä korjausyrityksen sijaan saatetaan 
jopa heikentää rataa. Kunnossapitomenetelmän valinta tulee tehdä analyyttisesti 
pohjautuen mittauksiin ja tarkastuksiin seuraavan kuvan (kuva 1.2:1) mukaisesti. 
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Kuva 1.2:1. Kunnossapitomenetelmän valinta. 

Raiteen geometrisen kunnon ylläpitoon käytetyt tekniikat kehittyvät jatkuvasti. 

Lähtökohtaisesti innovaatioihin ja uusien tekniikoiden kokeilemiseen suhtaudutaan 
myönteisesti, mahdollistaen alan kehittyminen. Uudet innovaatiot voivat koskea 
muun muassa mittausta, harjausta, tyhjiömittareita, aurausta, kiviaineksen pai-
neinjektointia, tukemista, stabiloitumista tai suunniteltua ylinostoa (kuva 1.2:2). 

 

Kuva 1.2:2. Periaatekuva ylinoston määrittämisestä (Vaihdepölkyn kuperuuden 
kompensoinnin toteuttaminen ja mittaaminen, Tampereen yliopisto 2021). 

1.3  Ohjeen sisältö ja rakenne 

Ohjeessa käsitellään tukemistyötä sekä tarpeellisin osin siihen liittyviä työvaiheita 

tukemispäätöksen tekemisestä työn toteuttamiseen ja laadunvalvontaan. Muilta 
osin viitataan tarvittaessa olemassa oleviin määräyksiin ja muihin ohjeisiin. Ohje 
on jaettu seuraaviin osiin: 

• tukemistyö ja siihen liittyvien työvaiheiden suunnittelu ja ajoittaminen 

• tukemistyön oheistöiden määrittäminen 
• tukemistyön toteuttaminen 

• laadunvarmistus. 
 
Luettelo voimassa olevista ohjeista on Väyläviraston verkkosivuilla. 

1.4  Määritelmät 

Urakoitsijalla tarkoitetaan tässä ohjeessa rakennusurakoitsijaa tai kunnossapitä-
jää. 
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Sopimuksella tarkoitetaan kunnossapito- ja urakkasopimuksia. 

Tukemisella tarkoitetaan tukemiskoneella tehtävää raiteen nostoa, sivuttaissiir-
toa ja kallistamista sekä tukikerroksen uudelleenjärjestämistä ja tiivistämistä pöl-
kyn alapuolella tukemishakkujen avulla. Tukemistyössä raide siirretään suunnitel-

tuun asemaan ja asentoon. 

Tukemiskoneella tarkoitetaan ratatyökonetta, joka on varustettu mittakanta-
mittausjärjestelmällä. Tukemiskone nostaa, siirtää ja kallistaa raidetta sekä uudel-

leen järjestää sekä tiivistää tukikerroksen pölkyn alapuolella. 

Käsintuenta on käsikäyttöisellä työkoneella (kankikoneella) tehtävää tukemis-
työtä. Käsintuentaa käytetään pääsääntöisesti kohteissa, joita ei voida tukea tuke-

miskoneella. Käsikäyttöinen tukemiskone värähtelee tukemistyöhön soveltuvalla 
taajuudella, ja sillä tiivistetään sepeliä pölkyn alle kankeamalla. Käsintuentaa saa 
käyttää yksittäisten pistemäisten virheiden korjauksessa sekä pölkynvaihdossa. 

Käsintuenta tehdään aina tandemtuentana, jossa raide tunkataan ylös. 

Tukikerroksentiivistäjä (tukemispää) on kaivinkoneeseen kiinnitettävä lisälaite, 
jolla tuetaan pistemäisiä kohteita tiivistämällä tukikerrosta ja puristamalla tukiker-

rosmateriaalia pölkkyjen päiden alle. Tukikerroksentiivistäjän käyttö ohjeistetaan 
liitteessä 3. 

Kunnossapitotuenta on pääsääntöisesti tarkkuusmenetelmällä tehtävä piste-
mäinen tukemistyö, jonka pituus on tyypillisesti alle 200 metriä. Tukemisalueen 

tulee olla pidempi ja yhtenäinen esimerkiksi, kun korjataan useampia lähekkäin 
olevia virheitä, tuetaan vaihdealuetta tai virhe sijoittuu kaarrealueelle. 

Kiviaineksen paineinjektointi (Stoneblowing) on paikallisten raiteen painu-

mien korjausmenetelmä, jossa pienirakeista kiviainesta puhalletaan ratapölkyn 
alle. Kiviaineksen paineinjektoinnin voi suorittaa kannettavalla laitteella tai ras-
kaalla työkoneella. 

Läpituenta on tarkkuusmenetelmällä tehtävä tukemistyö, jossa tuetaan ensisijai-
sesti suunnitelmallisesti kokonainen rataosa. Läpituennan avulla parannetaan rai-
degeometrian tasalaatuisuutta, korjataan pitkän aallonpituuden virheitä, varmiste-

taan betoniratapölkkyjen oikea tukipinta tukikerroksessa ja varmistetaan tukiker-
roksen tasalaatuinen jousto-ominaisuus (alustaluku).  

Suunnitelman mukaisella raidegeometrialla tarkoitetaan rataosuudelle 

suunniteltua raiteen asemaa ja asentoa, joka on rakentamis- tai kunnostushank-
keen työn tavoitteena ja jolle on määritetty käyttöönotossa sallitut raja-arvot. 

Todellisella raidegeometrialla tarkoitetaan maastossa olevaa todellista fyysistä 

raiteen asemaa ja asentoa tiettynä ajankohtana. 

Mittausperustalla tarkoitetaan geodeettisella mittauksella määritettyä kiintopis-
teverkkoa, jonka sijainti tunnetaan käytössä olevassa vertausjärjestelmässä tole-

ranssien mukaisesti. Raidegeometria mitataan suunniteltuun asemaan mittauspe-
rustan kiintopisteiden suhteen.  

Suhteellinen menetelmä on tukemismenetelmä, joka perustuu tukemiskoneen 
omaan mittakantaan. Suhteellista menetelmää käytettäessä on tukemisyksiköllä 
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oltava viimeisin raidegeometriatieto ja työssä on huolellisesti hyödynnettävä maas-

tossa tehtyjä geometrian poikkeamahavaintoja ja muutoskohtia osoittavia merkin-
töjä. Tarvittaessa on tukemiskoneella suoritettava mittausajo sekä käsinmittaus 
todellisen raidegeometrian selvittämiseksi. 

Tarkkuusmenetelmä on tukemismenetelmä, jossa tukemistyö tehdään geomet-
riamittausten ja suunnitelman mukaisen, viimeisimmän raidegeometrian ja mit-

tausperustan suhteen suunnitelluilla nosto- ja sivuttaissiirtoarvoilla (ns. nuotitus). 
Tarkkuusmenetelmän laatua voidaan parantaa laserohjauksen avulla. 

Suhteellinen tarkkuusmenetelmä on tukemismenetelmä, jossa mittaustyö 
tehdään suhteellisesti todellisen raidegeometrian suhteen, kun suunnitelman mu-

kaista käyttökelpoista raidegeometriatietoa tai käyttökelpoista mittausperustaa ei 
ole olemassa.  

Nuotituksella tarkoitetaan raidegeometrian kartoitusmittausten perusteella laa-
dittua nosto- ja sivuttaissiirtoarvojen listausta, jota käytetään tarkkuusmenetel-
mällä tai suhteellisella tarkkuusmenetelmällä työskenneltäessä. Listauksessa esite-

tään lisäksi raidegeometrian muutos- ja pakkopisteet sekä tarvittaessa laserlähet-
timen sijoituspisteet. 

Tarkemittauksella tarkoitetaan kontrolloivaa mittausta, jossa todetaan kohteen 
todellisen ja teoreettisen aseman keskinäinen ero. Tarkemittauksia tehdään heti 
rakentamisen tai kunnossapidon jälkeen ja muulloinkin tarvittaessa. Lisäksi tarke-

mittauksella pystytään varmistamaan nuotituksessa määritettyjen sivuttaissiirto- ja 
nostoarvojen toteutuminen. Tarkemittaus tehdään takymetrillä. Takymetri on 
kulma- ja etäisyysmittauslaite, jonka etäisyysmittaus perustuu vaihe-erolaseriin. 

Takymetri asemoidaan eli orientoidaan käytössä olevaan vertausjärjestelmään mit-
tausperustan kiintopisteiden suhteen. 

Tiheästi mittaavalla mittavaunulla tarkoitetaan nuotitukseen ja tarkemittauk-
seen soveltuvaa laitteistoa, jolla voidaan perinteistä takymetrimittausta helpommin 

tuottaa tiheä mittausaineisto. Tiheästi mittaavan vaunun avulla saadaan mitattua 
johtokiskon aseman ohella myös toisen kiskon asema, raideleveys, kallistus sekä 
kierous. 

Johtokiskolla tarkoitetaan tarkkuusmenetelmää tai suhteellista tarkkuusmenetel-
mää käytettäessä kiskoa, jonka suhteen mittaukset on tehty. Nuotitusmittaukset 
tehdään pääsääntöisesti vain toiselta kiskolta. 

Laserohjauksella pidennetään tukemiskoneen mittakantaa ja parannetaan tuke-
mistyön tarkkuutta. Menetelmä perustuu erilliseen, tukemiskoneen etupuolelle si-

joitettuun laserlähettimeen sekä tukemiskoneeseen sijoitettuun laservastaanotti-
meen. Laserohjaus on yksi tarkkuusmenetelmän muoto. 

Neutraalilämpötila tarkoittaa kiskon lämpötilaa, jossa kisko on jännityksettö-
mässä tilassa. Neutraalilämpötilassa kisko on neutraalipituudessaan. Normaali 
neutraalilämpötila on määritelty RATOn osassa 19 ja vaihtelee rataosittain. 

Ratainfratietojen hallintajärjestelmän avulla hallitaan fyysisen rataomaisuu-
den elinkaarta. Järjestelmän kolme pääsovellusta ovat: Ratakohteiden hallinta-
sovellus (RATKO), Ratakohteiden kunnossapidon sovellus (RAIKU) ja Ratakohtei-

den ylläpidon ohjelmointisovellus (RYHTI). 

RAMSYS web on radantarkastustulosten lataus-, tulkinta- ja vertailusovellus. 
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2 Yleistä tukemistyöstä 

2.1  Tukemisperiaate 

Tukeminen perustuu tukemiskoneella tehtävään raiteen nostoon, sivuttaissiirtoon 

ja kallistamiseen sekä tukikerroksen uudelleenjärjestämiseen ja tiivistämiseen pöl-
kyn alapuolella tukemishakkujen avulla. Tukikerroksen tiivistyminen perustuu rai-
teen nostolla saavutettuun riittävään tyhjätilaan ja tukemishakkujen tukikerrok-

seen kohdistamaan värähtelevään kuormitukseen, joka uudelleen järjestää erityi-
sesti sepelitukikerrosta. Uudelleenjärjestäytyminen saadaan aikaan myös raide-
soratukikerroksessa, mutta lopputulos ei ole samalla tavoin pysyvä. Pölkkyjen alla 

oleva tyhjä tila voidaan täyttää myös kiviaineksen paineinjektoinnilla. Kivi- 
aineksen paineinjektoinnin käytöstä tulee sopia rataverkon haltijan kanssa. 

On huomattava, että raiteen korkeusasemaa ei voida tukemistyöllä laskea, vaan 

tämä vaatii tukikerrosmateriaalin poistamista esimerkiksi seulomalla.  

2.1.1  Minimi- ja maksiminosto 

Raiteen noston suuruus on olennainen tekijä tukemistyön pysyvyydessä. Jos nosto 

ei ole riittävä, tukemisella saavutetaan lähinnä tukikerroksen murskaantuminen. 
Kisko, jonka suhteen nostot määritetään, on johtokisko, jonka suhteen myös nuo-
titusmittaukset on tehty. Raidetta kallistettaessa on lisäksi huomioitava kaarteen 

sisäkiskon puolella pölkynpään siirtyminen alaspäin.  

Perusnoston tulee olla vähintään 20 mm, jotta tukikerrosmateriaalilla on riittävästi 
tyhjätilaa pölkyn alapuolella uudelleen järjestäytymiseen. Nostot tulee aina mää-

rittää ylempänä olevan kiskon suhteen, jotta 20 mm miniminosto toteutuu molem-
milla kiskoilla.  

Pistemäisissä kohteissa, joissa raiteen korkeusasema on suunnitelman mukainen 

tai suunnitellun yläpuolella mutta sivusuuntaiseen asemaan ei tarvitse tehdä muu-
toksia, voidaan tarvittaessa käyttää 3–20 mm nostoa. On muitakin tilanteita, joissa 
raidegeometrian asema ylittää suunnitellun korkeusasemansa jo ennen tukemis-

työtä. Tällöin urakoitsijan ja tilaajan on sovittava jatkotoimenpiteistä yhdessä. Rai-
degeometriasta tehdään poikkeamailmoitus luvun 7.4 mukaisesti, jos raidegeo-
metrian asema ylittää suunnitellun korkeusasemansa. 

Liian suurella nostolla tiivistyminen jää vajaaksi, ja lopputulos ei täten ole yhtä 

pysyvä. Nostoa rajoittaa lisäksi tukemiskoneen akselien välinen etäisyys tukemis- 
alueella kiskoon kohdistuvan vetojännityksen takia. Maksiminosto on 60 mm. Ra-
taverkon haltijan luvalla noston suuruus voi olla 61–120 mm. Kiskon jännitysten 

vapautus ja kiskojen neutralointi on suoritettava nosto- ja sivuttaissiirtotolerans-
sien ylittyessä tukemistavasta riippumatta.  
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2.2  Tarkkuusmenetelmän käyttö tukemistyössä 

Tarkkuusmenetelmä vaati toimivan mittausperustan sekä raidegeometriamittauk-
set, joiden avulla määritetään raiteen keskilinjan ja korkeusviivan sijainti. Mitattua 

asemaa verrataan suunniteltuun, ja vertailun perusteella määritetään siirtoarvot 
raidegeometrian siirtämiseksi suunniteltuun asemaan. Siirtoarvojen määrittämistä 
kutsutaan yleisemmin nuotitukseksi. Siirrot koostuvat pystysuuntaisesta nostosta 

sekä sivuttaissiirrosta. Mittaus tehdään yleensä vain toisen kiskon suhteen. Tätä 
kiskoa kutsutaan johtokiskoksi. Tarkkuusmenetelmää käytettäessä tukemistyön 
tarkkuutta voidaan parantaa käyttämällä laserohjausta. 

2.2.1  Mittausperusta ja raidegeometria 

Rakentamis- tai kunnostushankkeessa raidegeometria mitataan paikalleen mit-
tausperustan suhteen. Raidegeometria on siten sidottu aina siihen mittausperus-
taan, jonka suhteen lähtötiedot raidegeometrian suunnittelua varten on kerätty ja 

suunniteltu raidegeometria on mitattu paikalleen. Jos mittausperusta määritetään 
uudelleen, myös sen suhteen mitattu raidegeometria siirtyy uuden ja vanhan mit-
tausperustan eroavaisuuden verran. Tästä johtuen mittausperustan uusimisen yh-

teydessä raiteen asema on aina kartoitettava ja raidegeometria on määritettävä 
uudelleen. Muuten riskinä on, että raide siirtyy pois sille tarkoitetusta asemasta. 
Mittausperustojen ja raidegeometrioiden toimivuutta voidaan kontrolloida vain 

maastomittauksin. Vaikka raiteen suunniteltu asema ei enää täsmäisi maastossa 
olevaan todelliseen raidegeometriaan, kannattaa vanhoja raidegeometrioita kui-
tenkin hyödyntää raidegeometrian päivityksessä, sillä geometriaelementti saattaa 

silti vastata sille alkuperäisesti suunniteltuja parametreja. 

Raidegeometriaa on tallennettu rataverkon haltijan tietojärjestelmiin. Tallennettu-
jen raidegeometriatietojen oikeellisuuteen tulee aina suhtautua kriittisesti. Raide-

geometrian toimivuuden voi varmistaa vain maastomittauksella. Ongelmia raide-
geometriatiedon käytettävyydelle aiheuttavat mm. mittausperustan tuhoutuminen, 
raidegeometriatiedon ja mittausperustan oleminen eri vertausjärjestelmissä, rai-

degeometrioiden pirstaloituminen, rakentamisen aikana tapahtuneiden muutosten 
jääminen päivittämättä raidegeometriatietoihin, raidegeometrian mittausperusta-
tiedon puuttuminen ja uusimman raidegeometrian puuttuminen tietojärjestel-

mistä.  

Kiintopisterekisterissä ylläpidetään mittausperustojen kiintopisteiden tietoja. Mit-
tausperustojen oikeellisuuteen tulee myös suhtautua kriittisesti. Mittausperustan 

toimivuuden voi varmistaa vain maastomittauksella. Rekisteriin toimitettujen tieto-
jen oikeellisuuteen vaikuttavat mm. mittausperustan tuhoutuminen sekä rekisteri-
tietojen puutteellisuus. Lisäksi kiintopisteet on saatettu määrittää rataverkon hal-

tijan ohjeiden vastaisesti, eikä tietoja voida siten viedä rekisteriin eikä luovuttaa 
eteenpäin.  

Toiminta tilanteissa, joissa raidegeometrian tai mittausperustan käytön kanssa on 

ongelmia, ohjeistetaan luvussa 7.4  
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2.2.2  Raidegeometriamerkinnät 

Raidegeometriamerkinnöillä esitetään maastossa geometrian muutoskohdat. Aina 
raidegeometriamerkinnät eivät täsmää todellisen raidegeometrian kanssa. Tuke-
miskoneen kuljettajat käyttävät merkintöjä muutoskohtien paikantamiseen, jolloin 

niiden toimivuus suunnitellun raidegeometrian kanssa on varmistettava nuotitus-
mittauksissa. Urakoitsijan, tukemiskoneen henkilöstön ja mittausorganisaation on 
tehtävä poikkeamailmoitus raidegeometriamerkintöjen ja suunnitellun raidegeo-

metrian ristiriitaisuudesta. Ohjeet poikkeamailmoituksen tekemiseen esitellään lu-
vussa 7.4 . Raidegeometriamerkinnät selostetaan RATOn osassa 17 sekä vanhem-
mat merkintätavat liitteessä 4. 

2.2.3  Raidegeometrian toleranssit 

Raidegeometrian toleranssit uudelle ja liikenteen käytössä olevalle raiteelle määri-
tellään RATOn osassa 13 Radan tarkastus. Sopimuksissa voidaan kuitenkin tarken-

taa toleranssivaatimuksia. Laatuvaatimuksia ei saa kuitenkaan lieventää ilman Väy-
läviraston kirjallista lupaa. Raidegeometrian kartoitusmittausten tarkkuusvaati-
mukset on esitetty dokumentissa Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot – Mit-
tausohje. Laiturin reunan sijaintitoleranssit on esitetty RATOn osassa 16 Väylät ja 
laiturit.  

2.2.4  Laserohjattu tukemistyö 

Laserohjatulla tukemistyöllä pystytään parantamaan nuolikorkeuden ja korkeus-
poikkeaman keskihajontaa D2- ja D3-aallonpituuden osalta. Laserohjauksella pa-
rannetaan myös tukemistyön tarkkuutta nuotituspisteiden välissä. Laserohjatun tu-

ennan yhteydessä on syytä huomioida, että nuotit eivät välttämättä täsmää laser-
ohjauksen siirtoarvoihin. Laserohjatun tuennan (pystylaser) etuna takymetrimit-
taukseen verrattuna on, että mittaus tehdään kuormitettuna ja tällöin mahdolliset 

piilopainumat saadaan korjattua staattista mittausta paremmin.  

Laserohjattua tuentaa tulee käyttää kunnossapitotasoilla 1AA ja 1A. Laserohjattua 
tuentaa tulee käyttää myös kunnossapitotasolla 1 raiteen perusparannuskohteissa 
sekä uusia ratoja rakennettaessa. Laserohjausta voidaan käyttää myös alemman 

kunnossapitotason kohteissa. Rataverkon haltijan luvalla laserohjauksen sijasta 
voidaan käyttää myös muita vastaavaan tarkoitukseen soveltuvia laitteita. 
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3 Tukemistyön suunnittelu ja ajoittaminen 

3.1  Tukemistarpeen määrittyminen 

Tukemistyön sekä siihen liittyvien muiden työvaiheiden tarve määräytyy vuosittain 

pääosin seuraavista tekijöistä: 

− radan tarkastuksista radanpitäjän määrittelemien toleranssien ja tavoittei-
den avulla määräytyvä kunnossapidon tukemistarve alueittain 

− uudisrakentamis- ja uusimiskohteiden edellyttämä tukemistarve. 
 

Kiireellisissä tapauksissa, esimerkiksi kun radantarkastusvaunun mittaustuloksissa 
on *-luokan virheitä, on kohde arvioitava välittömästi ja korjattava liikennöitävään 
kuntoon kunnossapitotason virherajojen mukaisesti. Jos korjaustoimenpidettä ei 

voida heti toteuttaa, on alueelle asetettava liikennöinnin mahdollistava nopeusra-
joitus (RATO 13 Radan tarkastus). 

3.2  Radan kunnon tunteminen 

Radan kunnon tunteminen perustuu erityisesti RATOn osissa 13 Radan tarkastus, 
14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito ja 15 Radan kunnossapito määritettyihin 

tarkastuksiin ja toimenpiteisiin. Radan kuntoa arvioitaessa on huomioitava myös 
kerätty historiatieto eri tarkastuksista ja mittauksista sekä toteutetuista kunnossa-
pitotöistä, jotta ongelmatilanteissa osataan suunnitella oikeat ja riittävät toimenpi-

teet muodostuneen virheen korjaamiseksi. Usein historiatiedon ja peräkkäisten 
mittausten analysointi paljastaa tarkastelualueelta ongelmakohtia, joissa kunnos-
sapitoa on jouduttu tekemään tiheämmin. Tyypillisiä ongelma-alueita ovat esimer-

kiksi päällys- ja alusrakenteen epäjatkuvuuskohdat, pehmeikköalueet ja sillan siir-
tymäalueet. Tukikerrosmateriaalin kunnon tulee olla riittävän hyvä, jotta tukiker-
roksessa aiheutuu pysyvä uudelleenjärjestäytyminen ja tiivistyminen pölkyn ala-
puolella tukemisen vaikutuksesta. Korkea hienoainespitoisuus ja sepelin pienenty-

nyt raekoko heikentävät merkittävästi tukemistuloksen pysyvyyttä. Esimerkiksi lai-
turialueilla hiekoitushiekka heikentää tukikerrosmateriaalin kuntoa. 

Tärkeimpänä radan kunnon indikaattorina käytetään radantarkastusvaunujen te-

kemiä mittauksia, jotka tehdään pääraiteilla 2–6 kertaa vuodessa riippuen radan 
kunnossapitotasosta. Kunnossapidossa tarkastusvaunun mittauksia täydennetään 
muilla mittauksilla ja maastokatselmuksilla rautatieohjeiden mukaisesti. Pidem-

mällä aikavälillä käytetään hyödyksi myös radanpidon tilastoja ja rekistereitä. 

Radantarkastuksista laaditaan vuosittain yhteenvetoraportteja kunnossapito- ja 
korvausinvestointitarpeen arvioimista ja ohjaamista varten. Keskeisiä raportteja 

ovat mm. kevään ja syksyn tarkastusajojen loppuraportit sekä vuosittainen ra-
portti, jossa analysoidaan rataverkon kunnon kehittymistä laajemmin.  
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3.3  Tukemismenetelmän valinta 

Tukemismenetelmän valinta on riippuvainen ensisijaisesti rataosan kunnossapito-
tasosta, kiskotuksesta (kiskon jatkuvuus) ja tuettavan kohteen laajuudesta alla 

luetellusti. Jatkuvakiskoraide on aina tuettava tarkkuusmenetelmällä.  

3.3.1  Kunnossapitotasojen 1AA, 1A, 1, 2 ja 3 radat 

Tukemistyössä tulee käyttää tarkkuusmenetelmää suunnitelman mukaisen raide-

geometrian ylläpitämiseksi. Jos mittausperustaa tai raidegeometriatietoa ei ole ole-
massa, voidaan käyttää suhteellista tarkkuusmenetelmää. Myös laserohjauksen 
käyttö on mahdollista. Radanpitäjä voi rataosakohtaisesti (tai yksittäisellä rata-

osuudella, esim. tunnelissa) vaatia raidegeometrian ylläpitämistä suunnitelman 
mukaisessa raidegeometriassa RATO-ohjeita tiukemmalla toleranssilla, jolloin tu-
kemistyön tulee aina perustua tarkkuusmenetelmään. 

Suhteellisella menetelmällä tehtävä kunnossapitotuenta sallitaan pistemäisissä 

kohteissa, kun korjataan raiteentarkastuksessa esille tulleita kiireellisiä virheitä. 
Suhteellisella menetelmällä tuettaessa kohteet on tarkastettava tarkemittauksilla 
viimeistään kahden viikon kuluessa tukemistyöstä kunnossapitotasoilla 1AA–3. Jos 

raiteen asemalle määritetyt toleranssit eivät täyty, tulee työalue tukea uudelleen 
tarkkuusmenetelmällä. 

Kunnossapitotasoilla 1AA–2 on vaihdealueen tukemistyön jälkeen tarkastettava tu-

kemiskoneen mittausajolla kaikki viereiset ja perättäiset vaihteet, joihin tukemistyö 
on vaikuttanut. Jos vierekkäisistä vaihteista on ensin tuettu toinen ja tämän jälkeen 
viereinen, ei ensin tuetun vaihteen piirturitulosteeseen voida luottaa, koska vaihde 

on voinut siirtyä viereisen vaihteen tukemistyön seurauksena. Jos rataan on jäänyt 
tukemistyön jäljiltä virheitä, on virheet joko korjattava välittömästi tai asetettava 
nopeusrajoitus. Jos liikenneturvallisuus vaarantuu, liikennöinti on keskeytettävä. 

Kunnossapitotasoilla 1AA–1 on tukemistyön yhteydessä lisäksi oltava mukana mit-
tausryhmä, kun tuetaan vaihdealueita, joissa yksittäisen vaihteen tukeminen saat-
taa siirtää myös viereisten raiteiden vaihteita. Urakoitsijan vastuulla on arvioida, 

ovatko vierekkäiset vaihteet niin lähekkäin, että sivuttaissiirto- ja nostoarvot on 
määritettävä uudelleen vierekkäisten vaihteiden tukemisen välillä. Mittausryhmä 
mittaa työalueen vierekkäisten vaihteiden tukemisen välillä ja tarvittaessa määrit-

tää uudet sivuttaissiirto- ja nostoarvot, jos vaihteiden asema on muuttunut alku-
peräisestä ennen tukemistyötä tapahtuneesta nuotitusmittauksesta.   

3.3.2  Kunnossapitotasojen 4, 5 ja 6 radat 

Suhteellisella menetelmällä tehtävät kunnossapitotuennat ovat sallittuja, mutta 
suhteellista tarkkuusmenetelmää tulee käyttää tarvittaessa. Jos mittausperusta ja 
raidegeometriatieto on olemassa, tulee käyttää tarkkuusmenetelmää. Tukemis-

töissä tulee seurata geometrian kehittymistä erityisesti kaarrealueilla. Suhteellista 
tarkkuusmenetelmää tulee käyttää alueilla, joissa raidegeometrian toleranssit ovat 
esim. aukean tilan ulottuman takia pieniä kiinteiden esteiden läheisyydessä. Jos 

suunniteltua raidegeometriaa ei ole olemassa tai ollaan epävarmoja raidegeomet-
riatiedon oikeellisuudesta, voidaan tukemiskoneella suorittaa mittausajo, jossa mi-
tataan mittakantamittauksella raiteen asento tuettavassa kohteessa.  
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3.4  Tukemistyön ajoittaminen 

Tukemistyön ajoittaminen on riippuvainen mm. 

− muodostuneen virheen vakavuudesta (C-, D-, vai *-luokka) – työn kiireel-
lisyys 

− käytössä olevista resursseista (koneille määritellään tarvittaessa suoritus- 
järjestys) 

− saatavissa olevista työraoista 
o liikkuminen työkohteeseen 
o tukemistyön suorittaminen 
o liikkuminen takaisin seisonta-/säilytysraiteelle  

− tarvittavista oheistöistä sekä niiden kestosta 

− sääoloista (erityisesti keväällä ja kesän kuumina päivinä) 
− muista kunnossapitotöistä alueella (yhteensovittaminen) 

− työlle tarvittavista luvista (kohta 4.1.2). 
 

Työn kiireellisyys on erityisesti riippuvainen virheen suuruudesta. Tätä varten on 
radantarkastusvaunun mittauksissa virheet jaettu vakavuuden mukaan seuraaviin 

luokkiin (RATO 13 Radan tarkastus): 

− C-luokan virhe on alkava virhe 

− D-luokan virhe on sisällytettävä kunnossapitosuunnitelmaan ja korjat-
tava lähitulevaisuudessa 

− *-luokan virhe on välittömästi korjattava virhe. 
 
Erityisesti nuolikorkeuspoikkeamat kaarteissa tulee korjata ennen helteitä.  

 
Melu- ja pölyhaitan aiheuttamiseen tarvittavat luvat saattavat rajoittaa tukemis-
työn ajankohtaa. 

Tukemistyön ajankohdasta on huomioitava, että tukemistyötä tulee välttää liian 
aikaisin keväällä. Tällöin routa ei ole välttämättä sulanut eikä tukemistyöllä välttä-
mättä saavuteta pysyvää raiteen asemaa. 

3.5  Tukemisalueen määrittely 

Tuettava alue määritetään pääsääntöisesti raiteentarkastusvaunun mittaustulos-
ten perusteella (erityisesti kunnossapitotuenta). Tukemisalueen määrityksessä on 

huomioitava, että 

− läpituenta on toteutettava liikennepaikalta liikennepaikalle -periaatteella 
− esityöt saadaan toteutettua ennen tukemista koko tukemisalueella  

(mm. tasoristeysten kansirakenteen purkaminen, mittaukset) 

− koko virhealue saadaan tuettua niin, että tukeminen aloitetaan ja lopete-
taan RATO 13:n toleranssien mukaisesta kohdasta raidetta (ns. nollasta  
nollaan -periaate) 

− aloitus- ja lopetuskohdalla ei ole vaaka- tai pystysuuntaisia virheitä ja kal-
listus on paikallisen geometrian mukainen 
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− alku- ja loppuviisteet eivät sijoitu siirtymäkaareen, kallistusviisteeseen tai 
vaihdealueelle (erityisesti siirtymäkaari ja kallistusviiste tulee aina tukea 
kokonaisuudessaan) 

− raiteen nostojen ja sivuttaissiirtojen suuruus on kohtuullinen suhteessa 
käytössä olevaan työskentelyaikaan 

− läpituentojen osalta on eroteltava alueet, joilla on tehtävä esituentaa, 
jotta läpituentavaiheessa nostot pysyvät tasaisina 20–50 mm 

− vaihdetta tuettaessa koko vaihdealue tulee tukea vaihteentukemisko-
neella. 

 
Tarvittavien alku- ja loppuviisteiden pituus on riippuvainen noston suuruudesta. 
Viisteiden kaltevuuden tulee olla 1:1 000 tai loivempi. Yksittäinen korkeus-

poikkeama (painuma) esimerkiksi eristysjatkoksen kohdalla voidaan tukea ilman 
alku- ja loppuviisteitä. 

Yksittäisen tukemisalueen määrityksessä on huomioitava käytössä olevan koneen 

ominaisuudet ja työsuorite [m/h] sekä se, minkä tyyppistä virhettä korjataan. Jos 
D-luokan virheitä on useampia lyhyellä matkalla (esim. noin 100 metriä), tämä 
saattaa aiheuttaa liikkuvaan kalustoon epästabiilia kulkua. Esimerkiksi alle 

500 metrin päässä toisistaan olevat virheet kannattaa tukea tarkkuusmenetelmää 
käytettäessä samalla tukemiskerralla niin, että virhekohtien välinen raide tuetaan 
yhtenäisen raidegeometrian saavuttamiseksi.  

Tukemiskoneen mittakannan on oltava kokonaisuudessaan ympyräkaarella, myös 
aloitus- ja lopetusviisteitä tehtäessä, kun tukemistyö lopetetaan ympyräkaaren alu-
eella. Tukemiskoneen mittakanta ei saa koskaan olla tukemisen aloituksessa eikä 

lopetuksessa siirtymäkaaren tai kallistusviisteen alueella. Vain tukikerroksettoman 
sillan tapauksessa tukemistyö voidaan aloittaa tai lopettaa siirtymäkaaren alueella. 
Kuvissa 3.5:1 ja 3.5:2 on esimerkit tukemistyön suorittamisesta kaarialueella. 

 

Kuva 3.5:1. Tukemistyön aloitus ja lopetus työalueella, jossa aloitus ja lopetus on 
mahdotonta ympyräkaaren alueella. Tukemiskoneen mittakanta on kuvan esimer-
kissä 16 m pitkä, ja lopetuskohtien oletetaan olevan RATO 13:n toleranssien 
mukaiset. 



Väyläviraston ohjeita 31/2022 18 
Raiteen ja vaihteen koneellisen tukemistyön suunnittelu ja toteuttaminen 
 

 

 

Kuva 3.5:2. Tukemistyön aloitus ja lopetus ympyräkaaren alueella. 

Vaihteiden osalta tukemisalueen määrityksessä on huomioitava mm. seuraavat 
asiat: 

− Toisiinsa liittyvät vaihteet (esim. vierekkäiset ja peräkkäiset vaihteet rai-
teenvaihtopaikalla) on mittava raidegeometrian kartoitusmittauksilla aina 

samalla kertaa (siirto- ja nostoarvoista riippuen voi olla tarpeen tukea 
kaikki toisiinsa liittyvät vaihteet). 

− Jos tukemisalueeseen liittyy useita vaihteita, on työsuunnitelmassa yksi-
selitteisesti esitettävä tukemisjärjestys (jos vaihteet ovat rinnakkain, 
enemmän nostettava vaihde nostetaan ensin). Tukemisjärjestys on esitet-
tävä tukemistyön suunnitelmassa. 

− Vaihdealueeseen kuuluvat vaihde sekä etäisyys V/2 (V ilmoitetaan 
[km/h]) etu- ja takajatkoksista vaihteesta poispäin. V/2 on aina vähintään 

50 m. Useaan kertaan tuetut vaihdealueet nousevat tyypillisesti linja-
osuuksia korkeammalle. Tukemistyö on tarvittaessa aloitettava ennen 
vaihdealuetta ja lopetettava vaihdealueen jälkeen, jotta aloitus- ja lope-
tusviisteiden kasautuminen ei aiheuta rataan ylimääräisiä pystytaitteita 

(Kuva 3.5:3).  
 

 

Kuva 3.5:3. Vaihdealueiden korkeusasema suhteessa suunniteltuun geometriaan. 
Vihreällä esitetty itäisen raiteen korkeusasema ja lilalla läntisen raiteen korkeus-
asema. Punainen vaakaviiva kuvaa suunniteltua geometriaa. 
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− Jos vaihteen etu- tai takajatkos liittyy suoraan siirtymäkaareen, on vaih-
teen tuennan yhteydessä tuettava vähintään koko siirtymäkaari. Tukemis-
työ voidaan lopettaa ympyräkaarelle, jos geometria on toleranssien mu-

kainen. Lopetusviisteen on tultava kokonaisuudessaan ympyräkaarelle. 
− Viisteet eivät saa ulottua seuraavien lähimpien vaihteiden vaihdealueille. 

 
Tukikerroksettomat sillat ja vastaavat pakkopisteet 

− Tukemistyötä varten on koottava määritetyltä alueelta tiedot sellaisista 
epäjatkuvuuskohdista, joilla on vaikutusta työn suorittamiseen tai loppu-

tulokseen. Epäjatkuvuuskohtia ovat mm. kiskopainon muutos, pölkkytyy-
pin muutos ja tukikerrokseton rakenne. 

− Työalueen rajoittuessa tukikerroksettomaan rakenteeseen on nuottien yh-
teydessä tarvittaessa käytettävä ns. teoreettisia jatkeita, joilla varmiste-
taan oikeat nostot rakenteen läheisyydessä. 

 

3.6  Nuotitusmittaukset 

Nuotituksella tarkoitetaan raidegeometrian kartoitusmittausten perusteella laadit-

tua nosto- ja sivuttaissiirtoarvojen listausta, jota käytetään tarkkuusmenetelmällä 
tai suhteellisella tarkkuusmenetelmällä työskenneltäessä. Nuotitusta varten tuet-
tava raide kartoitetaan, ja kartoitusmittauksen perusteella määritellään raiteen 

noston ja sivuttaissiirron suuruus raiteen eri kohdissa. Kartoitusmittaus on tehtävä 
niin, että jäljempänä esitetyt nuotituksen sisältövaatimukset on mahdollista täyt-
tää. Mittauksessa on noudatettava ohjeessa Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot 
– Mittausohje esitettyjä raiteen kartoitusmittauksen laatu- ja tarkkuusvaatimuksia.  

Nuotituksessa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: 

− Raiteen asema voi muuttua liikenteen kuormituksen, maan routimisen tai 
rakennustyön vaikutuksesta. Nuotitusmittaukset tulee suorittaa enintään 
kahdeksan (8) viikkoa ennen tukemista. Nuotitusmittauksia ei saa suorit-
taa maan ollessa roudassa. 

− Nostot ja sivuttaissiirrot suoralla ja kaarteissa 10 metrin välein, vaihteissa 
5 metrin välein tai tiheämmin. 

− Kallistetuissa kaarrevaihteissa ja niiden takajatkosalueiden pitkien rata-
pölkkyjen alueella on kartoitettava kaikki kiskojonot kahden metrin välein 
tai tiheämmin raidegeometrian yksityiskohtaista tarkastelua varten.  

− Tukemisen aloitus- ja lopetuspiste tulee merkitä maastoon nuotituksen 
yhteydessä. Merkintä voidaan tehdä vahaliidulla pölkyn päälle, vahaliidulla 

kiskon jalkaan tai heijastavalla maalilla sepeliin. Tarvittaessa voidaan li-
säksi käyttää heijastavia mittakeppejä. Lisäksi tulee merkitä raiteen pi-
tuusmitat tukemiskoneen sijainnin määrittämiseksi erityisesti siirtymäkaa-

ren ja ympyräkaaren alku- ja loppupisteissä.  
− Urakoitsijan on toimitettava mittausorganisaatiolle viimeisin raidegeomet-

ria ja kiintopistetiedot työalueelta. Raidegeometrian tai kiintopisteiden tie-

toja voi tarvittaessa pyytää rataverkon haltijan palveluista. Erityistä huo-
miota on kiinnitettävä siihen, että kallistettujen kaarrevaihteiden tukemi-
sessa on käytettävissä toimiva raidegeometria, jossa on otettu huomioon 

poikkeavan raiteen kallistuksen käsittely myös vaihteen ulkopuolella. 

− Raiteen aseman muuttamista rajoittavat rakenteet, kuten laiturirakenteet, 
tasoristeykset ja sillat. 
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− Kiinteillä rakenteilla, kuten tukikerroksettomilla silloilla, kiintoraideraken-
teilla ja vaaoilla on nuotituksen suunnittelun yhteydessä laskettava tuke-
miskonetta varten ns. teoreettiset jatkeet. Teoreettiset jatkeet mahdollis-

tavat sen, että suunnitellut nostoarvot toteutuvat kohteessa kuten ne on 
määritetty.  

− Tunnelissa on lisäksi huomioitava tunnelipoikkileikkauksen asettamat ra-
joitukset nostoille ja sivuttaissiirroille. 

− Nuotitusmittauksissa määritetään vaihdealueille tukemisjärjestys, jonka 
määrittää mittaaja tai nuotinlaskija. Nuotitusmittauksissa tulee määrittää 
tarkat tukemisalueen aloitus- ja lopetuskohdat aloitus- ja lopetusviisteet 
huomioiden. 

− 54 vaihteiden siipikiskon ylikorotus tai mahdollinen risteyksen madallus 

− Jos kartoitusmittauksia on tehtävä tiheästi, kartoituksessa voidaan saavut-
taa hyötyä käyttämällä tiheästi mittaavaa mittavaunua.  

 
Tukemiskoneelle laadittavassa nuotissa esitetään vähintään seuraavat tiedot: 

− mittaaja ja organisaatio 

− nuotin laatija (jos eri kuin mittaaja) 
− kartoitusmittauksen ja nuotin laatimisen ajankohta 

− käytetty mittauskalusto 
− vertaus- ja korkeusjärjestelmä 

− käytetty raidegeometria 
− rataosa 

− tuettavat raiteet ja tukemisalueet (km + m – km + m) 

− tukemisjärjestys 
− tukemissuunta 

− kiskopaino 
− johtokisko 

− vaaka- ja pystygeometrian muutospisteet ja geometrian elementtien omi-
naisuustiedot  

− geometrian pakkopisteet (teoreettiset jatkeet) 
− nostot ja sivuttaissiirrot suoralla ja kaarteissa 10 metrin välein, vaihteissa 

5 metrin välein tai tiheämmin 

− nostot ja sivuttaissiirrot tarvittaessa tiheämmin esimerkiksi laiturialueella 

− laserlähettimen paikat paikalliset olosuhteet huomioiden. 

 
Tiheästi mittaavan vaunun käyttö vaihteiden geometriakorjauksissa 
 
Vaihteiden sekä pienipiirteisten virheiden geometrian korjauksessa hyvä lopputulos 

saavutetaan, kun vaihteiden sekä vaihdekujien (peräkkäisten vaihteiden) virheiden 
analysointi tehdään huolella. Tarkan geometrian kokonaiskuvan muodostamiseksi 
ja tukemiskoneen nosto- ja sivuttaissiirtoarvojen määrittämiseksi hyvä mittaustu-

los saavutetaan tiheästi mittaavalla mittausvaunulla. Tiheästi mittaavan vaunun 
avulla saadaan mitattua johtokiskon aseman ohella myös toisen kiskon asema, 
raideleveys, kallistus sekä kierous. Huomioitava on kuitenkin, että tyypillisesti vaih-
dekujissa ja vaihdealueilla suunniteltua geometriaa ei ole tai sitä ei ole sidottu mit-

tausperustaan. Tämä tuo oman haasteensa mittausryhmälle. Suunniteltu geomet-
ria on yleensä käytössä kuitenkin uusituilla tai vasta perusparannetuilla rataosilla 
sekä ratapihoilla.  

Käytettäessä tiheästi mittavaa mittavaunua ei perinteiselle nuotitusmittaukselle ole 
tarvetta. 
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Erityisesti kunnossapitotasoilla 1AA–1A pitkien vaihteiden puolenvaihtopaikoilla on 

suositeltavaa käyttää tiheästi mittaavaa mittavaunua nuotitusmittausten suoritta-
miseen. 
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4 Tukemistyön oheistöiden määrittäminen 

Tukemistyön oheistöillä tarkoitetaan esitöitä, tukemistyötä avustavia töitä ja jälki-
töitä. Yhdenkin oheistyön tekemättä jättämisellä voi olla suuri vaikutus tukemis-

työn laatuun. Tukemistyön suorittamisesta on tehtävä työsuunnitelma, jossa kaikki 
tarvittavat oheistyöt määritellään ja niiden suoritukset kuitataan.  

4.1  Tukemistyön esityöt 

4.1.1  Työsuunnitelman laatiminen 

Tukemistyötä varten laaditaan työsuunnitelma, joka sisältää keskeiset tiedot mm. 
tukemisalueesta, työn toteuttamisesta ja reunaehdoista. Työsuunnitelma tulee hy-

väksyttää tilaajalla ennen tukemistyötä. Työsuunnitelman laatiminen on tehtävä 
yhteistyössä radan rakentamisen ja kunnostamisen asiantuntijoiden kanssa mm. 
mittauksen ja rata-, hitsaus-, kone-, sähkörata- sekä turvalaiteasiantuntijoiden 

kanssa. Näin tukemistyöstä muodostuu selkeä kokonaisuus ja kaikki asiat tulevat 
huomioiduiksi. Koska raidegeometrian muutokset vaikuttavat mm. kiskon jännitys-
tiloihin, aukean tilan ulottumaan ja ajolangan suhteelliseen sijaintiin, on työsuun-

nitelmassa tarvittaessa esitettävä toimenpiteet näiden osalta. Työsuunnitelma 
mahdollistaa osaltaan työn laadunarvioinnin jälkeenpäin. Työsuunnitelmaan kuita-
taan jokaisen oheistyön suorittaminen. Työsuunnitelmaan voidaan yhdistää use-

ampia tukemiskohteita, kun ne tehdään samoilla koneresursseilla. 

Kaksi- tai useampiraiteisella radalla saatetaan tarvita ratatyölupa myös viereiselle 
raiteelle, erityisesti kun tuetaan vaihteen poikkeavaa raidetta raiteenvaihtopaikalla. 

Viereiselle raiteelle on asetettava nopeusrajoitus, jos epäillään tukemistyön vaikut-
tavan viereisen raiteen liikennöintiturvallisuuteen. 

Eri työtavoista läpituenta edellyttää perusteellisen työsuunnitelman laatimista. 

Kunnossapitotuennan osalta, joka voidaan joutua toteuttamaan kiireellisestikin, 
riittää suppeampi suunnitelma.  

Työsuunnitelmassa on esitettävä seuraavat tiedot: 

− työstä vastaavat henkilöt yhteystietoineen 

− tukemisen syy 
− tukemistapa 

− radantarkastusvaunun tulosteet alueelta (mitä virheitä korjataan) 
− tukemisalue (rataosa, raiteet, vaihteet, aloitus- ja lopetuspisteet), työalue 

voidaan merkitä myös radantarkastusvaunun käyrätulosteeseen 

− radan kunnossapitotaso tukemisalueella 

− nopeustaso ja mahdolliset nopeusrajoitukset kiskon lämpötilanmuutokset 
huomioiden 

− toteutusajankohta ja ratatyövaraukset 
− tukemiskone ja muut koneresurssit 

− riskien arviointi 
− neutralointitarve ja toimenpiteet 

− melu- ja yötyölupa 
− kaikki tukemistyötä varten tarvittavat oheistyöt 

− tukemistyön aikana tarvittavat tarkemittaukset 
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− tukemistyön esityöt  
− tukemistyötä avustavat työt  

− tukemisen jälkityöt. 
 
Työsuunnitelma arkistoidaan viideksi vuodeksi ja luovutetaan tilaajalle tukemistyön 

jälkeen. 

4.1.2  Tukemistyön turvallisuus ja lupamenettelyt 

− Tukeminen ja tukemista avustavat tehtävät tulee tehdä Radanpidon tur-
vallisuusohjetta (TURO) noudattaen.  

− Tukemistyöstä on tehtävä yleispiirteinen riskien arviointi, joka liitetään 
osaksi tukemistyösuunnitelmaa. Riskien arviointi tehdään työturvallisuu-
desta sekä tukemistyöhön liittyvistä riskeistä junankulun turvallisuuden 
näkökulmasta. 

− Tasoristeyskannen purkua varten tulee anoa lupa yleisillä teillä tieviran-
omaiselta ja kaduilla paikalliselta viranomaiselta. Purkamisesta on tiedo-

tettava poliisia ja pelastusviranomaisia. Tasoristeyksen purkamisesta on 
ilmoitettava maastoon vietävällä taululla ennen tukemistyötä. Taulussa 
esitellään tukemistyön aikataulu sekä mahdollinen kiertotie. Liikennettä 

haittaavasta työstä on ilmoitettava tie liikenteen hallinnasta vastaavalle 
taholle.  

− Jos tukemisalueella on tasoristeys, jota ei pureta, on tasoristeyksellä työs-
kentelyn ajaksi 

▪ järjestettävä riittävä tieliikenteen ohjaus 
▪ mahdolliset varoituslaitokset on kytkettävä pois päältä. 

− Jos tukemista tai sepelin ajoa tehdään 7−22 välisen ajan ulkopuolella taa-
jama-alueella tai asutuksen läheisyydessä, tulee työlle hakea melu- ja yö-

työlupa paikalliselta viranomaiselta.  
− Sepelin ajo aiheuttaa merkittävää pölyhaittaa. Pölyhaitan torjumiseksi se-

peli on kasteltava. 

 

4.1.3  Sepelöintitarpeen arviointi ja täydennyssepelöinti 

Sepelöintitarpeen arviointi 

 
Tukemiseen liittyen sepelöintitarve muodostuu mahdollisesti olemassa olevasta 
sekä tukemistyössä tehtävien nostojen aiheuttamasta vajeesta. Tukikerroksen va-

jetta arvioitaessa on tukikerroksen osalta tarkastettava erityisesti seuraavat asiat: 

− Pölkkyjen alueella sepelitukikerroksen tulee olla pölkyn yläpinnan tasolla. 
− Nuotitusmittauksesta saatavien nosto- ja sivuttaissiirtoarvojen perusteella  

arvioidaan tukikerrosmateriaalin riittävyys. 

− Tukikerroksen leveyden tulee olla RATOn osan 11 Radan päällysrakenne 
liitteen 2 mukainen. 

− Jatkuvakiskoraiteilla tulee tukikerroksen reuna-alueilla olla oikein muo-
toiltu palle, joka lisää päällysrakenteen sivuttaisvastusta. Ratapihoilla tai 
vaihteiden yhteydessä palletta ei käytetä (RATO 11 Radan päällysra-
kenne, liite 2). 

− Sepelöintitarvetta arvioitaessa on huomattava, että liiallinen sepeli pölkyn 
päällä hidastaa tukemistyötä. Lisäksi pölkyt vaurioituvat helposti, kun tu-

kemisyksikön käyttäjä ei näe pölkkyjä sepelin alta. Vaihteentuennassa 
liika sepelöinti myös rasittaa tarpeettomasti vaihteen kiinnitysosia noston 
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yhteydessä. 

 
Täydennyssepelöinti 

Jos raiteen nostot ovat suuria tai tukikerros on vajaa jo lähtötilanteessa, on tehtävä 

täydennyssepelöintiä ennen tukemistyötä. Sepelöintityötä voidaan tehdä myös jäl-
kikäteen lyhyiden kunnossapitotuentojen osalta, mutta tällöin on varmistuttava, 
että tukikerroksen mitat ovat tukemisen jälkeen riittävät. Käytettävän sepelin laa-

tuluokka määräytyy RATO 11:n mukaan.  

Sepelöintityön ajoituksesta tulee huomioida seuraavat seikat (Päällysrakennetöi-
den yleinen työselitys): 

− Kun raiteen suurin nopeus on maksimissaan 140 km/h, sepelöintityötä 
voidaan tehdä yhtenäistetysti useammalla tukemisalueella etukäteen esi-
merkiksi tulevia kunnossapitotuentoja varten.  

− Raiteilla, joilla sallittu nopeus on yli 140 km/h, sepelöinti tulee tehdä sa-
massa työraossa tukemisen ja tukikerroksen muotoilun kanssa. Vaihtoeh-

toisesti voidaan linjaosuuksilla sepeliä lisätä tukikerroksen reunoille, josta 
se on siirrettävissä sepeliauralla vajaisiin kohtiin tukemisen yhteydessä 
(riippuen nostojen suuruudesta ennen tai jälkeen). Etukäteen sepelöitä-

essä on huolehdittava, että pölkkyalueelle ei jää irtokiviä. 
− Tunnelissa sepelöinti ja muotoilu tulee lähtökohtaisesti toteuttaa tukemis-

työn yhteydessä samassa työraossa.  

− Tunnelissa työskentelyssä on huomioitava sepelöinnin yhteydessä pölyn 
sidonta kastelemalla sekä häkäpitoisuuden seuranta häkämittarin avulla. 

Oleskelua tunnelissa tulee välttää tuenta- ja sepelöintityön aikana.   
 

4.1.4  Radan päällysrakenteen kunnostaminen 

Radan päällysrakenteen kunnon tiedot (tukikerroksen määrä, kiskon kunto, pölk-
kyväli ja pölkkyjen suoruus) on saatavissa ratainfratietojen hallintajärjestelmästä 
tai RAMSYS-järjestelmästä. 

− Vaihteiden kunto tulee selvittää. Erityisen olennaista on tietää, onko vaih-
teessa käytetty säätölevyjä esimerkiksi risteysalueella kaarevien pölkkyjen 

johdosta. Tarvittaessa on sovittava alueen vaihdemestarin kanssa riittä-
vistä korjaustoimenpiteistä ennen tukemista. Säätölevyjen osalta nouda-
tetaan RATO 12 -ohjeessa ja Tilapäisratkaisut vaihteessa – Työohjeessa 
annettuja määräyksiä.  

− Myös vaihteiden teräsosien kunto on tarkastettava ja tarvittavat hitsaus-
tekniset toimenpiteet ja osien vaihdot on suoritettava. 

− Pölkkyjen kunto tulee tarkastaa ja rikkoutuneet pölkyt tulee vaihtaa. 

− Kiskonkiinnitysten tulee olla riittävän hyvässä kunnossa, ja kiinnitykset tu-
lee tarvittaessa kiristää, jotta tuettaessa myös pölkky nousee kiskosta 
nostettaessa.  

− Kiskonjatkoksien kunto tulee tarkastaa ja löystyneet mutterit tulee kiris-
tää. 

− Eristysjatkosten kunto tulee tarkastaa ja rikkoutuneet eristysjatkokset tu-
lee uusia. 

− Kiskon kulkupinnan tulee olla riittävän hyvässä kunnossa. Merkittävästi 
kulunut kisko voi johtaa mittauslaitteistoissa virheellisiin tulkintoihin ja pa-
himmassa tapauksessa mittauslaitteiston suistumiseen ja vaurioitumiseen. 
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− Pölkkyväli ja pölkkyjen kohtisuoruus raiteessa tulee tarkastaa. Pölkkyvälin 
tulisi olla vakio (yleensä noin 61 cm) jatkuvakiskoraiteilla. Lyhyt- ja pitkä-
kiskoraiteilla on huomioitava tiheämpi pölkkyväli kiskonjatkosalueella RA-
TOn osan 11 Radan päällysrakenne mukaisesti. Pölkkyvälin vaihtelu sekä 
vinot pölkyt voivat hidastaa tukemistyötä merkittävästi, aiheuttaa epäta-
saisen tukemisen laadun ja pahimmillaan pölkkyjen rikkoutumisen. Linja-

tukemiskoneilla, jotka tukevat useampia pölkkyjä kerrallaan ja joissa tuke-
mishakkuja ei voida kääntää tai tukemisyksikköjä erottaa toisistaan, tuke-
mistyö voi myös estyä. 

 
4.1.5  Tukemistyön esteiden selvittäminen ja purkaminen 

Tukemisalueella tulee päällysrakenteesta purkaa työn ajaksi kaikki tukemistyön es-
tävät rakenteet: 

− tasoristeysten kansirakenteet ja hälytyksen katkaisusilmukat 

− akselinlaskijoihin liittyvät laitteet raiteessa (ei saa tukea 10 m lähem-
mäksi, jos laitteita ei ole irrotettu) 

− kuumakäynti-ilmaisimiin liittyvät laitteet raiteessa 

− pyörävoimailmaisimiin liittyvät laitteet raiteessa 

− eristysjatkokselle mahdollisesti tehty levynosto (painuman väliaikainen 
korjaus) ja jatkosten yhdyskaapelin suojaputki tai -levy 

− vaihteiden lämpöeristyselementit, lumiharjat ja lumenohjaimet 

− erotusjaksojen magneetit 

− eristysjatkosten metallijauheenkeruumagneetit 
− baliisit (harjauksen ajaksi tarvittaessa) 

− teräksisten älypölkkyjen kaapeloinnit. 
− Vaihteen jatkosalueella vastakkain olevien pölkyn päiden välinen alue on 

avattava poistamalla sepeli ja on varmistettava, ettei sepeliä pääse pois-
tettuun kohtaan tukemistyön aikana. *Suoritettava juuri ennen tukemis-

työtä.  

 
Lisäksi tulee huomioida seuraavat asiat: 

− Tukemisalueella tulee selvittää, onko tukemiselle esteitä johtuen esimer-
kiksi ohuesta tukikerroksesta sillalla. Esteen kohdalla tukeminen voi rikkoa 
kohteen rakennetta tai tukemiskonetta. 

− Silloilla, joilla on suojakiskot, tukemistyö on tehtävä vaihteentukemisko-
neella. Vaihtoehtoisesti suojakiskot voidaan purkaa tilapäisesti tarvittavilta 
osin.  

− Liikkuvan kaluston valvontalaitteisiin liittyvien ilmaisimien yms. laitteiden 
purkamisesta on ilmoitettava vähintään 1 kk ennakkoon tekniseen valvo-

moon. 

− Sähkörataan ja turvalaitteisiin liittyvät johdot, laitteet ja rakenteet tulee 
suojata tai siirtää. Tukikerroksen läpi menevien kaapeleiden sijainti tulee 
tarvittaessa tarkistaa kaapelinäytöllä. 

 

4.1.6  Sähköradan huomioiminen 

− Nuotitusmittauksesta saatavista sivuttaissiirto- ja nostoarvoista riippuen 
ajolangan asema täytyy mitata ja varmistaa, että kääntöorsissa on riittä-

vät säätövarat raiteen siirtämistä varten. Tarvittaessa ajolangan asemaa 
on säädettävä tai kääntöorret on uusittava. 
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4.2  Tukemistyötä avustavat työt 

Tukemistyötä avustavat työt ovat tukemisen aikana tehtäviä töitä pois lukien var-
sinainen koneellinen tuenta. Avustavat työt ovat riippuvaisia käyttävän tukemisko-

neen ominaisuuksista. Avustavien töiden tarve sekä käyttö tulee esittää työsuun-
nitelmassa. Avustavia töitä voivat olla: 

− tukemiskoneen mittalaitteiston toiminnan varmistaminen esim. kallistuk-
sen todentavalla raidemitalla ja matkamittauksen toiminnan varmistami-
nen käsinmittauksena 

− vaihteen toimilaitepölkkyjen (asetinpölkyt) käsintuenta vaihteen koneelli-
sen tuennan yhteydessä 

− vaihteen risteysalueen tiivistymisen varmistaminen käsintuennalla 
− vaihteen risteysalueen kolmannen kiskon nostaminen käsitunkein ja kä-

sintuenta. 

 

4.3  Tukemistyön jälkityöt 

Tukemistyön suunnitteluvaiheessa on varattava riittävät resurssit ja aikataulu 
myös tukemisen jälkitöille, joiden avulla rata saatetaan liikennöitävään kuntoon.  

4.3.1  Radan päällysrakenteen viimeistely 

Heti tukemisen jälkeen suoritettavat viimeistelyt: 

− Tukikerroksen täydentäminen ja muotoilu harjaamalla kunnossapitota-
soilla 1AA, 1A ja 1 ohjeen kohdan 4.1.3 mukaisesti. Tarvittaessa on ase-

tettava tilapäinen nopeusrajoitus, jos sepeliä ei ehditä harjata pois ennen 
liikenteelle luovuttamista (Päällysrakennetöiden yleinen työselitys, RATO 
15).  

− Päällysrakennekomponentit tulee tarkastaa, ja vialliset komponentit on 
korjattava. Löystyneet kiskokiinnitykset on kiristettävä ja kiskokiinni-

tysalue on myös puhdistettava ylimääräisistä sepelirakeista.  
− Jatkosrakojen mittaus lyhyt- ja pitkäkiskoraiteilla. Lyhyt- ja pitkäkiskorai-

teilla on tarkistettava sidekiskot murtumien varalta. 

− Tukemistyötä varten puretut laitteet ja rakenteet tulee asentaa takaisin 
paikoilleen sekä niiden toiminta on varmistettava.  

− Ennen vaihteen luovuttamista liikenteelle on varmistettava vaihteen toimi-
vuus. Ylimääräinen sepeli on poistettava kielisovituksista, tankokuopasta 
sekä risteysalueelta. Lisäksi on varmistettava, ettei vaihdealueelle jää eris-

tysvikaa.  

− Jos nostot tai sivuttaissiirrot ovat olleet suuria tai niitä on tehty useam-
pina tukemiskertoina samalla alueella, on tehtävä tarpeelliset toimenpiteet 
RATOn osan 19 Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet kohdan 19.6 Työskentely 
jatkuvakiskoraiteella mukaisesti kiskon oikean neutraalilämpötilan varmis-

tamiseksi. Vaihtoehtoisesti kiskon neutraalilämpötila voidaan määrittää 
neutraalilämpötilanmittauslaitteella.  

− Jos nostot ja sivuttaissiirrot ovat olleet suuria, on lisäksi selvitettävä muu-
toksen vaikutus ja tarpeelliset toimenpiteet ajolangan suhteelliseen sijain-
tiin sähköistetyllä radalla.  
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Muut tukemisen jälkeen suoritettavat viimeistelyt: 

− Kunnossapitotasojen 2–6 osalta tukikerroksen täydentäminen ja muotoilu 
ohjeen kohdan 4.1.3 mukaisesti seuraavalla aikataululla: kunnossapitota-

son 2 raiteilla viimeistään kahden vuorokauden kuluessa tukemistyöstä, 
kunnossapitotasolla 3 yhden viikon kuluessa ja kunnossapitotasoilla 4–6 
kahden viikon kuluessa tukemistyöstä. Tarvittaessa on asetettava tilapäi-

nen nopeusrajoitus, jos sepeliä ei ole riittävästi. 
− Jos nostot ja sivuttaissiirrot ovat olleet suuria, on lisäksi selvitettävä muu-

toksen vaikutus ja tarpeelliset toimenpiteet ajolangan suhteelliseen sijain-

tiin sähköistetyllä radalla.  
 

4.3.2  Sähköradan tarkastaminen 

− Ajolanka on mitattava ja säädettävä muuttuneen raiteen aseman mu-
kaiseksi ajolangan toleranssien ylittyessä (RATO 5). Tarve on selvitettävä 

nuotituksen yhteydessä, ja muutokset on suunniteltava tehtäväksi tuke-
mistyön jälkeen tai asetettava tarvittava nopeusrajoitus. *Heti tukemis-
työn jälkeen. 
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5 Tukemistyön toteuttaminen 

5.1  Yleistä 

Tukemistyön esitöiden tulee olla suoritettu ennen tukemista. Ennalta suunnitellun 

tukemistyön toteuttamisvaiheessa tulee työn olla valmisteltu siinä laajuudessa, 
että tukeminen kohteessa voidaan toteuttaa tehokkaasti. Tämä edellyttää seuraa-
vien keskeisten ehtojen täyttymistä: 

− Tukemiskone ja muut koneresurssit ovat toimintakunnossa ja tarkastettu. 

− Tukemiskoneessa tulee olla nähtävillä tukemisen mittalaitteiden kalibroin-
titodistus. Standardissa SFS-EN 13848-3 on esitetty kalibrointiin vaaditta-
vat testit. 

− Tukemistyötä tekevät henkilöt on perehdytetty ja työsuunnitelma käyty 
läpi. 
o Tukemistyön alku- ja loppupiste sekä tiedot tukemisalueen geometri-

asta ja korjattavan virheen luonteesta ovat työryhmän tiedossa. 

− Tukemistyön lämpötilarajat (kiskosta mitattuna) ovat tiedossa. 
− Tukemissyvyys on määritetty siten, että tukemishakun yläreuna asettuu 

15–20 mm pölkyn tai pohjaimen alapinnan alapuolelle (liite 1). Tukemis-
alueella tulee tukemissyvyys tarkastaa kiskopainon, pölkkytyypin tai poh-

jaimen muuttuessa. Tieto kiskopainosta, pölkkytyypistä ja mahdollisesta 
pohjaimesta on saatavissa RATKOsta. Pohjaimelliset pölkyt tunnistaa pöl-
kyn päällä olevasta merkinnästä ”USP”.  Liitteessä 1 esitetään pyörävoi-

mailmaisimien (VEKU, VErtikaaliKUorma) tukemiskorkeudet. 
 

Raiteen poikittaisvastusta alentavat työt 

Tukemistyön sekä muiden päällysrakenteeseen liittyvien töiden, kuten pölkynvaih-
don, seurauksena tukikerros löyhtyy, mistä seuraa alentunut raiteen poikittaisvas-
tus. Alentunut poikittaisvastus voi aiheuttaa geometriavirheitä ja pahimmillaan joh-

taa hellekäyrän muodostumiseen. Jos on odotettavissa, että kiskolämpötila nousee 
yli +37 °C:seen ennen kuin osuus on stabiloitunut, tulee puupölkkyraiteelle asettaa 
50 km/h nopeusrajoitus 100 000 brt:n ajaksi. Jos on odotettavissa, että kiskoläm-

pötila nousee yli +45 °C:seen, ei tukemistyötä saa suorittaa. Päällysrakennepäte-
vyyden omaavan henkilön tulee reagoida työn aikana muuttuneisiin olosuhteisiin. 
Päällysrakennepätevä henkilö tekee päätöksen töiden aloittamisesta ja niiden mah-

dollisesta keskeyttämisestä. 

Ilmanlämpötilaennusteen ollessa yli 15 °C kiskon lämpötila voidaan ennustaa ilman 
lämpötilaennusteen avulla seuraavalla kaavalla: 

𝑇𝑘𝑖𝑠𝑘𝑜 =
𝑇𝑖𝑙𝑚𝑎+15,75

0,925
  

Ilman lämpötila tulee katsoa Ilmatieteen laitoksen sääennusteesta. 

Työskentelylämpötila-alueen mittaus tulee tehdä kiskosta RATO 11:n mukaisesti. 
Lämpötilan mittaus tulee suorittaa vähintään 6 h välein, ja se tulee taltioida tuke-

miskoneen työjäljen tallennusjärjestelmän tuottamaan dokumenttiin. Muut pääl-
lysrakenteeseen liittyvät työt (esim. pölkynvaihdot), lämpötilatieto merkitään ra-
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dan liikennöitävyyden tarkastuspöytäkirjaan. Työskentelylämpötila-alueesta voi-

daan tarvittaessa poiketa hellekäyrän tai junavaurion aiheuttaman korjaustyön 
vuoksi. 
 

Alle 500 metrin säteisissä kaarteissa työskentelylämpötila-alueen alaraja on +5 °C. 
(Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset, osa 2 Raidetyöt) 

Raiteen poikittaisvastusta alentavista töistä (esim. tuenta, pölkynvaihdot) tulee 

laatia kohdekohtainen, dokumentoitu riskienarviointi. Hellekäyrän riski perustuu 
raiteen ominaisuuksiin, joista neljä tärkeintä ovat:  

− raiteen poikittaisvastus 
− kiskon neutraalilämpötila 

− raiteen nuolikorkeuspoikkeama 
− kaarteen säde. 

  

5.2  Tukemistyö jatkuvakiskoraiteella 

Tukemistyö jatkuvakiskoraiteilla ja -vaihteissa on tehtävä RATOn osan 19 Jatkuva-
kiskoraiteet ja -vaihteet mukaisesti (erityisesti kappale 19.6 Työskenteleminen jat-
kuvakiskoraiteella).  

Keskeisiä huomioitavia asioita ovat: 

− Tukemistyössä tulee huomioida RATOn osan 19 rajoitukset nostoille ja si-
vuttaissiirroille eri tilanteissa. Lähtökohtana on, että kiskopituus säilyy 
mahdollisuuksien mukaan loppuhitsauspöytäkirjan mukaisessa pituudessa. 

Lisäksi on huomioitava neutraalilämpötilaa mahdollisesti muuttaneiden 
toimenpiteiden, kuten aikaisemman tukemistyön, vaikutus. Jos kohteessa 
tehdään asetetut rajat ylittäviä nostoja tai sivuttaissiirtoja, on tukemistyön 

jälkeen tehtävä raiteen neutralointi RATOn osan 19 mukaisesti.  

− Kiskon lämpötilan on oltava tukemistyölle sopiva. Työskentelylämpötila 
määräytyy kiskon neutralointilämpötilan mukaan: TN –17 oC … TN +15 oC. 
Esim. jos TN = 12°C, on työskentelylämpötila-alue –5°C … +27°C. Työs-
kentelylämpötila-alueen mittaus tulee tehdä kiskosta RATO 11:n mukai-

sesti. 
− Jos alueen neutraalilämpötila ei ole tiedossa, sallittu työskentelylämpötila-

alue on +5 °C … +27 °C. Suorilla ja yli 1 000 metrin säteisissä kaarteissa 

lämpötila-alueen alaraja on 0 °C (Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaati-
mukset, osa 2 Raidetyöt).  

− Jos tukemisella korjattava painuma on 50−60 mm tai sivusiirtymä on yli 
35 mm, eikä raiteen neutraalilämpötilasta ole luotettavaa tietoa, tulee 
neutraalilämpötila tarkastaa neutraalilämpötilanmittauslaitteella tukemis-

työn jälkeen. 
− Jos sivuttaissiirto- tai nostoarvot muuttuvat suunnitellusta ja aiheuttavat 

muutoksia jatkuvakiskoraiteen jännitystilaan sekä neutraalilämpötilaan, on 

tästä ilmoitettava välittömästi alueen vastaavalle hitsausmestarille (RATO 
19) ja tukemistyöstä vastaavalle esimiehelle. 

− Tukemistyötä ei saa tehdä, jos tukikerros on jäässä. Jää estää yksittäisten 
sepelirakeiden pakkaantumisen pölkyn alle, ja tukemisen lopputuloksesta 
tulee epätasainen. Jatkuvakiskoraiteella raide saattaa siirtyä kohti sisä-

kaarta, jos raidetta nostetaan tukikerroksen ollessa jäässä. 
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− Lämpimällä säällä ilman edelleen lämmetessä kiskojen neutraloinnin jäl-
keen kiskoihin muodostuu jännitystä. Kiskojen jännityksen sekä tukemi-
sesta aiheutuneen tukikerroksen löyhtymisen takia raiteen hellekäyrän 

riski voi kasvaa merkittävästi. 

 

5.3  Tukemistyöhön liittyvät rajoitukset lyhyt- ja 
pitkäkiskoraiteilla 

Lyhyt- ja pitkäkiskoraiteilla tukemisen työskentelylämpötila-alue on –5 °C … 
+35 °C. Työskentelylämpötila-alueen mittaus tulee tehdä kiskosta RATO 11:n mu-

kaisesti. Työskentelylämpötila-alueesta voidaan tarvittaessa poiketa hellekäyrän 
tai junavaurion aiheuttaman korjaustyön vuoksi. Alle 500 metrin säteisissä kaar-
teissa työskentelylämpötila-alueen alaraja on +5 °C (Päällysrakennetöiden yleiset 
laatuvaatimukset, osa 2 Raidetyöt). 

5.4  Tukemistyö linjalla 

Tukemistyössä linjalla on noudatettava seuraavia periaatteita: 

− Tasoristeysten kohdalla mahdolliset varoituslaitokset tulee kytkeä pois 
päältä, kun työskennellään näiden vaikutusalueella. Myös tieliikenteen oh-

jauksen tulee olla järjestetty.  
− Työn alku- ja loppuviisteen kaltevuuden tulee olla 1:1 000 tai loivempi. 

Viistettä ei saa tehdä siirtymäkaaren alueelle. 

− Oikea tukemissyvyys on aina varmistettava kohteessa. Tukemissyvyys on 
riippuvainen päällysrakenteen komponenteista sekä hakun perusasemasta 

tukemiskoneessa. Syvyydet on esitetty päätekijöineen liitteessä 1. 

− Tukemispaine ja -aika säädetään tukikerroksen kunnon mukaisesti siten, 
että tiivistyminen pölkyn alapuolella on riittävä. 

− Perusnoston tulee olla vähintään 20 mm. Pistemäisissä kohteissa, joissa 
raiteen korkeusasema on suunnitelman mukainen tai suunnitellun yläpuo-

lella mutta sivusuuntaiseen asemaan ei tarvitse tehdä muutoksia, voidaan 
tarvittaessa käyttää 3−20 mm nostoa. 

− Maksiminosto on enintään 60 mm. 
− 30–60 mm:n nostoissa on käytettävä kahta puristusta, jotta varmistetaan 

tukikerroksen riittävä tiivistyminen. 

− 61–120 mm nostoissa on käytettävä lähtökohtaisesti kolmea puristusta. 

− Molemmat kiskot nostetaan samaan aikaan, ja nostettu pölkky tuetaan 
noston aikana molempien kiskojen vaikutusalueelta. 

− Pölkyn pään ulkopuolella olevan tukikerroksen tiivistyminen tulee tehdä 
sivutiivistimiä käyttäen. 

− Kaarteissa kallistuksen toteutuminen on varmistettava kallistuksen toden-
tavalla raidemitalla. 

− Tukemislaatua tulee tarkkailla silmämääräisesti. 
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5.5  Tukemistyö vaihdealueella 

Tuettava vaihde tulee olla vaihteen kunnossapitotoleranssien mukaisessa kun-
nossa. Ennen vaihteen tuentaa tulee varmistaa: 

− että kaikki esityöt on tehty 

− oikea tukemisjärjestys ja johtokisko 
− ettei takajatkosalueella vastakkain olevien pölkkyjen päiden välinen alue 

täyty sepelistä työn aikana 

− että vaihteelle suunnitellut hitsaustekniset toimenpiteet ja osien vaihdot 
on suoritettu  

− että suunnitellut nopeusrajoitukset on asetettu ja ratatyölupa on kaksi- tai 
useampiraiteisella radalla tarvittaessa myös viereiselle raiteelle 

− risteysalueen pitkien pölkkyjen pysyvien muodonmuutosten johdosta ase-
tettujen säätölevyjen määrä on tarkoituksen mukainen. 

 
Tukemistyön yhteydessä 

− takajatkosalueella myös kolmatta kiskoa on nostettava (jos koneessa ei 
ole kolmannen kiskon nostolaitetta, on käytettävä apunoston tekevää työ-

ryhmää) 
− vaihdealue tulee tukea aina kerralla valmiiksi 

− tuetaan käsintuentana (kankikoneella) asetinpölkyt ja risteysalueelta poik-
keavan raiteen puoli niiltä osin, joita ei voida tukea tukemiskoneella 
o käsintuenta suoritetaan aina tandemtuentana 

− kunnossapitotasoilla 1AA–3 on vaihdealueella suoritettava mittausajo 
vaihteiden ollessa niin lähekkäin, että sivuttaissiirrot ja nostot vaikuttavat 

myös muihin vaihteisiin 
− Kunnossapitotasoilla 1AA–3 vaihteet on tarkemitattava tukemistyön yh-

teydessä työsuunnitelman mukaisesti 

− kallistetussa kaarrevaihteessa on varmistuttava, ettei vaihdealueelle jää 
raiteen kierousvirheitä kummallekaan raiteelle. 

 
Heti tukemistyön jälkeen 

− päällysrakennepätevyyden omaava henkilö suorittaa vaihteen tarkastuk-
sen ja mittauksen RATO-ohjeistuksen mukaisesti ennen liikenteelle luovu-
tusta 

− poistetaan ylimääräinen sepeli mm. risteyksestä, tankokuopasta, lumiti-

lasta, vastakiskoalueelta ja kielialueelta 

− liukualuset on puhdistettava hienoaineksesta, ja jos puhdistuksen seu-
rauksena liukualusten voitelu heikkenee, tulee liukualuset voidella 

− tarkastetaan vaihteen toiminta (mm. kääntämällä vaihdetta) ennen luovu-
tusta liikenteelle (vaihde-, opastin- ja turvalaitetoimialan tarkastukset). 
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6 Liikenteelle luovutus 

Tukemistyölle tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka hyväksyy tehdyn tukemistyön 
voimassa olevien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (erityisesti RATOn osat 13 
Radan tarkastus, 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito sekä 19 Jatkuvakiskorai-
teet ja -vaihteet). Tukemistyön vastuuhenkilöllä tulee olla päällysrakennepätevyys. 
Urakoitsija tarkastaa myös, että kaikki oheistyöt on tehty työsuunnitelman mukai-

sesti, jotta tukemistyön laadusta voidaan varmistua ja työalue voidaan luovuttaa 
turvallisesti liikenteelle. 

Tukemisen työnjäljen hyväksymistä varten tukemistyön vastuuhenkilö varmistaa 
raidegeometrian laadun työnjäljen tallennusjärjestelmästä ja myös silmämääräi-

sesti. Kaarteissa kallistuksen toteutuminen on varmistettava kallistuksen todenta-
valla raidemitalla. Työn jälkeen tehdään muut tarpeelliset käsinmittaukset ja muut 
tarkastukset virheiden arvioimiseksi. Tukemistyön vastuuhenkilön tulee ilmoittaa 

tarkastuksen tuloksista urakoitsijan ratatyövastaavalle. 

Jos tukemistyön jälkeen raidegeometriaan on jäänyt merkittäviä virheitä, on tuke-
mistyö uusittava tai rataosalle on asetettava riittävä nopeusrajoitus, joka takaa 

turvallisen liikennöinnin (RATO 13). 

Jos tukemiskoneella on tehtävä erillinen mittausajo, mittakantamittaus on aloitet-
tava ja lopetettava vähintään tukemiskoneen mitan verran ennen ja jälkeen työ-

alueen, jotta aloitus- ja lopetusviisteisiin ei jää virheitä.  

Lisäksi ennen liikenteelle luovuttamista on varmistettava, että erityisesti liikenteen 
turvallisuuteen liittyvät laitteet on asennettu takaisin paikoilleen ja niiden toimivuus 

on tarkastettu.  
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7 Laadunvarmistus 

7.1  Tukemistyön laadun varmistaminen 

Tukemistyön laadunvarmistus ja tilaajalle luovutettavat dokumentit perustuvat en-

sisijaisesti sopimuksessa esitettyihin ja tilaajan kanssa sovittuihin käytäntöihin. 

Ohjeiden osalta tukemistyön laadun on täytettävä erityisesti RATOn osissa 13 Ra-
dan tarkastus ja 19 Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet esitetyt vaatimukset. Lisäksi 

vaihteiden osalta on otettava huomioon RATOn osan 14 Vaihteiden tarkastus ja 
kunnossapito vaatimukset. 

7.1.1  Tukemiskoneen työnjäljen tallennus  

Tukemiskoneen työnjäljen tallennusjärjestelmä (piirturin tuloste) on tärkeä osa tu-
kemistyön laadunvarmistusta. Tukemistyön laadun ja dokumentoinnin tulee nou-
dattaa standardia SFS-EN 13848-3. Vuonna 2010 tai sen jälkeen käyttöönotetut 

tukemiskoneet tulee olla varustettu standardin SFS-EN 13848-3 mukaisesti viimeis-
tään 1.6.2023. Tukemiskoneet, jotka on käyttöönotettu ennen vuotta 2010, tulee 
olla varustettu standardin SFS-EN 13848-3 mukaisesti viimeistään 1.6.2025. Työn-

jäljen tallennusjärjestelmän tuottamassa dokumentissa on esitettävä taulukon 
7.1:1 mukaiset parametrit.  

Taulukko 7.1:1. Työnjäljen tallennusjärjestelmän graafisen dokumentaation 
parametrit ja niiden suositeltu skaala ja esittämistapa standardin mukaisesti 
varustetulla tukemiskoneella sekä mittakantamittauksella. 
 

Parametrit Skaala  Väri  

Korkeuspoikkeama oik D1* 1:1 Ruskea pakollinen 

Korkeuspoikkeama vas D1* 1:1 Ruskea pakollinen 

Kierous 3:1 Sininen pakollinen 

Kallistus 1:5 Vihreä pakollinen 

Nuolikorkeus oik D1* 1:1 Vaalean 
vihreä 

pakollinen 

Nuolikorkeus vas D1* 1:1 Vaalean 
vihreä 

pakollinen 

Nostoarvo oik 1:3 Violetti suositeltu 

Nostoarvo vas 1:3 Violetti suositeltu 

Raideleveys 1:1 Oranssi suositeltu 
*Mittakantamittaustekniikkaa käyttävällä järjestelmällä riittää yksi arvo korkeuspoikkeamalle ja nuo-
likorkeudelle. 

Työnjäljen tallennusjärjestelmän tuottama tiedostoformaatti tulee olla avattavissa 
ilman erikseen hankittavia järjestelmiä/lisenssejä. Kunnossapidon tuennassa työn-

jäljen tallennusjärjestelmän tuottama dokumentaatio tulee tallentaa RAIKU-järjes-
telmään. Työnjäljen tallennusjärjestelmän tuottamaa dokumentaatiota on säilytet-
tävä mahdollista myöhäisempää laadunvarmistusta varten vähintään viisi vuotta. 
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7.1.2  Tarkemittaukset 

Tarkemittauksella pystytään varmistamaan nuotituksessa määritettyjen sivuttais-
siirto- ja nostoarvojen toteutuminen.  

− Uudella raiteella ja kunnossapitotasoilla 1AA–3 raiteet ja vaihteet on tar-
kemitattava kahden viikon sisällä tukemistyön jälkeen. 

− Tarkemittaus tulee suorittaa 10 m välein ja tarvittaessa kaarteissa sekä 
vaihdealueella 5 m välein. 

− Tarkemittauksia on syytä tehdä myös paikoissa, joissa ATUn lähellä on es-
teitä, jotka tukemistyön seurauksena ovat saattaneet siirtyä ATUn sisälle 
kunnossapitotasosta riippumatta.  

− Kunnossapitotasoilla 1AA–1A pitkien vaihteiden puolenvaihtopaikoilla on 
suositeltavaa käyttää tiheästi mittaavaa mittavaunua 1 m mittaustihey-
dellä. Käytettäessä tiheästi mittaavaa mittavaunua ei perinteiselle tarke-
mittaukselle ole tarvetta. 

 
Tarkemittauksien analysointi tulee suorittaa seuraavasti: 

− Tarkemittaustuloksia tulee verrata nuotituksen sivuttaissiirto- ja nostoar-
voihin sekä raiteen suunniteltuun asemaan. Jos nuotitusarvot tai raiteen 
asema ei toteudu, tulee arvioida, onko poikkeamilla vaikutusta junaturval-

lisuuteen sallitulla nopeustasolla ja tarvittaessa asettaa nopeusrajoitus. 

− ATUn lähellä olevien esteiden tarkemittaustuloksia tulee verrata raiteen 
ATUun. Jos vaaditut ATUn mitat eivät täyty, tulee toimenpiteistä sopia ra-
taverkon haltijan kanssa. 

 

7.2  Radantarkastusvaunun mittaustulosten 
analysointi 

Lopullinen laadunvarmistus tukemistyölle muodostuu seuraavasta radantarkastus-
vaunun mittaustuloksesta. Mittaustulos tulee analysoida ja virheille tulee suunni-
tella korjaustoimenpiteet kunnossapitotason tai erillisen sopimuksen mukaisesti. 

Tukemistyöstä tulee lisäksi tehdä lyhyt analyysi työllä saavutetusta lopputuloksesta 
verrattuna asetettuihin tavoitteisiin.  

7.3  Tilaajalle luovutettavat dokumentit 

Tukemistyön jälkeen on tilaajalle luovutettava seuraavat tiedot: 

− nuotti (RAIKU) 
− työsuunnitelma, johon on lisätty toteutuneet suoritteet sekä poikkeavat 

asiat 

− tukemiskoneen työnjäljen tallennusjärjestelmän tuottama dokumentaatio 
(RAIKU) 

− kiskon neutralointitarkastuspöytäkirjat (jos tarkastus on tehty) 
− vaihteen tarkastuspöytäkirja (jos tarkastus on tehty) 

− muut tarkastuspöytäkirjat (jos tarkastuksia on tehty) 
− tarkemittausten analyysi (RAIKU) 

− analyysi seuraavasta raiteentarkastusvaunun mittaustulosteesta tukemis-
alueella. 
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Urakoitsijan tulee säilyttää viiden vuoden ajan työjäljen piirturin tuloste mahdollista 

tarkempaa analyysia varten. 

7.4  Raidegeometrian ja mittausperustan 
laadunvarmistus 

Luvussa 2.2.1 esiteltiin raidegeometrian ja mittausperustan toimimattomuuden 
syitä. Tyypillisesti tarkkuusmenetelmällä nuotitusmittauksen tuottava mittausorga-

nisaatio havaitsee mittausperustan ja raidegeometrian toimimattomuuden maas-
tomittausten yhteydessä. Toimimattomuudella tarkoitetaan raiteen todellisen ase-
man siirtymistä kunnossapitotoleranssien ulkopuolelle raiteen suunniteltuun ase-

maan verrattuna niin, että suunniteltu raidegeometria on ristiriitainen maastossa 
olevan todellisen raidegeometrian kanssa, eikä suunniteltuun raidegeometriaan 
voida siten luottaa. Tällaisessa tilanteessa raiteen palauttaminen ”suunniteltuun 

asemaan” on liikenteen turvallisuuden kannalta vaarallista. Kunnossapitotolerans-
seilla tarkoitetaan RATO 13 -ohjeen suurimpia sallittuja poikkeamia liikenteen käy-
tössä olevalle raiteelle. Kunnossapitosopimuksissa voidaan kuitenkin tarkentaa ja 

tiukentaa raidegeometrian aseman kunnossapitotoleransseja.  

Raidegeometrian ja mittausperustan toimimattomuudesta on välittömästi raportoi-
tava urakoitsijalle sekä rataverkon haltijalle, jotka määrittävät toimenpiteet mit-

tausperustan ja raidegeometrian korjaamiseksi. Urakoitsija ja mittausorganisaatio 
tuottavat laatupoikkeamasta poikkeamailmoituksen, joka on liitteessä 2. Poik-
keamailmoitukseen laitetaan liitteeksi nuotitusmittaus, jossa mittauksia verrataan 

suoraan raidegeometriaan (ns. raakanuotti). 

Tilanteissa, joissa tarkkuusmenetelmää ei voida käyttää raidegeometrian ja mit-
tausperustan ongelmista johtuen, toimitaan seuraavasti: 

1. Mittausorganisaatio tuottaa suhteellisen nuotituksen, jossa vain virhekoh-
dat tuetaan.  

2. Urakoitsija ja mittausorganisaatio tekevät poikkeamailmoituksen (liite 2) 
vaadittuine liitteineen ja lähettävät sen rataverkon haltijan alueisännöitsi-

jälle sekä osoitteeseen ratarekisterit@vayla.fi. 
3. Urakoitsija määrittää yhteistyössä rataverkon haltijan kanssa toimenpiteet 

mittausperustan ja raidegeometrian korjaamiseksi. 

 
Ensisijaisesti raidegeometria ja mittausperusta on määritettävä uudelleen kokonai-
selle rataosalle, jotta suunniteltu raidegeometria on mahdollisimman yhtenäinen 

koko rataosalla. On kuitenkin tilanteita, joissa rataosalle on määritetty uusi mit-
tausperusta ja raidegeometria kunnostushankkeen yhteydessä. Tällöin on huoleh-
dittava, että eri aikaan tehdyt mittausperustat ja raidegeometriat sovitetaan yh-

teen. 

Poikkeustilanteissa, joissa raidegeometria ja mittausperusta eivät toimi kunnossa-
pidon tukemistöissä, voidaan tehdä ns. suhteellinen nuotitusmittaus. Suhteelli-

sessa nuotitusmittauksessa tavoitteena on poistaa raidegeometrian asentovirheet, 
kuten nuolikorkeusvirheet ja korkeuspoikkeamat niin, että raiteen asemaa ei muu-
teta enempää kuin virheiden korjaamiseksi on tarpeellista. Suhteellisella nuotitus-

mittauksella saavutetaan yhtenäisempi geometria kuin pelkällä suhteellisella tuke-
misella. Suhteellista nuotittamista käytettäessä on aina varmistettava, että kisko-
lämpötilat ovat tukemistyön jälkeen neutraalilämpötila-alueella. Suhteellisessa 
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nuotituksessa hellekäyrän riski kasvaa. Samoin ajolangan asema on tarkistettava 

suhteessa raiteeseen ja mahdollinen säätö on tehtävä tarvittaessa. 
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Linjatuenta 

       

Kisko-

tyyppi 
Pölkkytyyppi 

Tukiker-
rosmateri-

aali 

Kiskon 
korkeus 

(mm) 

Pölkyn 
korkeus 

(mm) 

Aluslevy 

(mm) 

Välys 

(mm) 

Tukemissyvyys 
kiskon yläpin-

nasta (mm) 

Tukemissyvyys, jos hakku 
on perustilassa 15 mm kis-
konselän alapuolella (mm) 

K 30 Puu Sora 120 160 20 10 310 295 

K 43 Puu Sora 140 160 22 10 332 317 

K 43 Puu Sepeli 140 160 22 15 337 322 

K 43 Betoni Sepeli 140 200 6 15 361 346 

54 E1 Puu, BP17  Sepeli 159 160 22 15 356 341 

54 E1 Betoni Sepeli 159 200 6 15 380 365 

54 E1 
B86, B88, BP89, 

B97, BP99 
Sepeli 159 225 10 15 409 394 

K 60 Puu Sepeli 165 160 22 15 362 347 

60 E1 
B86, B88, BP89, 

B97, BP99 
Sepeli 172 225 10 15 422 407 

60 E1 

B86, B88, BP89, 

B97, BP99 
+pohjain 

Sepeli 172 235 10 15 432 417 
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Vaihteen tuenta 

        

 

Kisk

o-
tyyp

pi 

Pölkky-
tyyppi 

Tukiker-
rosma-

teriaali 

Kiskon 

kor-
keus 
mm 

Pölkyn 

kor-
keus 
mm 

Alusle-

vyn 
paksuus 

mm 

Välilevy-
jen pak-

suus mm 

Tukemis-

syvyys kis-
kon yläpin-
nasta mm 

Tukemissyvyys 
(mm), jos hakku 
on perustilassa 

15 mm kiskonse-
län alapuolella  

 
K 30 Puu Sepeli 120 160 20   315 300 

 

 
K 43 Puu Sepeli 140 160 22   337 322 

 

 
54 E1 

Mänty tai 

azobe 
Sepeli 159 160 16 - 25 6 350 335 

 

 
54 E1 Betoni BP92 Sepeli 159 220 16 - 25 6 + 4 414 399 

 

 
60 E1 Azobe Sepeli 172 160 15 - 20 6 358 343 

 

 
60 E1 Betoni BP92 Sepeli 172 220 20 6 + 4 437 422 

 

 
60 E1 

Betoni BP92 

+ pohjain 
Sepeli 172 230 20 6 + 4 447 432 

 
Huom! 

Vaihteen 
sisällä 
kolme 

eri  
tukemis- 
syvyyttä 

60 E1 Ontelopölkky Sepeli 172 220 20 12 + 5 429 414 

Elastinen, 

kääntölaitteen 
kohdalla 

60 E1 

Betoni 

(BP14+poh-
jain) 

Sepeli 172 260 ei ole 10 440 425 Elastinen, väli-
kiskoalue 

60 E1 

Betoni (BP14 

ilman koro-
tusta + poh-

jain) 

Sepeli 172 230 20 5 + 10 435 420 
Elastinen,  
jatkosalue 
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Yleiset tiedot koskien kaikkia VEKU-laitteita: 

Kiskotyyppi 60E1                
Pölkkytyyppi BP-92                
Tukikerros-
materiaali Sepeli                
Kiskon kor-
keus 

172 
mm                

Pölkyn kor-
keus 

220 
mm                

                  
Pölkyn alapinnan etäisyys kiskon kulkupinnasta eri VEKU-laitteilla [mm]: 

VEKU-laite 
Pölkky 

1 
Pölkky 

2 
Pölkky 

3 
Pölkky 

4 
Pölkky 

5 
Pölkky 

6 
Pölkky 

7 
Pölkky 

8 
Pölkky 

9 
Pölkky 

10 
Pölkky 

11 
Pölkky 

12 
Pölkky 

13 
Pölkky 

14 
Pölkky 

15 
Pölkky 

16 

Tupos 440 460 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 460 440 

Kaitjärvi E 440 460 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 460 440 

Kaitjärvi P 440 460 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 460 440 

Lautiosaari 440 460 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 460 440 

Hammaslahti 440 460 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 460 440 

Paltamo 440 460 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 460 440 

Mattila 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 

Selänpää 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 

Vainikkala 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 

Suontee 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 

Kannus I 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 

Alhojärvi 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 

Niirala 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 

Kannus L 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 

Imatra 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 

Vartius 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 
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Poikkeamailmoitus 
     

Lähetä poikkeamailmoitus Väyläviraston alueisännöitsijälle sekä osoitteeseen ratarekisterit@vayla.fi.  
Ilmoittaja:         

Päivämäärä:         
       

Kohteet    Ongelma (rastita)  

Rataosa (esim. 
003 HKI - PSL), 
ratatiedon rata-
numero 

Raide (esim. 001 
IR) 

Raidegeometriatiedoston nimi 
Ongelma-alue, alku - loppu 
(km+m - km+m) 

Raidegeometria Mittausperusta 
Raidegeomet-
riamerkinnät 

              

              

              

              

Lisätiedot (Esim. tiedot mittausperustasta yms.)     

  

  

  

  

  

Liitteet (Nuotitus)      
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Tukikerroksentiivistäjän käyttörajoitukset 

Kaivinkoneeseen liitettävällä tukikerroksentiivistäjällä tiivistetään tukikerrosta pölk-
kyjen alle. Sitä käytettäessä raidegeometriaa ei saa muuttaa. Raidegeometriaa saa 
muuttaa vain tukemiskoneella. 

Tukikerroksentiivistäjän käyttöön liittyvät seuraavat rajoitukset: 

− Tukikerroksentiivistäjän käytöstä on sovittava rataverkon haltijan kanssa. 

− Tukikerroksentiivistäjällä saa tukea vain kunnossapitotasoilla 5–6, joilla 
sillä tuetaan hajapölkkyjä. 

− Tukikerroksen muotoilu tehdään kaivinkoneen kauhalla, ja tukikerroksen 
tiivistys on tehtävä erityisen huolellisesti kaivinkoneen hydraulitiivistäjällä 
hellekäyrän riskin minimoimiseksi niin, että tukikerros on RATO 11 liite 

2/1 ja 2/2 normaalipoikkileikkauksen mukainen. 
− Jos vaihteen geometria on kunnossa, tukikerroksentiivistäjää voi käyttää 

myös vaihteessa enintään kolmen vaihdetun pölkyn tiivistämiseen. Pölkyt 

eivät saa olla peräkkäisiä. Muissa tapauksissa tukikerroksentiivistäjän 
käyttö vaihteissa on kielletty. 

− Jos raide luovutetaan liikenteelle pelkän tukikerroksentiivistäjän käytön 
jälkeen, saa raiteen nopeus olla enintään 30 km/h. Kunnossapitotasoilla 
5–6 on tukemistyö suoritettava tukemiskoneella viikon kuluttua tukiker-

roksentiivistäjän käytön jälkeen. 
 
Tukikerroksentiivistäjän käytöstä on aina tehtävä riskien arviointi, jossa esitetään 

toimenpiteet riskien minimoimiseksi. Riskien arviointi voidaan liittää osaksi kunnos-
sapitosopimuksia ja urakkasopimuksia. Mikäli tukikerroksentiivistäjää käytetään 
korkeammilla kunnossapitotasoilla, tulee hakea rataverkon haltijalta poikkeuslupa.  

Hajapölkyn vaihdon rajoitteet 

Tukikerroksentiivistäjällä tehtävään hajapölkyn vaihtoon liittyvät seuraavat rajoi-
tukset: 

− Kiskopituudelta sallitaan vaihtaa 35 % pölkyistä taulukon 1 mukaisesti. 

− Yksittäisiä pölkkyjä voidaan vaihtaa niin, että joka kolmas pölkky vaihde-
taan. 

Taulukko 1. Tukikerroksentiivistäjällä tehtävässä hajapölkyn vaihdossa vaihdetta-
vien pölkkyjen maksimimäärä kiskopituutta kohden. 

Kiskopituus 

(m) 

Pölkkyjä  

yhteensä (kpl) 

Vaihdettavien pölkkyjen maksimimäärä 

per kiskopituus 35 % pölkyistä (kpl) 

16 26 9 

18 30 10 

25 41 14 

50 82 29 

  

− Perättäisten pölkkyjen vaihdon osalta on jätettävä pölkkyjä vaihtamatta 
taulukon 2 mukaisesti. Perättäisiä pölkkyjä saa vaihtaa tukikerroksen tii-
vistäjällä maksimissaan neljä kappaletta. 
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− Jatkospölkkyjen osalta jätetään vähintään 5 pölkkyä vaihtamatta molem-
piin suuntiin taulukon 2 mukaisesti. 

Taulukko 2. Vaihtamatta jätettävien pölkkyjen määrä perättäisesti vaihdettujen 
pölkynvaihtoalueiden välillä. 

Perättäiset pölkyt (kpl) 
Pölkkyjä jätettävä vaihtamatta ennen seuraavaa 
pölkynvaihtokohtaa (kpl)  

2 5 

3 7 

4 10 

 
Esimerkki tukikerroksentiivistäjän käytöstä perättäisten pölkkyjen osalta esitetään 

alla olevassa kuvassa 1 ja kuvassa 2 esimerkki jatkospölkkyjen kohdalla pölkkyjen 
vaihdosta. 

 

Kuva 1. Tukikerroksentiivistäjän käyttö perättäisten pölkkyjen hajavaihdossa 
25 metrin kiskopituudella. 

 

Kuva 2. Jatkospölkkyjen vaihdossa jätetään vähintään 5 kappaletta pölkkyjä 
vaihtamatta molemmin puolin vaihtokohtaa. 
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Raidegeometriamerkinnät 

Seuraavissa kuvissa on esitetty aiemmin käytetyt raidegeometriamerkinnät.  
Nykyiset raidegeometriamerkinnät ovat RATO 17 -ohjeessa.  
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