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Esipuhe 

Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) on uudistettu. 

Ohjeen uudistamisen yhteydessä on ns. toimintovirheanalyysin avulla tunnistettu 
ratatyöprosessin vaiheista ne, joissa onnistuminen on ollut vain ihmisen muistin tai 
osaamisen varassa. Näihin kohtiin on ohjetyön aikana määritetty ihmisen toimintaa 
tukevia toimintatapoja. 

Keskeinen muutos ohjeessa on siirtyminen ratatyöluvan pyytämisessä, antami-
sessa ja päättämisessä sähköiseen viestintään RUMA-sovelluksen kautta. Aiemmin 
käytössä ollut puheviestintä em. asioissa jää normaalitilanteessa pois. Puheviestin-
tää voidaan ratatyöluvan pyytämisessä, antamisessa ja päättämisessä käyttää jat-
kossakin, mutta se rajautuu ainoastaan tilanteisiin, joissa RUMA-sovellus ei tekni-
sen häiriön takia ole käytettävissä. 

Ohjeen rakenne on uudistettu erityisesti ratatyöprosessin osalta niin, että teksti 
etenee kronologisesti ratatyön suunnittelusta ratatyöluvan päättämiseen.  

Samalla ratatyömenettely on nostettu käsiteltäväksi ensin, ennen turvamiestoimin-
taa ja RATSUn käyttöä. Tällä halutaan korostaa ratatyömenettelyn ensisijaisuutta 
toimintatapana rataverkolla tehtävissä töissä. 

Tarkemmin muutokset on esitetty ohjeen perustelumuistiossa. 

Helsingissä lokakuussa 2022 

Väylävirasto 
Toiminnan ohjaus 
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Määritelmiä 

Tässä ohjeessa: 

Aukean tilan ulottuma (ATU) on pitkin raidetta ulottuva tila, jonka sisäpuolella 
ei saa olla kiinteitä rakenteita tai laitteita.  

Ennakkoilmoitus on Junaliikenteen ennakkotiedot -järjestelmässä (JETI) tai kul-
jettajapäätelaitteella (KUPLA) annettava ilmoitus, jolla ilmoitetaan ennalta suunni-
telluista ratatöistä sekä liikennöintiin vaikuttavista muutostiedoista. 

Ennakkosuunnitelma on ennalta suunnitellusta ratatyöstä laadittava suunni-
telma, jossa huomioidaan ratatyölle tarvittavat työajat, liikennöinnin keskeytykset 
ja muut poikkeukselliset järjestelyt. Ennakkosuunnitelman perusteella liikenne-
suunnittelu laatii ennakkoilmoituksen. Ennakkosuunnitelma tulee laatia myös lii-
kennöintiin vaikuttavista asioista, ks. kohta 2.1.2.3 Muut ennakkosuunnitelmat. 

Ensimmäisen luokan liikenteenohjaus sisältää liikennepaikat ja liikennepaik-
kojen välisten raiteiden muodostaman alueen siltä osin, kun aluetta ei ole osoitettu 
toisen luokan liikenteenohjauksen alueeksi. Alueella liikennöintiin ja ratatyöhön on 
oltava valtion rataverkon liikenteenohjauksen lupa. 

Hinattava laite on ilman omaa konevoimaa kiskopyörillä liikkuva, hinattavaksi 
tarkoitettu kone tai laite. 

Hätäviesti on suullinen ilmoitus, joka on annettava, kun on tarve varoittaa liiken-
nettä tai ratatyötä. 

Jalkaisin tehtävällä työllä tarkoitetaan jalkaisin tehtäviä töitä, joissa liikutaan 
rautatiealueella ja käytetään ainoastaan käsityökaluja tai -laitteita ja jotka eivät 
edellytä liikenteenohjauksen ratatyölupaa.  

JETI on junaliikenteen ennakkotiedot -järjestelmä, jolla laaditaan, jaetaan ja yllä-
pidetään ennakkoilmoituksia ja radan liikennöitävyyteen vaikuttavia tietoja. Järjes-
telmässä laaditaan ja hyväksytään rataverkolla tehtävät ratatyöt ja ennakkosuun-
nitelmat. 

Junaliikenteellä tarkoitetaan liikennöintimuotoa, jossa noudatetaan junaliiken-
teestä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Yksikkö muuttuu junaksi, kun lähtöval-
miusilmoitus on vastaanotettu. 

Keskitetty vaihde voidaan kääntää myös muulla tavoin kuin paikallisesti käsin. 

Kirjautumisella RAILI-palveluun tarkoitetaan tehtävän mukaisen toimintatun-
nuksen ja roolin aktivoimista RAILI-palvelussa.  

Käyttökeskus on keskus, jossa käyttöpäivystäjä tekee keskitetysti sähköradan 
kytkentämuutoksia ja valvoo energian käyttöä /1/. 

Liikennesuunnittelu on Fintraffic Raide Oy:n toiminto, joka käsittelee ja hyväk-
syy ennakkosuunnitelmia ja laatii ennakkoilmoituksia. Liikennesuunnittelun tehtä-
vänä on yhteensovittaa valtion rataverkon ratatyöt ja rautatieliikenne.  
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Liikennöinti on junaliikennettä tai vaihtotyötä. 

Liikennöity raide on raide, jolla ei ole ratatyölupaa. 

Liikenteenohjaus (LO) suojaa ja turvaa liikennöintiä ja ratatyötä. Liikenteenoh-
jaus antaa lupia ja ilmoituksia ratatyölle ja liikennöinnille. 

Liikenteen ehdoilla tehtävä ratatyö tarkoittaa sitä, että ratatyö toteutetaan 
vallitsevan liikennetilanteen mukaan. Liikenteen ehdoilla tehtäviä ratatöitä ovat 
myös akuutit vika- tai häiriötilanteiden korjaamiset. 

Liikenteen rajoite -ilmoitus (LR-ilmoitus) on ratatyövastaavan, radanpidon 
urakoitsijan, Väyläviraston raivauspalvelun tai tilannekoordinaattorin liikenteenoh-
jaukselle antama ilmoitus radan normaalista poikkeavasta tilasta ja siitä johtuvasta 
rajoitteesta radan liikennöinnille. 

Liikkuvalla kalustolla on Liikenne- ja viestintäviraston käyttöönottolupa, se on 
esitetty liikkuvan kaluston rekisterissä tai se on saanut luvan liikkua radalla tilapäi-
sellä käyttöönottoluvalla /2/. 

LOKI (Liikenteen Ohjaajien Kirjaukset) on liikenteenohjauksen käyttämä Liike-jär-
jestelmän sovellus, jonka avulla liikenteenohjaus tekee kirjauksia ja ilmoituksia työ-
vuorojen aikaisista tapahtumista ja suoritetuista toimenpiteistä. Näitä kirjauksia 
ovat esimerkiksi merkinnät, jotka koskevat ratatyölupia, vaihtotyötä tai liikenteen-
ohjauksen ilmoituksia. 

Lupapaikka on liikennepaikka tai sen osa, jota käytetään junaliikenteen turvaa-
miseen.  

Luvan tiedot tarkoittaa RUMA-järjestelmästä ilmeneviä ratatyölupaan liittyviä tie-
toja. 

Maalla liikkuva työkone on työkone, joka ei voi liikkua kiskoilla. 

Muulla rautatieliikenteen harjoittajalla kuin radan rakennus- ja kunnos-
sapitotöitä tekevällä yrityksellä tarkoitetaan  

− rautatieyrityksiä,  
− museoliikenteen harjoittajia,  
− muu kuin päätoimenaan liikennöiviä yrityksiä tai yhteisöjä tai  

− liikennöivää rataverkon haltijaa. 
 

Nopeusrajoituksella tarkoitetaan kaikille yksiköille tai tietyillä ominaisuuksilla 
varustetuille yksiköille määrättyä suurinta nopeutta määrätyllä matkalla. Määrätty 
suurin nopeus voi johtua radan, raiteen tai yksikön ominaisuuksista. 

Näkemämatkalla tarkoitetaan sitä riittävää näkemämatkaa liikuttaessa RSU:ssa 
ja turvamiestoiminnassa, jota turvallinen työskentely ja liikkuminen edellyttää. Nä-
kemämatkan turvallinen vähimmäispituus vaihtelee tehtävän työn, radan nopeu-
den ja näköesteiden mukaan. 

Opastettu henkilö on henkilö, jonka sähköalan ammattihenkilöt ovat opastaneet 
siten, että hän kykenee välttämään sähkön aiheuttamat vaarat. Opastettua henki-
löä saa käyttää vain niissä tehtävissä, joissa se on erikseen sallittu. 



Väyläviraston ohjeita 40/2022 12 
Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) 
 

 

Paikallisluvalla tarkoitetaan asetinlaitteen asettamaa tilaa, joka mahdollistaa 
paikallisluparyhmään kuuluvien vaihteiden, pysäytyslaitteiden ja raiteensulkujen 
kääntämisen paikalliskääntöpainikkeella ja paikallisluparyhmään kuuluvien avain-
salpalaitteiden käyttämisen.  

Radan liikennöitävyyden tarkastaminen tehdään ennen työnosan tai koko 
ratatyöluvan päättämistä ja raiteen luovuttamista liikennöinnille, jos työssä on vai-
kutettu raiteen geometriaan, radan rakenteisiin tai vakavuuteen, sähkörataan tai 
turvalaitteisiin. Tarkastuksella varmistetaan liikkuvan kaluston turvallinen kulku rai-
teella. Tarkastuksesta laaditaan Radan päällysrakenteen liikennöitävyyden tarkas-
tuspöytäkirja, joka on haettavissa Väyläviraston ohjeluettelosta.  

Radanpidolla tarkoitetaan rautatien ja siihen liittyvän kiinteän omaisuuden suun-
nittelua, hankintaa, rakentamista, hallintaa ja kunnossapitoa.  

Radanpidon urakoitsijalla tarkoitetaan tässä ohjeessa yrityksiä, yhteisöjä ja nii-
den alihankkijoita, jotka työskentelevät rautatiealueella Väyläviraston tilauksen, 
sopimuksen tai luvan perusteella. Radanpidon urakoitsijoita ovat myös yritykset, 
joka tekevät rataverkolla radan rakennus- ja kunnossapitotöitä ja harjoittavat siten 
liikennöintiä rataverkolla. Radanpidon urakoitsijoita eivät kuitenkaan ole muut rau-
tatieliikenteen harjoittajat eikä liikenteenohjauspalveluita tarjoava yhtiö. 

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

Raideväli on vierekkäisten raiteiden keskilinjojen välinen lyhin etäisyys. 

RAILI-palvelu (Rautateiden integroitu liikenneviestintäpalvelu) on rautatiekäyt-
töön suunniteltu puheviestintäpalvelu, jota voidaan käyttää sekä VIRVE- että äly-
puhelimilla. Älypuhelimiin tarvitaan RAPLI-sovellus RAILI-palvelua varten. 

RAPLI-sovellus on yleisen verkon älypuhelimiin suunniteltu RAILI-palvelun käyt-
töön ja kirjautumiseen käytettävä sovellus. 

Rata käsittää yhden tai useamman raiteen, raiteiden tukikerroksen, kaikki maas-
ton pinnanmuodostuksen tasaamiseksi tarvittavat rakenteet, kuten penkereet ja 
leikkaukset, veden poisjohtamiseksi tarvittavat ojat, roudan torjumiseksi, radan 
vakavoittamiseksi ja raiteen kannattamiseksi tarvittavat rakenteet sekä kaikki ra-
dan rakenteeseen kuuluvat ja liikenteen hoitamiseen tarvittavat erikoisrakenteet 
ja -laitteet, kuten sillat, rummut, turvalaitteet ja sähköistyksen vaatimat laitteet. 
Rata jakaantuu ratalinjaan ja liikennepaikkoihin. 

Ratajohto on ajojohtimen ja mahdollisen paluujohtimen tai vastajohtimen sekä 
kannatusrakenteiden ja varusteiden muodostama johto. 

Ratatyö on rataverkolla tehtävää työtä, joka edellyttää liikennöinnin keskeyttämi-
sen.  Ensimmäisen luokan liikenteenohjauksen alueella ratatyöhön tulee olla liiken-
teenohjauksen antama ratatyölupa. Ratatyöluvan aikana liikennöinti on keskey-
tetty ratatyöalueella. Toisen luokan liikenteenohjauksen alueella liikenteenohjaus 
ei anna ratatyölupaa, vaan ratatyövastaava vastaa itsenäisesti ratatyöstä ja sen 
turvaamisesta. 

Ratatyöalue on alue, jolla on ratatyölupa.  
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Ratatyöhön kirjautumisella tarkoitetaan, että ratatyövastaava aktivoi ratatyöil-
moituksen RUMAssa kirjautumalla ratatyölle. 

Ratatyöhön liittymisellä tarkoitetaan, että RUMA-jäsen tekee jäsenpyynnön ak-
tiivisen ratatyön jäseneksi. 

Ratatyön suojaamisella tarkoitetaan liikenteenohjauksen toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, ettei ratatyöalueelle ohjata tai ohjaudu liikennöintiä. 

Ratatyön turvaamisella tarkoitetaan ratatyövastaavan maastossa tekemiä toi-
menpiteitä, joilla varmistetaan, etteivät ratatyöalueella liikkuvat työkoneet ja työn-
tekijät ajaudu ratatyöalueen ulkopuolelle sekä muita maastossa tehtäviä toimenpi-
teitä liikennöinnin ja ratatyön erottamiseksi. 

Ratatyöilmoitus (RT-ilmoitus) on liikenteenohjaukselle annettava ilmoitus ra-
tatyöstä. RT-ilmoitus tehdään RUMA-sovelluksella. 

Ratatyökoneella tarkoitetaan sellaista työkonetta ja ajoneuvoa, joka voi kulkea 
joko pelkästään kiskoilla tai sekä kiskoilla että maalla. Ratatyökone koostuu perus-
koneesta ja siihen liitetystä ratavarustuksesta. Ratatyökone voi liikkua myös muu-
toin kuin omalla konevoimallaan. Ratatyökone ei ole liikkuvaa kalustoa /2/. 

Ratatyökoneen kuljettajalla tulee olla käytössään RUMA-sovellus koko ratatyön 
ajan, ja hänen tulee liittyä RUMAssa RUMA-jäseneksi.  

Ratatyölupa on termi, jolla tarkoitetaan liikenteenohjauksen antamaa lupaa ra-
tatyöhön. 

Ratatyön suojaulottuma (RSU) on pitkin raidetta ulottuva tila, jonka sisäpuo-
lella työskentely edellyttää ratatyöluvan tai voidaan tehdä tietyin edellytyksin tur-
vamiestoiminnalla tai RATSUa käyttäen. RSU on määritelty kohdassa 1.2 Ratatyön 
suojaulottuma (RSU). 

Ratatyöselostus on ratatyövastaavan antama selostus ratatyöluvasta, sen alu-
eesta ja muista keskeisistä asioista. 

Ratatyövastaava (RTV) on henkilö, joka vastaa ratatyön liikenneturvallisuu-
desta, pyytää ratatyöluvan ja ilmoittaa ratatyöluvan päättymisestä. Ratatyöluvan 
päättyessä ratatyövastaava ilmoittaa raiteen liikennöitävyydestä tai liikennöinnin 
rajoitteista. 

RATKO on Väyläviraston Extranet-palvelussa toimiva Ratakohteiden hallintasovel-
lus. 

RATSU on yleisnimitys sellaiselle rautatiellä tehtävän työn turvaamiseen tarkoite-
tulle SIL 4 -tason turvalaitetekniikkaan perustuvalle laitteistolle, joka varoittaa yk-
sikön saapumisesta työalueelle. RATSUa voidaan käyttää automaattisena, puoliau-
tomaattisena tai manuaalisena hälytysjärjestelmänä. Työllä, jota turvataan RAT-
SUn käytöllä, ei saa olla vaikutusta rautatieliikenteeseen, liikennöitävyyteen, radan 
vakavuuteen, raiteen geometriaan, turvalaitteisiin tai sähkörataan. 
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RATSUn automaattisella käytöllä tarkoitetaan sitä, että hälytys turvattavalla 
alueella käynnistyy automaattisesti SIL 4 -tasoisen laitteiston toimesta yksikön etu-
pään tullessa hälytysalueelle. Hälytys päättyy automaattisesti yksikön poistuttua 
hälytysalueelta. 

RATSUn manuaalisella käytöllä tarkoitetaan sitä, että hälytys turvattavalla alu-
eella käynnistyy RATSU-laitteiston käytöstä vastaavan toimesta RATSUn laitteis-
tolla yksikön tullessa hälytysalueelle. Hälytyksen voi päättää vain RATSU-laitteiston 
käytöstä vastaava henkilö, kun työskentelyalue on taas vapaa. 

RATSUn puoliautomaattisella käytöllä tarkoitetaan sitä, että hälytys turvatta-
valla alueella käynnistyy automaattisesti SIL 4 -tasoisen laitteiston toimesta yksi-
kön etupään tullessa hälytysalueelle. Hälytyksen voi päättää vain RATSU-laitteiston 
käytöstä vastaava henkilö. 

Rautatiellä tarkoitetaan yksi- tai useampiraiteista rataa sekä rautatiealuetta ja 
sillä olevia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita, joita tarvitaan liikenteen hoitami-
seksi ja turvaamiseksi sekä kaikkea näihin liittyvää toimintaa varten. 

Rautatiealueella tarkoitetaan aluetta, joka tarvitaan rataa, rata-aluetta, raken-
nuksia ja laitteita sekä liikenteen hoitamista sekä kaikkea näihin liittyvää toimintaa 
varten, ja tarpeellisia rautatieliikenteen palvelualueita. 

Rautatiealueella tehtävällä muulla työllä tarkoitetaan RSU:n ulkopuolella 
tehtäviä radanpitoon ja radan rakentamiseen liittyviä töitä, jotka eivät ole rata-
työtä, turvamiestoimintaa tai RATSUn käyttöä. Rautatiealueella tehtävällä muulla 
työllä ei saa olla vaikutusta rautatieliikenteeseen, liikennöitävyyteen, radan vaka-
vuuteen, raiteen geometriaan, turvalaitteisiin tai sähkörataan. 

Rautatiehätäpuhelu (HÄTÄ) on korkean prioriteetin puhelu, joka hälyttää alu-
eellaan kaikissa RAILI-palvelua käyttävissä puhelimissa. 

Rautatieliikenteen harjoittajia ovat  

− rautatieyritys 
− yritys, joka tekee rataverkolla radan rakennus- ja kunnossapitotöitä ja 

harjoittaa siten liikennöintiä rataverkolla 

− museoliikenteen harjoittaja 
− muu kuin päätoimenaan liikennöivä yritys tai yhteisö 
− liikennöivä rataverkon haltija. 
 

Rautatieyritys on julkinen tai yksityisoikeudellinen yritys tai muu yhteisö, joka 
toimiluvan nojalla päätoimenaan harjoittaa rautateiden henkilö- tai tavaraliiken-
nettä ja joka on velvollinen huolehtimaan vetopalveluista. Rautatieyrityksellä tar-
koitetaan myös yksinomaan vetopalveluja tarjoavaa yritystä. 

RUMA eli ratatyöurakoitsijan mobiilialusta on sovellus, joka sisältää ratatyölupaan 
liittyvän dokumentoinnin. RUMAn avulla pyydetään ja päätetään ratatyölupa, pai-
kannetaan ja varmistetaan ratatyön suorittamispaikka sekä tehdään RT- ja LR-
ilmoituksia. RUMAn käyttö on pakollista ratatyövastaaville ja RUMA-jäsenille. 
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RUMA-jäseniä ovat  

− ratatyövastaava 
− työryhmän yhteyshenkilö 
− ratatyökoneen kuljettaja 
− ratatyöalueella käytettävän, radanpidon urakoitsijan liikkuvan kaluston 

kuljettaja 
− laiturialueella käytettävän työkoneen kuljettaja, kun työkone työskentelee 

RSU:n sisäpuolella.  
 

RUMA-jäsenillä tulee koko ratatyöluvan ajan olla käytössään RUMA-sovellus, ja 
heidän tulee olla liittyneitä kyseisen ratatyön jäseniksi RUMAssa. 

Sijoitussopimus on rautatiealueelle sijoitettavista rakennelmista ja laitteista Väy-
läviraston kanssa tehtävä sopimus. 

Suojastamattomalla radalla tarkoitetaan radan junakulkutieraiteita, joilla ei ole 
vapaanaolon valvontaa ja joilla liikennettä ei ohjata näkyvillä opasteilla suojaväliltä 
toiselle. 

Sähkölaitetila on sähkökeskustila, muuntamo, ohjaustila, akkuhuone, syöttö-
asema tai muu tila, jossa on rautatiejärjestelmän sähkölaitteistoja. 

Sähkörata on sähkölaitteisto, joka koostuu syöttö- ja välikytkinasemista, ratajoh-
don johtimista ja niiden kannatusrakenteista (pylväät, portaalit, kääntöorret), 
imumuuntajista, radanvarsisäästömuuntajista, erottimista ja eristimistä. Rakentee-
seen kuuluvat lisäksi sähköradan läheisyydessä sijaitsevien metallirakenteiden suo-
jamaadoitusjohtimet, sähköistettyjen raiteiden kiskot jne. 

Tasoristeys on maantien, kadun, yksityistien, kevyen liikenteen väylän tai moot-
torikelkkareitin ja radan samassa tasossa oleva risteys. 

Tasoristeyslaitos tarkoittaa teknistä järjestelmää, jonka tarkoitus on parantaa 
tasoristeyksen turvallisuutta ja jolla tienkäyttäjää varoitetaan raiteella liikkuvista 
yksiköistä. 

Tehtävään opastettu henkilö on muiden kuin sähkötöiden parissa työskente-
levä henkilö, joka on opastettu toimimaan tilapäisesti tietyssä tehtävässä. 

Tilapäinen nopeusrajoitus on tietylle alueelle määräaikaisesti raiteen suurim-
maksi nopeudeksi määrätty nopeusrajoitus.  

Toisen luokan liikenteenohjauksen alue tarkoittaa aluetta, jossa toimijat vas-
taavat turvallisuudesta itse. Alue sisältää liikennepaikalla tai liikennepaikkojen vä-
lisellä alueella olevan alueen siltä osin, kun sitä ei ole osoitettu kuulumaan ensim-
mäisen luokan liikenteenohjauksen alueeseen. 

Tunnusväli on kahden tai useamman tunnuksella varustetun liikenteenohjauk-
sessa näkyvän ja maastossa olevan rakenteen väli. Tunnuksen ja tunnusvälin 
avulla ratatyö voidaan paikantaa ja tarvittaessa suojata. 

Turvalaitetila on asetinlaitteen, alueasetinlaitteen ja suojastuksen ohjaus-, rele-, 
logiikka- tai virransyöttötila, akkuhuone, tasoristeyslaitosrakennus, ohjauskoju tai 
-kaappi tai vastaava turvalaitejärjestelmän osia sisältävä rakenne. 
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Turvallinen työskentelyetäisyys tarkoittaa työturvallisuuden kannalta tarvitta-
vaa etäisyyttä vaarallisesta työkohteesta tai -koneesta. Turvallinen työskentelyetäi-
syys on määritettävä kohde- ja työkonekohtaisesti. 

Turvamies on turvamiespätevyyden omaava henkilö, joka on määrätty toimimaan 
turvamiestehtävissä. 

Turvamiestoiminnalla turvataan työtä, joka ei ole ratatyötä. Turvamiestä käy-
tetään myös turvaamaan työkoneiden liikkeitä liikennöidyn raiteen RSU:n ulkopuo-
lella. Turvamiestoiminnalla ja turvamiehen käytöllä ei saa olla vaikutusta rautatie-
liikenteeseen, liikennöitävyyteen, radan vakavuuteen, raiteen geometriaan, turva-
laitteisiin tai sähkörataan. 

Työkohteen erottaminen tarkoittaa työkohteen fyysistä ja näkyvää erottamista 
liikennöidystä raiteesta. Työkohteen erottamisen tarkoituksena on osoittaa raja-
kohta, jonka ohi henkilö- tai työkonetyöskentely ei saa ulottua.  

Työkoneautomaatiolla tarkoitetaan työkoneen varustamista koneohjausjärjes-
telmällä. Koneohjausjärjestelmän keskeinen idea on paikantaa työkone reaaliaikai-
sesti kohdealueelle ja havainnollistaa kuljettajalle ohjaamossa olevan näyttöpäät-
teen avulla työkoneen ja työterän sijainti suhteessa suunnitelmaan. 

Työkoneella tarkoitetaan konetta tai ajoneuvoa, jonka ohjaimia käyttää tai jota 
ohjaa erillinen kuljettaja tai koneen käyttäjä. Työkoneita ovat ratatyökoneet ja 
maalla liikkuvat työkoneet. 

Työkoneen työskentelyulottuma määrittää, kuinka kauas työkone, sen osa tai 
taakka saattaa missä tahansa tilanteessa enimmillään ulottua työskentelyn aikana, 
suunnitellusti tai suunnittelematta työskentely- tai toimintovirheen takia. 

Työkoneen työskentelyulottuma riippuu työkoneesta, sen lisälaitteista ja taakasta 
kohde- ja työkonekohtaisesti. 

Työnosalla tarkoitetaan RT-ilmoituksessa olevaa rajattua aluetta, jolle voidaan 
pyytää ja antaa ratatyölupa. RT-ilmoituksessa voi olla ja ratatyölupaan sisältyä yksi 
tai useampia työnosia. 

Työpätevyydellä tarkoitetaan ohjeessa Valtion rataverkon osaamis- ja pätevyys-
vaatimukset /3/ kuvattuja pätevyyksiä: 

− päällysrakennepätevyys 
− taito- ja maarakennuspätevyys 

− turvalaiteasentajapätevyys 
− turvalaitteiden käyttöönottotarkastajapätevyys 
− kunnostushitsauspätevyys 
− kaarijatkoshitsauspätevyys 
− termiittihitsauspätevyys 
− hitsausmestaripätevyys  

− ultraäänitarkastajapätevyys. 

Työryhmällä tarkoitetaan yhtä tai useampaa samalla alueella yhdessä ratatyötä 
tekevää työntekijää, maalla työskentelevää työkonetta tai näiden yhdistelmää.   
Työryhmän työntekijöiden tulee aina työskennellä yhdessä näköetäisyydellä toisis-
taan. 
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Ratatyövastaavan tulee muodostaa ratatyöhön työryhmä seuraavissa tilanteissa: 

− ratatyövastaavalla ei ole näköyhteyttä työntekijöihin tai maalla työskente-
leviin työkoneisiin 

− työntekijällä/työntekijöillä ei ole näköyhteyttä muihin tai  
− työntekijöiden tai maalla työskentelevien työkoneiden toiminta ei ole rata-

työvastaavan välittömästi ohjattavissa ja valvottavissa.  
 
Työryhmään tulee nimetä yhteyshenkilö. 

Ratatyökone ei ole osa työryhmää, koska ratatyökoneen kuljettajan tulee aina olla 
liittyneenä RUMAssa ratatyön jäseneksi.  

Työryhmän yhteyshenkilö on henkilö, joka on nimetty toimimaan ratatyössä 
ratatyövastaavan yhteyshenkilönä.  

Työryhmälle tulee nimetä yhteyshenkilö seuraavissa tilanteissa: 

− ratatyövastaavalla ei ole näköyhteyttä työryhmään tai 
− työryhmän toiminta ei ole ratatyövastaavan välittömästi ohjattavissa ja 

valvottavissa.  
 

Työryhmän yhteyshenkilö antaa erilliselle työryhmälle ratatyövastaavan antaman 
ratatyöselostuksen, luvan ratatyöhön ja ilmoittaa ratatyövastaavalle, kun erillisen 
työryhmän osalta ratatyö tai työnosan työt ovat päättyneet. Työryhmän yhteys-
henkilö kertoo ratatyövastaavalle myös radan liikennöitävyyden tai työn jälkeen 
jäävät, syntyvät tai muuttuvat liikenteen rajoitteet. 

Vaihtotyöllä tarkoitetaan liikennöintiä vaihtotyöstä annettujen määräysten ja oh-
jeiden mukaisesti. 

VIRVE on TETRA-teknologiaan perustuva radioverkko, jolla tuotetaan korotetun 
turvallisuus- ja varautumistason radioviestintäpalveluja viranomaisten ja luvan 
saaneiden yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin toimijoiden yhteiskäyttöön. 

Väistöalue on RSU:n ulkopuolinen alue tai ratatyöluvan kattama alue, jonne työn-
tekijät voivat esteettömästi ja turvallisesti poistua. 

Yhteisellä viestintävälineellä tarkoitetaan ratatyössä käytettävää välinettä, 
jonka tarkoituksena on mahdollistaa suullinen viestintä ratatyöhön osallistuvien 
kesken. Yhteistä viestintävälinettä käytetään mm.  

− ratatyöselostuksen antamiseen ja vastaanottoon  
− ratatyövastaavan antamaan käskyyn päättää työt  

− ratatyövastaavan ja RUMA-jäsenen tekemään suulliseen sijainnin varmis-
tukseen  

− RUMA-jäsenten ilmoitukseen töiden päättymisestä  
− muihin suullisiin viesteihin ratatyöhön osallistuvien kesken 

 
Yhteinen viestintäväline ei poista eikä vähennä RUMAn tai RAILI-palvelun käyttöä 
eikä käyttövelvollisuutta.  
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Yksiköllä tarkoitetaan junaa, vaihtotyöyksikköä tai raiteilla liikkuvaa muuta liikku-
vaa kalustoa, esim. ratatyökonetta.  

Yksilöivä tunnus on yksikölle tai ratatyölle annettu numeroista koostuva yksilöivä 
tunnus. Fintraffic Raide Oy hallinnoi yksilöiviä tunnuksia LIIKE-järjestelmässään 
siten, että kaikki junien, vaihto- ja ratatöiden tunnukset ovat yksilöiviä.  
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Soveltamisala 

Rautatiealueella tehtävään työhön tarvitaan joko Väyläviraston tilaus, sopimus tai 
lupa. 

Tätä ohjetta noudatetaan valtion rataverkolla rautatiealueella. Lisäksi ohjetta nou-
datetaan muun rataverkon haltijan raiteistoilla silloin, kun ko. raiteistolla on Väylä-
viraston järjestämä ensimmäisen luokan liikenteenohjaus. 

Ohjetta noudatetaan em. alueilla tehtävissä Väyläviraston tilaamissa radanpidon 
töissä, kuten radan kunnossapidossa ja rakentamiseen liittyvissä töissä. Ohjetta 
noudatetaan myös muissa rautatiealueella tehtävissä vastaavissa töissä, joihin tar-
vitaan Väyläviraston lupa tai sopimus. Ohjetta noudatetaan myös Väyläviraston ja 
kolmannen osapuolen (kuten kuntien) yhteishankkeissa. Väylävirasto voi laajentaa 
tämän ohjeen soveltamisalaa. 

Väylävirasto voi laajentaa ohjeen noudattamisvelvoitetta myös yksittäisen tilauk-
sen tai sopimuksen osalta, esimerkiksi rautatiealueen ylä- tai alapuolelle rakenta-
misen yhteydessä. 

Tämä ohje määrittelee rautatiealueella tapahtuvan työskentelyn ja liikkumisen kes-
keiset turvallisuusvaatimukset ja -käytännöt. Väyläviraston muut turvallisuusohjeet 
täydentävät tämän ohjeen vaatimuksia. 

Väyläviraston antamassa luvassa (lupaehdoissa) tai tekemässä tilauksessa tai so-
pimuksessa voi olla tätä ohjetta täydentäviä turvallisuusvaatimuksia ja -menette-
lyjä. Lupa-, tilaus- tai sopimusehdoissa ei kuitenkaan voida heikentää tai jättää 
huomioimatta tämän ohjeen turvallisuusvaatimuksia ja -menettelyjä. 

Poikkeukset tämän ohjeen noudattamiseen myöntää Väylävirasto erillisen kirjalli-
sen hakemuksen perusteella. Hakemukseen on liitettävä kirjallinen riskienarviointi 
siitä, aiheuttaako ohjeesta poikkeaminen vaikutuksia rautatieliikenteelle tai rauta-
tiejärjestelmän tai työn turvallisuudelle. Hakemukset toimitetaan Väyläviraston kir-
jaamoon kirjaamo@vayla.fi. 

Rautatieliikenteenohjausta, ratapihaliikenteenohjausta, rataliikennekeskusta, lii-
kennesuunnittelua ja käyttökeskusta koskevat tämän ohjeen kohdat Määritelmiä, 
Soveltamisala sekä seuraavat kohdat alakohtineen: 1.1, 1.3–1.6, 1.8, luku 2, luku 
3, kohdat 7.7, 7.8 ja 9.2–9.5, luku 11 sekä liitteet 3, 4 ja 6–9. 
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1  Yleiset periaatteet 

1.1  Johdanto 

Turvallisuus on Väyläviraston yksi tärkeimmistä arvoista. Väylävirasto haluaa jat-
kuvan parantamisen periaatteella parantaa alan toimijoiden kanssa turvallisuus-
kulttuuria. Ennakoiva turvallisuustyö on tärkeää kaikessa, töiden riskit on tunnis-
tettava ja niihin on varauduttava etukäteen.  

Tässä ja muissa Väyläviraston ohjeissa annettuja määräyksiä ja ohjeita on nouda-
tettava tinkimättä. Ongelmista on pystyttävä kaikkien osapuolten kesken kommu-
nikoimaan avoimesti ja tietoa jaettava oppimisen näkökulmasta. 

Tämän ohjeen lisäksi Väylävirasto ohjeistaa yleisiä työmaan turvallisuusjohtami-
seen ja työturvallisuuteen liittyviä asioita ohjeessa Turvallisuusmenettelyjen käsi-
kirja väylähankkeisiin /4/. Näitä asioita ei toisteta tässä ohjeessa. 

1.2  Ratatyön suojaulottuma (RSU) 

Ratatyön suojaulottuma (RSU) on pitkin raidetta ulottuva tila, jonka sisäpuolella 
työskentely edellyttää ratatyöluvan tai työ voidaan tehdä tietyin edellytyksin tur-
vamiestoiminnalla tai RATSUa käyttäen.  

Ratatyön suojaulottuman (RSU) reunan etäisyys on: 

− yksiraiteisella radalla  
− 2,5 metriä lähimmästä kiskosta ulospäin  
− sähköradan pylväslinjan sisäreuna tai 
− kiinteä, pysyvä rakenne, kuten aita tai melueste  

siten, että edellä mainituista lähimpänä raidetta oleva määrittää 
RSU:n rajan 
 

− useampiraiteisella radalla tai ratapihalla  

− 2,5 metriä uloimpien raiteiden uloimmasta kiskosta ulospäin 
− sähköradan pylväslinjan sisäreuna tai 
− kiinteä, pysyvä rakenne, kuten aita tai melueste  

siten, että edellä mainituista lähimpänä raidetta oleva määrittää 
RSU:n rajan 
 

− raiteiden välissä 1,5 metriä lähemmästä kiskosta ulospäin 
 

− laiturialueella 1,5 metriä laiturin reunasta laiturille päin. 
 

Lisäksi on huomioitava sähköradan vähimmäisetäisyydet, joita ei saa alittaa (ks. 
Sähkörataohjeet) /5/. 
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Kuva 1. RSU yksiraiteisella radalla. 

 

Kuva 2. RSU yksiraiteisella radalla. 
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Kuva 3. RSU useampiraiteisella radalla ja raiteiden välissä. 

 

Kuva 4. RSU useampiraiteisella radalla ja raiteiden välissä. 
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Kuva 5. RSU useampiraiteisella radalla ja raiteiden välissä. 

 

Kuva 6. RSU useampiraiteisella radalla ja raiteiden välissä. 
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Kuva 7. RSU useampiraiteisella radalla ja raiteiden välissä. 

 

Kuva 8. RSU laiturialueella. 
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Kuva 9. RSU laiturialueella. 

1.3  Työskentelymuodot rautatiealueella 

Rautatiealueella työskennellään seuraavien periaatteiden mukaan: 

1) ratatyönä (ks. luku 2 Ratatyön periaatteet ja 3 Ratatyön suunnittelu ja to-
teuttaminen)   

2) ratatyönä, jossa käytetään myös turvamiestä (ks. luku 2.2 Ratatyöluvan 
vaativa työkoneiden ja liikkuvan kaluston käyttö)  

3) turvamiestoiminnalla (ks. luku 4 Turvamiestoiminta ja turvamiehen 
käyttö)  

4) RATSU-laitteistoa käyttämällä (ks. luku 5 Rautatiellä tehtävän työn tur-
vaaminen RATSUa käyttäen)  

5) muuna rautatiealueella tehtävänä työnä (ks. luku 6 Rautatiealueella teh-
tävä muu työ). 
 

1.4  Liikkuminen ja toiminta rautatiealueella 

Perehdytys työhön, työmaahan ja sen olosuhteisiin on annettava kaikille rautatie-
alueella työskenteleville henkilöille. 

Mobiililaitteiden ja erilaisten tietojen tallentimien käyttö liikennöidyn raiteen 
RSU:ssa on kielletty ilman ratatyölupaa tai turvamiestoimintaa. 

Raiteen saa ylittää jalkaisin ilman liikenteenohjauksen antamaa ratatyölupaa tai 
ilman turvamiestoimintaa. Raide tulee ylittää mahdollisimman kohtisuoraan ja eri-
tyistä varovaisuutta noudattaen. Raidetta ei saa ylittää paikassa, jossa ylitystä ei 
voida tehdä turvallisesti, esimerkiksi jos näkemämatka ei ole riittävä. On huomioi-
tava, että junat kulkevat äänettömästi ja voivat saapua ohimenevän junan takaa 
yllättäen. 
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1.4.1  Liikkuminen ja toiminta sähköradalla 

Sähköradalla työskentelyn ehdot ja toimintaohjeet on annettu Väyläviraston Säh-
körataohjeissa /5/. 

Työnantajan on perehdytettävä sähköradalla työskentelevät henkilöt sähkörataan 
ja sitä koskeviin sähkötyöturvallisuusohjeisiin. Lisäksi työnantajan on annettava 
kohdekohtaista perehdytystä työtehtävien edellyttämässä laajuudessa.  

Tehtävään opastetun henkilön työskentelyn vähimmäisetäisyys ratajohdon jännit-
teisistä osista on kaksi metriä (kuva 10). Työskentelyn vähimmäisetäisyys on pie-
nin ilmavälinä toteutettu työskentelyetäisyys, jonka pitää säilyä työntekijän kehon 
minkä tahansa osan tai suoraan käsiteltävän työkalun, työkoneen tai työssä tarvit-
tavien aineiden ja muussa potentiaalissa olevan jännitteisen osan välillä. Työsken-
telyn vähimmäisetäisyys on säilytettävä työn aikana sekä työpaikalle tultaessa ja 
sieltä poistuttaessa. Tarvittaessa työskentelyalue on myös rajattava tai merkittävä 
selvästi. 

Työskentely jännitteisten rakenteiden yläpuolella on kielletty ilman sähkölaitteiston 
käytön johtajan lupaa. 

 

Kuva 10. Tehtävään opastetun henkilön työskentelyn vähimmäisetäisyys 
ratajohdon jännitteisistä osista. 

Työkoneen ja ratatyössä käytettävän liikkuvan kaluston työskentelyn vähim-
mäisetäisyys ratajohdon jännitteisistä osista on alapuolella 2,0 metriä ja sivuilla 3,0 
metriä (kuva 11). Sähköradalla työskenneltäessä on työkoneissa aina käytettävä 
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nostokorkeuden rajoitinta jännitteisen ratajohtimen alla. Uusissa käyttöönotetta-
vissa työkoneissa nostokorkeuden rajoittimen on oltava CE-hyväksytty. Vähim-
mäisetäisyys voi työkoneen nostokorkeuden rajoitinta käytettäessä olla pienempi.  

Työkoneet ja ratatyössä käytettävä liikkuva kalusto on maadoitettava paluuvirta-
kiskoon tai sähköratapylvääseen, jos työkoneet tai ratatyössä liikkuva kalusto tai 
niiden osat voivat ulottua vähimmäisetäisyyksiä lähemmäksi ratajohdon jännittei-
siä osia. 

Tarvittaessa työskentelyalue on myös rajattava tai merkittävä selvästi. 

Sähköradan suojaetäisyyksistä ja työskentelyn vähimmäisetäisyyksistä on kerrottu 
tarkemmin liitteessä 1. Kaikista yli 1 kV sähköjärjestelmiin liittyvistä sähkötöistä 
(myös maadoituksiin liittyvistä) on ilmoitettava ennen töiden aloittamista käytön 
johtajalle. Ilmoituksesta on selvittävä urakoitsijan sähkötöiden johtajan yhteystie-
dot. 

 

Kuva 11. Työkoneen ja ratatyössä käytettävän liikkuvan kaluston työskentelyn 
vähimmäisetäisyys ratajohdon jännitteisistä osista ilman nostokorkeuden 
rajoitinta. 
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1.4.2  Liikkuminen ja toiminta sähkö- tai turvalaitetiloissa 

1.4.2.1  Sähkölaitetilat 

Sähkölaitetiloissa työskentely tai liikkuminen on luvanvaraista. Kulkuluvan sähkö-
laitetiloihin antaa sähkölaitteiston omistajan edustajana toimiva käytön johtaja. 

Sähkölaitetilassa sähkötöitä tekevän on oltava standardin SFS 6002 kohdan 3.2.4 
mukainen sähköalan ammattihenkilö. Muiden kuin sähköalan ammattihenkilöiden 
työskennellessä sähkölaitetiloissa on noudatettava standardin SFS 6002 kohtien 
3.2.5 ja 3.2.6 kansallisia lisävaatimuksia /6/. 

Tehtävän työn turvallisuuden varmistamisesta on aina sovittava sähkölaitteiston 
käytön johtajan kanssa ennen työn aloitusta ja saatava käytön johtajalta lupa aloit-
taa työt. 

1.4.2.2  Turvalaitetilat 

Turvalaite- ja liikenteenohjaustiloissa liikkuminen on luvanvaraista. Kulkuoikeudet 
myöntää tilasta riippuen Väylävirasto tai Fintraffic Raide Oy. 

Turvalaitetiloissa noudatetaan myös sähkölaitetilojen turvallisuusvaatimuksia. 

Turvalaitetiloissa työskenteleminen edellyttää saatua perehdytystä ja opastusta ti-
loihin. Turvalaitteisiin tehtäviin töihin vaaditaan turvalaitepätevyys. Turvalaitejär-
jestelmäkohtaisen koulutuksen saaneella turvalaitepätevällä henkilöllä on oikeudet 
kaikkeen turvalaitetyöhön kyseessä olevassa järjestelmässä. 

1.5  Henkilökohtaiset varusteet 

Rautatiealueella noudetaan henkilönsuojaimien käytössä valtioneuvoston asetusta 
rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009) /7/ sekä valtioneuvoston asetusta 
henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (VNa 427/2021) /8/. 

Työnantaja on vastuussa siitä, että sen henkilöstö käyttää työssään asianmukaisia, 
toimintakykyisiä henkilönsuojaimia. Työntekijän pitää huolellisesti ja ohjeiden mu-
kaisesti käyttää annettuja henkilönsuojaimia ja muita varusteita.  

Jokaisella rautatiealueella työskentelevällä ja liikkuvalla henkilöllä pitää olla näky-
villä henkilön yksilöivä kuvallinen henkilötunniste.  

Rautatiealueella pitää käyttää standardin SFS-EN ISO 20471 tai SFS-EN 471 mu-
kaista, CE-merkittyä, luokan 2 tai 3 varoitusvaatetusta. Uusien hankittavien varoi-
tusvaatteiden pitää olla standardin SFS-EN ISO 20471 mukaisia. Muiden kuin 
turvamiehen varoitusvaatetuksen värin tulee olla keltainen. 
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Kuva 12. Rautatiellä käytettävä varoitusvaatetus. 

Edellä mainittua varoitusvaatetusta ei vaadita, kun liikkuminen tai työskentely ta-
pahtuu sellaisessa tietoliikenne- tai muissa valvomotiloissa, jotka eivät sijaitse rau-
tatiealueella ja joihin kulku ei tapahdu rautatiealueen kautta. 

Turvamiehellä tulee olla vähintään oranssi turvaliivi. Oranssia väriä saa rautatie-
alueella ja sen läheisyydessä käyttää ainoastaan turvamiestehtävään määrätyn 
henkilön varoitusvaatetuksessa. Muun henkilön kuin turvamiehen suojakypärän 
väri ei saa olla oranssi. 

Väylävirastolla, päätoteuttajalla ja työnantajalla on oikeus antaa tehtävä-, sopi-
mus-, lupa- tai urakkakohtaisia tiukempia vaatimuksia henkilönsuojainten käytöstä 
ja laadusta.  

Vierailijoilla ja tavarantoimittajilla/kuormaajilla pitää olla vähintään vastaava varoi-
tusvaatetus, suojakypärä ja tarvittaessa muut henkilökohtaiset suojaimet. Isäntä 
vastaa siitä, että vierailla on suojaimet käytettävissä ja niitä käytetään ohjeiden 
mukaisesti. 

1.6  Pätevyydet ja osaaminen 

Rautatiealueella saavat liikkua ja työskennellä vain ratatyöturvallisuuspätevyyden 
(Turva) omaavat henkilöt työtehtävien niin edellyttäessä.  

Ratatyöturvallisuuspätevyys ja muut pätevyysvaatimukset on esitetty Väyläviras-
ton ohjeessa Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset /3/.  
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Tämän ohjeen mukaisissa tehtävissä vaadittavat pätevyydet on listattu taulukossa 
1. 

Taulukko 1. TUROn mukaisissa tehtävissä edellytettävät pätevyydet. 

Tehtävä Vaadittava pätevyys/koulutus 

Ratatyövastaava (RTV) Ratatyövastaavan pätevyys 

Työryhmän yhteyshenkilö Ratatyöturvallisuuspätevyys 

Turvamies Turvamiespätevyys 

Turvamiehen määrääjä Ratatyöturvallisuuspätevyys 

RT-ilmoituksen laatija Ratatyövastaavan pätevyys 

Ratatyökoneen kuljettaja Ratatyökoneen kuljettajan pätevyys 
TAI 
Kuljettajan lupakirja ja lisätodistus 

Laiturialueella työskentelevän työ-
koneen kuljettaja 

Ratatyöturvallisuuspätevyys 

Radanpidon urakoitsijan liikkuvan 
kaluston kuljettaja 

Ratatyöalueella:  
ratatyökoneen kuljettajan pätevyys 
TAI 
kuljettajan lupakirja ja lisätodistus 
 
Ratatyöalueen ulkopuolella:  
kuljettajan lupakirja ja lisätodistus 

Radan liikennöitävyyden tarkas-
taja 

Tarkastettavan kokonaisuuden mu-
kaan: 
− päällysrakennepätevyys 

− turvalaiteasentajan pätevyys 
− turvalaitetarkastajan pätevyys 
− hitsauspätevyys 
− hitsausmestaripätevyys 
− ultraäänitarkastajan pätevyys 

Tieliikenteen ohjaaja tasoristeyk-
sessä 

− turvamiespätevyys 
− Tieturva 1 tai Tieturva 2 -pätevyys 
− vähintään AM 121 - tai B-luokan 

voimassa oleva ajokortti 

− vähintään 18 vuoden ikä 
− normaalit aistit eli näkö, kuulo ja 

reaktiokyky 
− koulutus, perehdytys ja suostumus 

kyseiseen tehtävään. Suostumus 
tulee pyytää kirjallisena. 

RATSU-laitteiston käytöstä vas-
taava 

Turvamiespätevyys 

RATSU-laitteiston käytöstä vas-
taavan määrääjä 

Ratatyöturvallisuuspätevyys 

Turvalaitteisiin tehtävät työt 
 

Turvalaiteasentajan pätevyys 
 

Sähkölaitetilassa sähkötöitä te-
kevä 

Standardin SFS 6002 kohdan 3.2.4 
mukainen sähköalan ammattihenkilö 
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Sähkölaitetilassa työskentelevät 
muut kuin sähköalan ammatti-
henkilöt 

Noudatettava standardin SFS 6002 
kohtien 3.2.5 ja 3.2.6 kansallisia lisä-
vaatimuksia. 

Liikenteenohjaus Liikenneohjaajan pätevyys 

Ratapihaliikenteenohjaus Ratapihaliikenneohjaajan pätevyys 

Muut työntekijät Ratatyöturvallisuuspätevyys 

 
Tehtäviä suoritettaessa pätevyyksien tulee olla voimassa.  

Palveluntuottajan on varmistettava, että henkilökunnalla on vaadittujen pätevyyk-
sien lisäksi riittävä työ- ja rautatieturvallisuusosaaminen sekä riittävä kokemus ja 
osaaminen kyseiseen työtehtävään.  

Työntekijöillä tulee olla suoritettuna työturvallisuuskoulutus, joka täyttää Väylävi-
raston suositukset. Suositukset ovat luettavissa Väyläviraston kotisivuilta kohdasta 
Työturvallisuuskoulutukset. 

Ratatyöturvallisuuspätevyyttä ei vaadita, kun liikkuminen tai työskentely tapahtuu 
sellaisissa tietoliikenne- tai muissa valvomotiloissa, jotka eivät sijaitse rautatiealu-
eella ja joihin kulku ei tapahdu rautatiealueen kautta. 

1.6.1  Vierailijat 

Vierailijalta ei vaadita ratatyöturvallisuuspätevyyttä eikä perehdyttämistä työmaa-
han. Vierailijalla on oltava isäntä, joka vastaa vierailijan riittävästä turvallisuuspe-
rehdyttämisestä ja huolehtii turvallisuusjärjestelyistä. Vierailija saa liikkua vain val-
votusti rautatiealueella. 

1.6.2  Työmaaliikenne ja materiaalin toimitus työkohteeseen 

Mikäli työmaa-alueelle saapuva tai sieltä lähtevä kuorma puretaan suoraan rauta-
tiealueella olevaan työkohteeseen tai varastoalueelle tai lastataan siellä, pitää kul-
jettajalla olla ratatyöturvallisuuspätevyys, jos kuorman purkua/lastausta ei suori-
teta ratatyöturvallisuuspätevyyden omaavan henkilön ohjauksessa ja valvonnassa. 

Kuljetuksen tai työn tilaaja vastaa kuljettajan perehdyttämisestä työkohteen olo-
suhteisiin ja rautatiealueella noudatettaviin turvallisuuskäytäntöihin. Tilaaja vastaa 
siitä, että kuljetuksissa noudatetaan Väyläviraston turvallisuusvaatimuksia ja -me-
nettelyjä eikä kuljetuksilla vaaranneta rautatieliikenteen turvallisuutta. 

 

 

 

 

https://vayla.fi/palveluntuottajat/turvallisuus/tyoturvallisuus/tyoturvallisuuskoulutukset
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1.7  Viestinnässä ja perehdyttämisessä käytettävä 
kieli ja kielitaitovaatimukset 

Rautatieturvallisuusasioista viestitään eri osapuolten kesken suomen kielellä pois 
lukien viestintätilanteet, joissa on ohjeistettu käyttämään kansainvälisiä foneettisia 
aakkosia. 

Seuraavissa tehtävissä edellytetään töiden ja rautatieturvallisuuden kannalta riit-
tävää suomen kielen taitoa: 

− ratatyövastaava 
− työryhmän yhteyshenkilö  

− ratatyökoneen kuljettaja 
− ratatyöalueella käytettävän liikkuvan kaluston kuljettaja 
− laiturialueella käytettävän työkoneen kuljettaja. 
 

Ratatyökoneen ja ratatyöalueella käytettävän liikkuvan kaluston kuljettajalta ei 
edellytetä suomen kielen taitoa, jos ohjaamossa on suomen kielen taitoinen hen-
kilö, jolla on vastaava pätevyys ja joka on liittynyt RUMAssa ratatyön jäseneksi. 

Jokaisella työryhmällä pitää olla myös yhteinen kommunikointikieli ryhmän omaan 
turvallisuuteen liittyvien asioiden hoitamiseksi sekä ryhmän oman tiedonkulun ja 
yhteydenpidon varmistamiseksi. 

Työnantajan pitää huolehtia, että työntekijä saa riittävät turvallisuustiedot ja työ-
maahan perehdyttämisen kielellä, jonka työntekijä hallitsee hyvin. Työnantajan pi-
tää huolehtia työmaalla jaettavien rautatieturvallisuus- ja työturvallisuusohjeiden 
kääntämisestä tälle kielelle. 

1.8  Päihteettömyys 

Rautatiealueella tehtävissä töissä ja Väyläviraston toimeksiannoissa on alkoholin ja 
muiden huumaavien aineiden alaisena työskentely kielletty. Palveluntuottajan esi-
miehen tulee poistaa työkohteesta tai -tiloista henkilö, jonka havaitaan työskente-
levän alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena tai jonka puhallutus-
tulos on yli 0,00 promillea. Henkilö voidaan asettaa Väyläviraston taholta työsken-
telykieltoon rautatiealueella joko määräajaksi tai toistaiseksi. 

Jokaisella päätoteuttajalla on velvollisuus tehdä päihdevalvontaa oman työmaansa 
osalta. 
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2  Ratatyön periaatteet 

2.1  Ratatyön perusteet 

Ratatyö on rataverkolla tehtävää työtä, joka edellyttää liikennöinnin keskeyttämi-
sen.  

Ensimmäisen luokan liikenteenohjauksen alueella ratatyöhön tulee olla liikenteen-
ohjauksen antama ratatyölupa. Ratatyöluvan aikana liikennöinti on keskeytetty ra-
tatyöalueella. 

Toisen luokan liikenteenohjauksen alueella liikenteenohjaus ei anna ratatyölupaa, 
vaan ratatyövastaava vastaa itsenäisesti ratatyöstä ja sen turvaamisesta. 

Ratatyön tavoitteena on, että ratatyön valmistelu, aloittaminen ja päättäminen 
sekä itse ratatyön aikainen toiminta tapahtuu niin, että siitä ei aiheudu vaaraa 
rautatieliikenteelle tai työntekijöille ja että ratatyön jälkeen rata on turvallisesti lii-
kennöitävissä. 

2.1.1  Työt, jotka edellyttävät ratatyöluvan 

Ratatyöluvan vaativia töitä ovat: 

Liikennöintiin vaikuttavat tai sitä vaarantavat työt 

− työt, jotka vaikuttavat raiteen liikennöintiin tai estävät sen 
− työt, jotka vaikuttavat raiteen liikennöitävyyteen 
− työt, jotka vaarantavat liikennöinnin turvallisuuden 
− työt, joiden seurauksena RSU:n sisälle syntyy kiinteä este 
 

Raiteeseen, rataan ja sen rakenteisiin vaikuttavat työt 

− työt, jotka vaikuttavat raiteeseen, rataan, sen rakenteisiin tai laitteisiin es-
täen liikennöinnin 

− työt, jotka vaikuttavat raiteen geometriaan 
− työt, jotka vaikuttavat raiteen stabiliteettiin ja vakavuuteen 
− työt, jotka vaikuttavat sähkörataan 
 

Rakennettavana olevat uudet raiteet ja purettavat raiteet 

− kun rakennettavana oleva uusi tai purettava raide on nähtävissä RUMA-
järjestelmässä  

 
Työkoneiden ja liikkuvan kaluston käyttö 

− työt, joissa käytettävä liikkuva kalusto, työkone, ajoneuvo, niiden osat tai 
taakka ovat RSU:n sisäpuolella tai menevät edes hetkeksi RSU:n sisäpuo-
lelle 

− huoltotasoristeyksen ja laituripolun ylittäminen ajoneuvolla tai työko-
neella, kun ylitys liittyy ratatyöhön tai matkustajalaiturilla tehtävään työ-
hön, joka liittyy radanpitoon. 
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− tasoristeyksen ylittäminen tela-alustaisella työkoneella 
 

Jalkaisin RSU:ssa tehtävät työt 

− jalkaisin ja käsityökaluilla tehtävät työt, kun raiteen työnaikainen suurin 
nopeus on yli 140 km/h ja kun käytössä ei ole RATSU-laitteistoa 

− työvaiheet, joissa käytetään RSU:n sisäpuolella työkaluja, jotka aiheutta-
vat melua tai voimakasta pölyä, höyryä tai muuta vastaavaa, kun käy-
tössä ei ole kuulosuojaimiin integroitua varoitusjärjestelmää RATSUa tai 
turvamiestoimintaa hyödyntäen 

 
Tasoristeykset 

− tasoristeyslaitoksen viankorjaustyöt, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa 
tasoristeyslaitoksen toimintaan, kun käytössä ei ole tieliikenteen ohjaajaa 

 
Turvalaitteisiin ja kauko-ohjausjärjestelmiin sekä 
tiedonsiirtoyhteyksiin liittyvät työt 

− työt, jotka kohdistuvat käytössä olevaan turvalaitokseen ja estävät kulku-
tie-ehtojen mukaisen kulkutien varmistamisen tai vaikuttavat tai voivat 
vaikuttaa jo varmistetun kulkutien kulkutie-ehtoihin 

− työt, jotka kohdistuvat käytössä olevan turvalaitoksen, kauko-ohjauksen 
tai liikenteenhallintajärjestelmien tietoliikenneyhteyksiin ja vaikuttavat tai 
voivat vaikuttaa turvalaitoksen tai kauko-ohjauksen toimintaan tai kulku-
tien varmistamiseen asetinlaite- ja kauko-ohjaustasolla 

 
JKV-järjestelmään liittyvät työt 

− työt, jotka liittyvät käytössä oleviin JKV:n ratalaitteisiin 
 

Baliisien ja nopeusrajoitusten asettaminen ja poistaminen 

− työt, jotka sisältävät Nopeusmerkkien, Nopeusmerkkien etumerk-
kien ja baliisien asennusta, käyttöönottamista, paljastamista, peittämistä, 
siirtämistä tai poistamista, kun ne välittömästi vaikuttavat rautatieliiken-
teeseen 

− työt, jotka koskevat nopeusrajoituksen asettamista, muuttamista, siirtä-
mistä tai poistamista 

 
Jännitekatkot 

− jännitekatkon edellyttämä työmaadoitusten asettaminen ja poistaminen 
 

Räjäytys- ja louhintatyöt 

− räjäytys- ja louhintatyöt, kun vaara-alue ulottuu RSU:n sisäpuolelle 
 

Radan yläpuolella tapahtuva toiminta 

− dronen lennättäminen RSU:n sisäpuolella alle 20 metrin korkeudessa kis-
kon pinnasta mitattuna 
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− työskentely radan ylittävillä silloilla, jos työskentely aiheuttaa vaaraa tai 
haittaa rautatieliikenteelle tai kun radan ylittävällä sillalla käytettävän työ-
koneen osa ulottuu sillan kaiteen ulkopuolelle 

− työkoneiden työskentely radan yläpuolella ja taakkojen nostaminen radan 
yläpuolelle, jos radan päälle ei ole rakennettu riittävän lujarakenteista ja 
kiinteää suojarakennetta 

− tunnelin tai muun radan päällä olevan kansirakenteen päällä tehtävät 
työt, louhintatyöt tms. joille Väyläviraston ohje, rataisännöinnin tai Väylä-
viraston virkamiehen antama lausunto edellyttää ratatyölupaa tai sen sel-
vitystarve sellaisen toteaa tarpeelliseksi 

 
Radan alapuolella ja alusrakenteessa tapahtuva toiminta 

− työt, joissa vaikutetaan radan rakenteisiin tai laitteisiin 
− työt, joissa käytettävät työkoneet tai niiden osat ulottuvat liikennöidyn rai-

teen RSU:an 
− työt, jotka aiheuttavat vaaraa tai haittaa rautatieliikenteelle 
 

Kaivutyöt, alitustyöt, rautatiealueelle sijoitettavat rakenteet ja laitteet 

− työt, jotka vaikuttavat rautatieliikenteeseen, liikennöitävyyteen, radan va-
kavuuteen, raiteen geometriaan, turvalaitteisiin tai sähkörataan 

− työt, joita työtä tehdään työkoneella RSU:ssa 
− alitustyöt, kun sijoitussopimuksessa on määrätty työ tehtäväksi ratatyölu-

valla 
 

Nostotyöt 

− työt, joissa nostolaite tai sen nostama taakka ulottuu edes hetkellisesti 
RSU:n sisäpuolelle 

− työt, joissa taakka viedään radan yläpuolelle, ellei radan päälle ole raken-
nettu riittävän lujarakenteista ja kiinteää suojarakennetta 

 
Tunnelit 

− tunnelissa tehtävät työt huomioiden kohdissa 2.3.7 Tunnelit ja 2.3.7.1 
Osuudella Tikkurila–Vantaankoski sijaitsevat tunnelit mainitut tarkennuk-
set 

 
Rautateiden erikoiskuljetukset 

− rautateiden erikoiskuljetukset, joihin liittyy ratarakenteiden tilapäistä pur-
kamista, siirtämistä tai jännitekatkon edellyttämä työmaadoitus 

 
Tieliikenteen erikoiskuljetukset 

− tieliikenteen erikoiskuljetukset ohjeessa Erikoiskuljetukset rautatien taso-
risteyksissä /9/ mainitun mukaisesti. 
 

Muut työt 

− työt, jotka Väylävirasto tai rataisännöitsijä on ohjeistanut tehtäväksi rata-
työluvalla  
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− työt, jotka muutoin olisivat turvamiestoiminnalla tai RATSU-laitteistoa 
käyttämällä tehtävää työtä tai rautatiealueella tehtävää muuta työtä 
mutta jotka Väyläviraston tai radanpidon urakoitsijan tekemän riskienarvi-
oinnin mukaan edellyttävät ratatyölupaa. 

 
Radanpidon urakoitsijan tulee turvallisuussuunnitelman laatimisen yhteydessä 
määrittää työmaa- tai työkohtaisesti yllä olevan luettelon lisäksi työt, jotka tehdään 
ratatyönä. Ratatyötä voidaan eri työvaiheissa käyttää tilanteen niin edellyttäessä 
ilman turvallisuussuunnitelman päivittämistä. 

2.1.2  Ennakkosuunnitelma ja ennakkoilmoitus 

Ratatyöt jaetaan ennalta suunniteltuihin ja ennalta suunnittelemattomiin ratatöi-
hin. 

Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti ratatyön vaikutukseen rautatie-
liikenteen turvallisuuteen ja työturvallisuuteen. Ennakkosuunnitelmassa työn vas-
tuuhenkilöksi ilmoitetun tulee tuntea suunnitellun työn sisältö. 

Niillä hankkeilla ja kohteissa, joissa on käytössä ratatyöpalaverikäytäntö tai joissa 
Väylävirasto on erikseen niin määrännyt, tulee ratatyö aina suunnitella ennalta ja 
laatia ennakkosuunnitelma.  

Ratatyön ennakkosuunnitelmaa ei tarvitse laatia, jos kyseessä on onnettomuus tai 
äkillinen vika- tai vauriokorjaus. 

Ennakkosuunnitelma on laadittava hyvissä ajoin ennen ratatyön suunniteltua alka-
misajankohtaa. Liikennesuunnittelussa ennakkosuunnitelmien käsittelyaika on viisi 
(5) työpäivää. Käsittelyaika koskee myös Liikenteen ehdoilla -ennakkosuunnitel-
mia.  

Ennalta suunnitellusta työstä, joka edellyttää jännitekatkon, tulee ennakkosuunni-
telma laatia jännitekatkopyynnön kanssa samanaikaisesti ja toisiinsa sitoen. Jänni-
tekatkojen käsittelyaika on kaksi viikkoa. Mikäli kahden viikon ilmoittamisaikaa ei 
voida noudattaa, voidaan jännitekatko toteuttaa vain pikakatkomenettelyllä.  

Alueilla, joilla on käytössä ratatyöpalaverimenettely (RTP), tulee noudattaa pala-
verikäytännön ja RTP-ohjeen mukaisia ilmoittamisaikoja. 

Työraon tarvitsijan (radanpidon urakoitsijan) tulee aina erikseen olla yhteydessä 
Fintraffic Raide Oy:n liikennesuunnitteluun ja sopia työraosta rataverkon haltijan 
tekemän työrakopäätöksen mukaisesti yksityiskohtaisesti viimeistään  

− 2 kuukautta ennen työn aloittamista, jos työ aiheuttaa kertaluonteisen lii-
kennevaikutuksen tai työ vaikuttaa rajaliikenteeseen  

− 3 kuukautta ennen työn aloittamista, jos työ aiheuttaa päivittäisiä viikko-
jen, kuukausien tai usean viikonlopun ajan kestäviä liikennevaikutuksia  

− 4 kuukautta ennen työn aloittamista, jos vaikutus kohdistuu nopeaan kan-
sainväliseen henkilöliikenteeseen.  

Mikäli hyväksyttyyn ennakkosuunnitelmaan tai -ilmoitukseen on tarve tehdä muu-
toksia, ennakkosuunnitelman laatijan on otettava viipymättä yhteys liikennesuun-
nitteluun. 



Väyläviraston ohjeita 40/2022 37 
Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) 
 

 

Ennakkosuunnitelman perusteella liikennesuunnittelu tai rataliikennekeskus laatii 
ennakkoilmoituksen. Ennakkoilmoituksia laaditaan ympärivuorokautisesti. 

Ratatöiden lisäksi radanpidon urakoitsijan tulee laatia ennakkosuunnitelma koh-
dassa 2.1.2.3 Muut ennakkosuunnitelmat mainituissa tilanteissa. 

2.1.2.1  Ennalta suunniteltu ratatyö 

Ennalta suunniteltu ratatyö tarkoittaa sitä, että radanpidon palveluntuottajan tulee 
laatia ratatyöstä ennakkosuunnitelma RUMA- tai JETI-järjestelmässä.  

Ennakkosuunnitelma voidaan laatia johonkin seuraavista muodoista: 

− Suljettuna liikennöinniltä: ratatyölle varataan ratakapasiteetti, jolloin lii-
kenteenohjaus antaa pyydettäessä ratatyöluvan ennakkoilmoituksen mu-
kaisesti. 

− Liikenteen ehdoilla: liikenteenohjaus antaa ratatyöluvan vallitsevan liiken-
netilanteen mukaisesti.  

− Suljettuna sähköjunaliikenteeltä. 

2.1.2.2  Ennalta suunnittelematon ratatyö 

Ennalta suunnittelematon ratatyö tarkoittaa sitä, että ratatyöstä ei laadita ennak-
kosuunnitelmaa.  

Liikenteenohjaus antaa pyydettäessä ratatyöluvan vallitsevan liikennetilanteen mu-
kaan. 

2.1.2.3  Muut ennakkosuunnitelmat  

Radanpidon urakoitsijan on laadittava ennakkosuunnitelmat myös seuraavista lii-
kennöintiin vaikuttavista, ennalta tiedossa olevista tai suunnitelluista asioista: 

− kapasiteettivaraus liikkuvan kaluston säilyttämiselle 
− tilapäinen nopeusrajoitus 
− pysyvä nopeusrajoitus (nopeuden nosto/lasku)  
− JKV-rakennusalue 
− pääopastimen, yhdistelmäopastimen, esiopastimen, suojastusopastimen 

tai raideopastimen käyttöönotto, poistaminen tai siirtäminen 

− junakulkutien päätekohta -merkin tai ajojohdin päättyy -merkin käyttöön-
otto, poistaminen tai siirtäminen 

− esiopastin ei käytössä 
− sähkövetokaluston rullattava ilman tehoja 

− sähkövetokaluston rullattava virroitin alas laskettuna 
− tilapäinen erotusjakso 
− rajoittunut ajolangan tehonsyöttökyky 
− matkustajajunalle annettava informaatio laiturin paikan tai pysähtymis-

paikkamerkkien sijainnin muuttumisesta 

− yleisen varoitusmerkin käyttöönotto. 
 

Ennakkoilmoituksessa ilmoitetusta ajankohdasta poikkeavat rajoitteet on ilmoitet-
tava LR-ilmoituksella. 
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Nopeusrajoitus tulee toteuttaa ohjeen Rataverkon nopeusmuutosten hallinta /10/ 
mukaisesti laatimalla ennakkosuunnitelma ja varustamalla nopeusrajoitus No-
peusmerkeillä, Nopeusmerkin etumerkeillä ja baliiseilla. 

Onnettomuustapauksissa ja niiden raivaus- ja korjaustöissä ennakkosuunnitelman 
laatimisvaatimuksesta voidaan poiketa Rataliikennekeskuksen luvalla. 

2.1.3  Ratatyöilmoitus (RT-ilmoitus) 

Radanpidon urakoitsijan on laadittava jokaisesta ratatyöstä RT-ilmoitus. 

RT-ilmoitus kuvaa ja dokumentoi tulevan ratatyön tarkkuudella, josta liikenteen-
ohjaus ja RUMAan ratatyölle liittyneet RUMA-jäsenet saavat tarvittavat tiedot suun-
nitellusta ratatyöstä ja sen työnosista. 

2.1.4  Liikenteen rajoite -ilmoitus (LR-ilmoitus) 

Liikenteen rajoite -ilmoitusta (LR-ilmoitus) käytetään lyhytaikaisten liikennöinnin 
rajoitteiden ilmoittamiseen ensimmäisen luokan liikenteenohjauksen alueella. LR-
ilmoitus laaditaan ja lähetetään RUMAssa. 

Toisen luokan liikenteenohjauksen alueella LR-ilmoitusta ei laadita, vaan liikenteen 
rajoite toteutetaan tilanteen mukaan joko nopeusrajoituksella tai Seislevyllä. Toi-
sen luokan liikenteenohjauksen alueella olevista liikenteen rajoitteista tulee ilmoit-
taa alueen ratakunnossapidon urakoitsijalle. 

Liikenteen rajoite -ilmoitus tulee laatia mm. 

− tulityön vaara-alueesta, kun tulityö ei liity ratatyölupaan 
− tilapäisestä nopeusrajoituksesta 

− nopeusrajoituksista viereisellä raiteella ratatyön, turvamiestoiminnan tai 
RATSUn käytön vuoksi 

− ratatyön turvaamisen yhteydessä, kun turvaamistoimenpide tehdään rata-
työalueen ulkopuolelle 

− ratatyön aikana tai työnosan/ratatyöluvan päättyessä (esimerkiksi geo-
metriavirhe, ajolangan väärä asema, JKV ei käytössä, nopeusrajoitus, 
muutokset/poikkeukset turvalaitteissa) 

− radan rakenteen vauriosta tai viasta (esimerkiksi painuma, kiskon kat-
keama, vaihdevika) 

− luonnonilmiöiden seurauksena (esimerkiksi routavauriot, penkan sortumi-
nen, ukkosen aiheuttamat vauriot, myrskytuhot) 

− kun raiteelle jää tilapäisesti radanpidon kalustoa tai materiaalia ratatyölu-
van päätyttyä 

− tasoristeyslaitoksen häiriöstä  
− tasoristeyslaitoksen pois päältä kytkemisestä, jos työhön ei ole ratatyölu-

paa 
− turvalaitteiden ja liikenteenohjausjärjestelmien häiriöstä, viasta tai puut-

teellisesta toiminnasta 
− onnettomuus- tai vauriotilanteissa 
− viranomaismääräyksestä. 
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2.1.4.1  LR-ilmoituksen sisältö 

LR-ilmoituksessa tulee kuvata (pakolliset tiedot merkitty tähdellä): 

− ilmoittaja (henkilö)* 
− Ilmoittaja (yritys)* 
− puhelinnumero* 

− alkamisajankohta (pvm ja klo)* 
− suunniteltu päättymisajankohta, kun se on tiedossa (pvm ja klo) 
− sijainti* 
− rajoitteen tyyppi* 
− ratatyöilmoitus, johon LR-ilmoitus liittyy 

− tarkka syy LR-ilmoitukselle* 
− lisätiedot. 

2.1.4.2  LR-ilmoituksen asettaminen 

Liikenteen rajoite -ilmoituksen laatijan tulee lähettämisen jälkeen olla puhelimitse 
yhteydessä liikenteenohjaukseen, jotta ilmoituksen perille menosta, voimaantu-
losta ja sisällön oikeellisuudesta voidaan varmistua. 

2.1.4.3  LR-ilmoituksen voimassaolo 

Seuraavat rajoitteet voidaan antaa LR-ilmoituksella äkillisissä, ennakoimattomissa 
tilanteissa enintään 24 tunnin ajan: 

− nopeusrajoitus 
− JKV-rakennusalue 
− pääopastimen, yhdistelmäopastimen, esiopastimen, suojastusopastimen 

tai raideopastimen käyttöönotto, poistaminen tai siirtäminen 

− junakulkutien päätekohta -merkin tai ajojohdin päättyy -merkin käyttöön-
otto, poistaminen tai siirtäminen 

− esiopastin ei käytössä 
− sähkövetokaluston rullattava ilman tehoja 

− sähkövetokaluston rullattava virroitin alas laskettuna 
− tilapäinen erotusjakso 
− rajoittunut ajolangan tehonsyöttökyky 
− matkustajajunalle annettava informaatio laiturin paikan tai pysähtymis-

paikkamerkkien sijainnin muuttumisesta 

− yleisen varoitusmerkin käyttöönotto. 
 

Äkillisiin, edellä mainittuihin ennakoimattomiin tilanteisiin liittyvä LR-ilmoitus tulee 
korvata ennakkosuunnitelmalla viipymättä, kuitenkin viimeistään 24 tunnin kulu-
essa.  

Mikäli rajoite on ennalta tiedossa tai suunniteltu tai sitä tarvitaan pidempään tai 
toistuvasti, tulee rajoite ilmoittaa heti ennakkosuunnitelmalla.  

Nopeusrajoitus tulee toteuttaa ohjeen Rataverkon nopeusmuutosten hallinta /10/ 
mukaisesti laatimalla ennakkosuunnitelma ja varustamalla nopeusrajoitus No-
peusmerkeillä, Nopeusmerkin etumerkeillä ja baliiseilla. 
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2.1.4.4  LR-ilmoitus tulityön yhteydessä 

Tulityön vaara-alue ilmoitetaan osana RT-ilmoituksen työnosan tietoja, jos tulityö 
liittyy ratatyöhön. Muista radalla tehtävään tulityöhön liittyvistä rajoitteista laadi-
taan LR-ilmoitus RUMAssa. 

2.1.4.5  Vastuu LR-ilmoituksen laatimisesta 

Ratatyössä LR-ilmoituksen laatimisesta vastaa ratatyövastaava.  

Kun rajoite syntyy ratatyöluvan ulkopuolella, vastaa radanpidon urakoitsijan ko. 
työpätevyyden omaava henkilö LR-ilmoituksen laatimisesta vaurio- tai vikapaikalla 
tehtävän tarkastuksen yhteydessä.  

Turvamiestoiminnalla tai RATSUn käytöllä turvatussa työssä tai rautatiealueella 
tehtävässä muussa työssä LR-ilmoituksen laatimisesta vastaa työvaiheen työstä 
vastaava henkilö. Työstä vastaava henkilö on esimerkiksi tulityöpätevyyden 
omaava henkilö. Onnettomuuksissa tai vakavissa vauriotapauksissa LR-ilmoituksen 
voi laatia myös tilannekoordinaattori, raivauspalvelu tai pelastusviranomainen. 

2.1.4.6  LR-ilmoituksen päättäminen 

LR-ilmoitus on voimassa, kunnes LR-ilmoituksen asettanut organisaatio ilmoittaa 
rajoitteen päättymisestä puhelimitse liikenteenohjaukseen. 

LR-ilmoituksen asettaneen organisaation tulee päättää LR-ilmoitus, kun rajoitteen 
syy on poistunut tai kun LR-ilmoitus on korvattu ennakkosuunnitelmalla, joka on 
tullut voimaan ennakkoilmoituksena. 

2.1.4.7  Voimassa olevien LR-ilmoitusten seuranta 

LR-ilmoituksia asettaneiden organisaatioiden on käytävä läpi vastuullaan olevat 
LR-ilmoitukset vähintään viikoittain ja tarkastettava, onko LR-ilmoitukselle edelleen 
tarvetta. 

2.1.5  Liikenneturvallisuussuunnitelma 

Radanpidon urakoitsijan tulee laatia liikenneturvallisuussuunnitelma, kun rautatie-
järjestelmän ja sen rakenteiden tila eroaa liikenteenohjauksen näytöissä esiinty-
västä tiedosta. 

Liikenneturvallisuussuunnitelma kuvaa liikenteenohjaukselle ja liikenneturvalli-
suussuunnitelman vaikutusalueella toimiville radanpidon urakoitsijoille ajantasai-
sen ja todellisen rautatiejärjestelmän ja -rakenteiden tilan maastossa. 

Lisäksi liikenneturvallisuussuunnitelma antaa toimintaohjeet radanpidon urakoitsi-
joille poikkeusjärjestelyjen ja ratatyön turvaamisen osalta sekä sen menettelyjen 
osalta.  

Liikenneturvallisuussuunnitelman laadinta on kuvattu liitteessä 3. 



Väyläviraston ohjeita 40/2022 41 
Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) 
 

 

2.1.6  Ratatyö toisen luokan liikenteenohjauksen alueella 

Toisen luokan liikenteenohjauksen alueella ratatyö ei vaadi liikenteenohjauksen 
ratatyölupaa. Sellaisella toisen luokan liikenteenohjauksen alueella, joka ei ole val-
tion rataverkkoa, on ratatyöstä ennakkoon sovittava kyseisen rataverkon haltijan 
kanssa. 

Ratatyöstä toisen luokan liikenteenohjauksen alueella ei tehdä ennakkosuunnitel-
maa eikä RT-ilmoitusta. Tällöin ratatyövastaava vastaa ratatyön turvaamisesta.  

Liikkuvien yksiköiden pääsy alueelle, jolla ei voi liikennöidä, on estettävä Seisle-
vyllä tai lukitsemalla vaihde suojaavaan asentoon. 

Jos toisen luokan liikenteenohjauksen alueella olevan jännitekatkon vaikutusalue 
ulottuu ensimmäisen luokan liikenteenohjauksen alueelle, tulee ensimmäisen luo-
kan liikenteenohjauksen alueelle laatia ennakkosuunnitelma. Jännitekatkoilmoitus 
tulee toimittaa liikenteenohjaukselle aina, kun jännitekatkoalue ulottuu ensimmäi-
sen luokan liikenteenohjauksen alueelle.  

Kun jännitekatkoalue sijaitsee toisen luokan liikenteenohjauksen alueella, on alu-
een rajalle asennettava Laske virroitin -merkki. Laske virroitin -merkki on 
asennettava turvattavan alueen rajalle myös toisen luokan liikenteenohjauksen 
alueen suunnasta vaikuttavana. Laske virroitin -merkkien käytöstä on ilmoitet-
tava ennakkosuunnitelmassa. 

2.1.7  Ratatyö rakennettavana tai purettavana olevalla raiteella 

Ensimmäisen luokan liikenteenohjauksen alueella rakennettavana olevalla uudella 
raiteella tai purettavana olevalla raiteella tulee olla ratatyölupa silloin, kun raken-
nettavana oleva uusi tai purettava raide on nähtävissä RUMA-järjestelmässä. 

Toisen luokan liikenteenohjauksen alueella toimitaan kohdan 2.1.6 mukaisesti. 

2.1.7.1 Rakennettavana oleva uusi raide 
 
Siitä hetkestä alkaen, kun rakennettavana olevalle uudelle raiteelle voidaan liikkua 
liikkuvalla kalustolla, ratatyökoneilla, vaunuilla tai muilla hinattavilla laitteilla ole-
massa olevalta liikennöidyltä raiteelta, on rakennettavan ja liikennöidyn raiteen ra-
jakohtaan oltava voimassa liikenneturvallisuussuunnitelma.  

Liikenneturvallisuussuunnitelmasta on käytävä ilmi rajakohdan turvaaminen. Tur-
vaaminen on tehtävä asettamalla liikennöidyn raiteen ja rakennettavana olevan 
raiteen rajalle molempiin suuntiin osoittava Seislevy ja raiteeseen lukittavat py-
säytyskengät pysäyttämään liikenne liikennöidylle raiteelle. 

Liikenneturvallisuussuunnitelman on oltava voimassa vähintään niin kauan, kunnes 
rakennettava raide on nähtävissä RUMA-järjestelmässä. 

2.1.7.2 Purettavana oleva raide 

Siitä hetkestä alkaen, kun purettavana oleva raide ei enää näy RUMA-järjestel-
mässä, on purettavana olevan ja liikennöidyn raiteen rajakohtaan oltava voimassa 
liikenneturvallisuussuunnitelma.  
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Liikenneturvallisuussuunnitelmasta on käytävä ilmi rajakohdan turvaaminen. Tur-
vaaminen on tehtävä asettamalla liikennöidyn raiteen ja purettavana olevan rai-
teen rajalle molempiin suuntiin osoittava Seislevy ja raiteeseen lukittavat pysäy-
tyskengät pysäyttämään liikenne liikennöidylle raiteelle. 

Liikenneturvallisuussuunnitelman on oltava voimassa vähintään niin kauan, kun 
purettavan ja liikennöidyn raiteen välillä voidaan liikkua liikkuvalla kalustolla, rata-
työkoneilla, vaunuilla tai muilla hinattavilla laitteilla. 

2.1.8  Useampi ratatyö samalla alueella 

Liikenteenohjaus voi antaa ratatyöluvan samalle tai osittain samalle alueelle use-
ammalle ratatyölle samanaikaisesti. Liikenteenohjauksen on ennen ratatyöluvan 
antamista kerrottava ratatyövastaavalle alueella jo työskentelevistä ratatöistä.  

Ratatyövastaavien on otettava yhteys RAILI-palvelulla alueella oleviin toisiin rata-
työvastaaviin ja sovittava töiden toteuttamisesta sekä työkoneiden ja liikkuvan ka-
luston liikkumisesta. 

Mikäli muut alueella toimivat ratatyövastaavat eivät vastaa yhteydenottoyrityksiin, 
tulee ratatyövastaavan ottaa yhteys liikenteenohjaukseen ja liikenteenohjauksen 
pyrkiä ottamaan yhteys kyseisiin ratatyövastaaviin. 

2.1.9  Ratatöiden yhdistäminen 

Kun joudutaan yhdistämään kaksi tai useampia ratatöitä yhden ratatyöluvan alle, 
on ratatyöalueella yksi ratatyövastaava. 

Ratatyövastaavan tulee selvittää eri töiden sisältö ja varmistaa luvussa 3 Ratatyön 
suunnittelu ja toteuttaminen mainitut asiat kuin ratatyössä normaalistikin. 

Kaikkien RUMA-jäsenten tulee olla liittyneenä ratatyön RUMA-jäseneksi. 

2.1.10  Jännitekatko 

Jännitekatko ei tarkoita liikenteenohjauksen ratatyölupaa tai liikennöinnin keskeyt-
tämistä, vaan se tarkoittaa sähkölaitteiston tietyn osan tekemistä jännitteettö-
mäksi. Jännitekatkon aikana jännitekatkoalueella voi liikennöidä sähkövetoista ka-
lustoa virroitin alas laskettuna, dieselkalustoa tai hybridikalustoa dieselvetoisesti 
niillä alueilla, joita ei ole varattu ratatyölle. 

Jännitekatkon vaativissa töissä sähkölaitteiston osan jännitteettömäksi tekeminen 
ilmoitetaan jännitekatkoilmoituksella. Työmaadoitusten asettaminen ja poistami-
nen jännitekatkon yhteydessä on ratatyötä. Jännitekatkosta laaditaan aina ennak-
kosuunnitelma, vaikka siihen ei liittyisikään ratatyötä, koska se lähes aina vaikuttaa 
liikennöintiin. Ennakkosuunnitelmaa ei tarvitse laatia, jos kyseessä on onnetto-
muus tai äkillinen vika- tai vauriokorjaus. 
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2.2  Ratatyöluvan vaativa työkoneiden ja liikkuvan 
kaluston käyttö 

Tässä kappaleessa kuvataan työt, joissa työkoneiden ja liikkuvan kaluston käyttö 
edellyttää  

− ratatyölupaa 
− ratatyölupaa ja turvamiehen käyttöä tai 

− ratatyölupaa ja RATSUn käyttöä. 
 
Työkoneisiin liittyvät muut vaatimukset on kuvattu tarkemmin luvussa 7 Työkoneet 
ja liikkuva kalusto. 

2.2.1  Työkoneiden ja liikkuvan kaluston käyttö, joka vaatii 
ratatyöluvan 

Kun työkone tai liikkuva kalusto työskentelee niin, että se, sen osa tai taakka ulot-
tuu RSU:n sisäpuolelle edes hetkeksi, tulee työhön olla ratatyölupa.  

Liikkuminen ja työskentely RSU:ssa työkoneella ja ratatyössä käytettävällä liikku-
valla kalustolla on sallittu vain silloin, kun liikenteenohjaus on antanut ratatyöluvan 
ja ratatyövastaava on antanut luvan tulla ratatyöalueelle tai nousta raiteelle.  

Useampiraiteisella radalla tai ratapihalla on oltava ratatyölupa radalle nousun ja 
työn ajaksi myös niille raiteille, joiden RSU:an työkoneen tai liikkuvan kaluston 
liikkeet ulottuvat hetkeksikin. 



Väyläviraston ohjeita 40/2022 44 
Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) 
 

 

 

Kuva 13. Työ edellyttää ratatyölupaa, kun työkoneella tai liikkuvalla kalustolla 
työskennellään raiteen RSU:n sisäpuolella. Työkoneen liikkeet ulottuvat myös 
viereisen raiteen RSU:an, joten molemmilla raiteilla tulee olla ratatyölupa. 

 

Kuva 14. Työ edellyttää ratatyölupaa, kun työkoneella tai liikkuvalla kalustolla 
työskennellään raiteen RSU:n sisäpuolella. Työkoneen liikkeet ulottuvat myös 
viereisen raiteen RSU:an, joten molemmilla raiteilla tulee olla ratatyölupa. 
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Kuva 15. Kun työkone työskentelee raiteen ulkopuolella mutta ulottuu RSU:n 
sisäpuolelle edes hetkeksi, on työssä oltava ratatyölupa. 

 

Kuva 16. Kun työkone työskentelee raiteen ulkopuolella mutta ulottuu RSU:n 
sisäpuolelle edes hetkeksi, on työssä oltava ratatyölupa. 
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Lisäksi työskentely työkoneella RSU:n ulkopuolella edellyttää ratatyöluvan lähinnä 
olevalle liikennöidylle raiteelle, kun riskienarvioinnissa tai työvaiheen työ-, turvalli-
suus- ja laatusuunnitelmassa todetaan työn ainakin jossakin vaiheessa edellyttä-
vän työskentelyä RSU:n sisäpuolella. 

Kun raideväli on suuri eikä työkone tai liikkuva kalusto, mikään sen osa tai taakka 
voi ulottua missään vaiheessa viereisen raiteen RSU:an, voidaan viereistä raidetta 
liikennöidä rajoituksetta työkoneella työskentelyn aikana (kuva 17 ja kuva 18). 

 

Kuva 17. Kun raideväli on riittävän suuri eikä työkoneen tai liikkuvan kaluston 
työskentelyulottuma missään tilanteessa voi ulottua viereisen raiteen RSU:an, voi 
liikennöinti jatkua viereisellä raiteella rajoituksetta. 
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Kuva 18. Kun raideväli on riittävän suuri eikä työkoneen tai liikkuvan kaluston 
työskentelyulottuma missään tilanteessa voi ulottua viereisen raiteen RSU:an, voi 
liikennöinti jatkua viereisellä raiteella rajoituksetta. 

2.2.2  Työkoneiden ja liikkuvan kaluston käyttö, joka vaatii 
ratatyöluvan sekä turvamiehen tai ratatyöluvan sekä 
RATSUn käyttöä 

Kun työkone, liikkuva kalusto, sen osa tai taakka ei työn aikana hetkeksikään ulotu 
viereisten raiteiden RSU:an, viereisille raiteille ei tarvita ratatyölupaa. 

Mikäli työkoneen tai liikkuvan kaluston työskentelyulottuma kuitenkin ulottuu (työ-
kone, sen osa tai taakka saattaa käyttäjän tekemän virheen tai toimintahäiriön 
seurauksena ulottua) viereisten raiteiden RSU:an, tulee käyttää turvamiestoimin-
taa tai RATSUa, jolla keskeytetään työskentely yksikön sivuuttamisen ajaksi.  

Työkoneen ja liikkuvan kaluston kuljettajan tulee varmistaa, että työkoneen tai 
liikkuvan kaluston mikään osa tai taakka ei hetkeksikään missään olosuhteissa 
ulotu viereisen raiteen RSU:an (kuva 19 ja kuva 20). 
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Kuva 19. Kun ratatyökoneen tai liikkuvan kaluston työskentely eikä mikään niiden 
osa tai taakka ulotu hetkeksikään viereisen raiteen RSU:an, ei viereisen raiteen 
liikennöintiä tarvitse keskeyttää. Koska työkoneen / liikkuvan kaluston 
työskentelyulottuma kuitenkin ulottuu liikennöidyn raiteen RSU:an, tulee lisäksi 
käyttää turvamiestä tai RATSUa. Liikennöidyn raiteen nopeusrajoitus saa olla 
enintään 140 km/h turvamiestä käytettäessä tai 200 km/h RATSUa 
automaattisesti tai puoliautomaattisesti käytettäessä. 

 

Kuva 20. Kun työkoneen työskentelyulottuma ulottuu liikennöidyn raiteen 
RSU:an, tulee ratatyöluvan lisäksi käyttää turvamiestä tai RATSUa. Liikennöidyn 
raiteen nopeusrajoitus saa olla enintään 140 km/h turvamiestä käytettäessä tai 
200 km/h RATSUa automaattisesti tai puoliautomaattisesti käytettäessä. 
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Vaikka raideväli on suuri, vaaditaan turvamiehen tai RATSUn käyttöä silloin, kun 
työ ei kohdistu liikennöidyn raiteen RSU:an, mutta työkoneen tai liikkuvan kaluston 
työskentelyulottuma ulottuu liikennöidyn raiteen RSU:an (kuva 21). 

 

Kuva 21. Vaikka raideväli on suuri, vaaditaan turvamiehen tai RATSUn käyttöä 
silloin, kun työkoneen tai liikkuvan kaluston työskentelyulottuma ulottuu 
liikennöidyn raiteen RSU:an (vaikka työ ei kohdistu liikennöidyn raiteen RSU:an). 
Liikennöidyn raiteen nopeus saa olla enintään 140 km/h käytettäessä turvamiestä 
tai 200 km/h RATSUa automaattisesti tai puoliautomaattisesti käytettäessä. 

2.2.3  Työkoneiden käyttö laiturialueilla 

Laiturialueella työkoneella RSU:n sisäpuolella tehtävä työ edellyttää aina ratatyö-
lupaa. RSU ulottuu laiturialueella laiturin reunasta mitattuna 1,5 metriä laiturille 
päin.  

Laiturialueen muulla osalla tehtävä työ on rautatiealueella tehtävää muuta työtä. 
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Kuva 22. Työkoneella työskentely laiturialueella RSU:n sisäpuolella edellyttää 
ratatyölupaa. 

 

Kuva 23. Työkoneella työskentely laiturialueella RSU:n sisäpuolella edellyttää 
ratatyölupaa. 

Muut toimintatavat laiturialueella on kuvattu luvussa 8 Työskentely laiturialueella. 

2.3  Muut erityiskohteet ja -työt ratatyön kannalta 

2.3.1  Työskentely radan yläpuolella sekä radan ja 
liikenneväylän ylittävillä silloilla 

Työskentely radan yläpuolella sekä radan ja liikenneväylän ylittävillä silloilla edel-
lyttää ratatyöluvan seuraavissa tilanteissa: 

− työ vaikuttaa rautatieliikenteeseen, liikennöitävyyteen, radan vakavuu-
teen, raiteen geometriaan, turvalaitteisiin tai sähkörataan 

− radan ylittävällä sillalla käytettävän työkone tai taakka ulottuu sillan kai-
teen ulkopuolelle tai raiteen yläpuolelle 
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− työskentelystä aiheutuu vaaraa tai haittaa rautatieliikenteelle tai 

− dronea lennätetään RSU:n sisäpuolella alle 20 metrin korkeudella kiskon 
pinnasta mitattuna. 

 
Mikäli radan päälle on rakennettu riittävän lujarakenteinen ja kiinteä suojarakenne, 
ei ratatyölupaa edellytetä. 

Radan yläpuolelle rakennettavista kiinteistä rakenteista on aina erikseen laadittava 
rakentamissuunnitelmat. 

Radan yläpuolella työskenneltäessä on otettava huomioon sähkörataa koskevat 
ohjeet sekä työskentelyn vähimmäisetäisyydet sähköradan jännitteisistä osista.  

Siltojen hoito tehdään sähköistetyllä radalla radan ylittävillä silloilla ensisijaisesti 
jännitekatkomenettelyllä Väyläviraston ohjetta Siltojen hoito /11/ noudattaen. Me-
nettelystä voidaan poiketa, kun sillan hoidosta on tehty sillan omistajan laatima 
siltakohtainen hoitosuunnitelma, jossa hoitoon liittyvien työvaiheiden vaarat on ar-
vioitu, ja sillan hoito voidaan tehdä turvallisesti.  

Liikenneväylän ylittävän rautatiesillan tulitöiden (ks. kohta 2.3.5 Tulityöt) ajaksi on 
tehtävä erillinen turvallisuussuunnitelma liikenneväylän liikenteen turvallisuuden 
varmistamiseksi. Suunnitelmaan on saatava hyväksyntä tietä hallinnoivalta taholta. 

Dronen tai muun lentävän laitteen lennättämisessä rautatiealueella on huomioitava 
Liikenne- ja viestintäviraston (Traficomin) määräykset. Ennen laitteen lennättä-
mistä radan välittömässä läheisyydessä tai sen yläpuolella on työn tilaajan selvi-
tettävä, millä ehdoin lennättäminen sallitaan.  

2.3.2  Nostotyöt 

Nostotyöt edellyttävät ratatyöluvan seuraavissa tilanteissa: 

− nostolaite tai sen nostama taakka ulottuu edes hetkellisesti RSU:n sisä-
puolelle 

− taakka liikkuu edes hetkellisesti radan yläpuolella, ellei radan päälle ole 
rakennettu riittävän lujarakenteista ja kiinteää suojarakennetta 

− työskentelystä aiheutuu vaaraa tai haittaa rautatieliikenteelle tai 
− työ vaikuttaa rautatieliikenteeseen, liikennöitävyyteen, radan vakavuu-

teen, raiteen geometriaan, turvalaitteisiin tai sähkörataan. 
 

Vaatimukset nostokaluston käytöstä rautatiealueella on kuvattu luvussa 10.1 Nos-
tokaluston käyttö rautatiealueella. 

2.3.3  Työskentely radan päällys- ja alusrakenteessa tai radan 
alapuolella 

Radan alus- ja päällysrakenteeseen tai radan alapuolelle kohdistuvat työt edellyt-
tävät ratatyölupaa seuraavissa tilanteissa: 

− työ vaikuttaa rautatieliikenteeseen, liikennöitävyyteen, radan vakavuu-
teen, raiteen geometriaan, turvalaitteisiin tai sähkörataan 

− työtä tehdään työkoneella RSU:ssa 
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− työssä käytettävät työkoneet, niiden osat tai taakat ulottuvat liikennöidyn 
raiteen RSU:an tai 

− työ aiheuttaa vaaraa tai haittaa rautatieliikenteelle. 
 

2.3.4  Kaivutyöt 

Kaivutyöt edellyttävät ratatyölupaa seuraavissa tilanteissa: 

− työ vaikuttaa rautatieliikenteeseen, liikennöitävyyteen, radan vakavuu-
teen, raiteen geometriaan, turvalaitteisiin tai sähkörataan tai 

− kaivutyötä tehdään työkoneella RSU:ssa. 
 

Päällys- tai alusrakenteeseen poraamalla tai myyräämällä tehtävä alitustyö edel-
lyttää ratatyölupaa seuraavissa tilanteissa: 

− sijoitussopimus tai työhön liittyvä riskienarviointi edellyttää ratatyölupaa 
− työ vaikuttaa rautatieliikenteeseen, liikennöitävyyteen, radan vakavuu-

teen, raiteen geometriaan, turvalaitteisiin tai sähkörataan tai 
− työtä tehdään RSU:ssa. 
 

Radan alapuolelle sijoitettavat rakennelmat, laitteet, johdot yms. (mm. rummut, 
kaapelit, yms.) on rekisteröitävä Väyläviraston tietokantoihin. Sijoitussopimuksen 
laatimista varten tulee noudattaa Väyläviraston internet-sivuilla olevia ohjeita. Si-
joitussopimuksen tulee olla voimassa ja siinä asetetut ehdot täytettyinä ennen ra-
kentamiseen ryhtymistä. Sijoitussopimuksessa tai riskienarvioinnissa voidaan edel-
lyttää työ tehtäväksi ratatyöluvalla.  

Sijoitettavan rakennelman, laitteen tai johdon toteuttamisen aikana raiteen stabi-
liteettia ja kuntoa tulee seurata päällysrakennepätevän toimesta. Mikäli radassa 
havaitaan muutoksia, on ratatyövastaavan keskeytettävä liikennöityjen raiteiden 
liikennöinti välittömästi. Liikennöinnin keskeyttäminen koskee myös tilanteita, 
joissa ratatyölupaa ei ole edellytetty. 

2.3.5  Tulityöt 

2.3.5.1  Tulityön vaara-alue 

Rautatiealueella tulityön vaara-alue on 7 metriä mitattuna työstettävästä koh-
teesta. Raiteen katsotaan olevan vaara-alueen ulkopuolella, jos sen lähin kisko on 
yli 7 metrin etäisyydellä työstettävästä kohteesta. Vaara-alue pitää määrittää laa-
jemmaksi, mikäli tulityö voi aiheuttaa vaaraa edellä mainittua vaara-aluetta laa-
jemmalla alueella. 

Tulityön aikana vaara-alueella ei saa olla eikä sen läpi saa kuljettaa VAK-kalustoa. 
Liikenteenohjaus keskeyttää tulityön, ennen kuin ilmoitetulle vaara-alueelle ohja-
taan VAK-kalustoa. 

2.3.5.2  Tulityö ratatyön yhteydessä 

Kun tulityö liittyy ratatyöhön, on tulityöstä ja sen vaara-alueesta ilmoitettava RT-
ilmoituksessa niiden työnosien yhteydessä, joissa tulityötä tehdään. RT-ilmoituk-
sessa on merkittävä tulityön vaara-alueella olevat liikennöidyt raiteet (kuva 24). 
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Kuva 24. Kun tulityö on osa ratatyötä, tehdään ilmoitus tulityöstä osana RT-
ilmoitusta. Ilmoitukseen merkitään vaara-alueella olevat liikennöidyt raiteet. 

2.3.5.3  Tulityö turvamiestoiminnassa, RATSUn käytössä ja muussa 
rautatiealueella tehtävässä työssä 

Kun tulityön vaara-alue liittyy turvamiestoiminnalla tai RATSUn käytöllä turvattuun 
työhön tai rautatiealueella tehtävään muuhun työhön RSU:n ulkopuolella, on tuli-
työstä ilmoitettava LR-ilmoituksella (kuva 25). 

 

Kuva 25. Kun tulityö tehdään turvamiestoiminnalla tai RATSUa käyttäen tai työ 
on rautatiealueella tehtävää muuta työtä, mutta työstettävä kohde sijaitsee alle 
7 metrin etäisyydellä liikennöidyn raiteen lähimmästä kiskosta, tulee tulityöstä 
tehdä LR-ilmoitus. 
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2.3.5.4  Vähäisen palovaaran työt 

Vähäisen palovaaran töistä ei tarvitse ilmoittaa RT-ilmoituksessa tulityöstä eikä 
laatia LR-ilmoitusta. Vähäisen palovaaran töissä käytettävän työvälineen teoreetti-
nen maksimilämpötila ei saa ylittää työstettävän kappaleen ja sen lähiympäristössä 
olevan materiaalin syttymislämpötilaa. Vähäisen palovaaran töitä ovat esimerkiksi 
sähköjuotostyö ja kuuman ilman käyttö edellä kuvatuissa olosuhteissa. 

2.3.5.5  Tulityöpaikka ja suunnitelmat 

Palovaaraa aiheuttaviin työvaiheisiin, työmenetelmiin, tulityöpaikkaan ja vaaditta-
viin pätevyyksiin liittyen on noudatettava Väyläviraston ohjetta Turvallisuusmenet-
telyjen käsikirja väylähankkeisiin /4/. 

2.3.6  Räjäytys- ja louhintatyöt 

Räjäytys- ja louhintatyöt edellyttävät ratatyölupaa seuraavissa tilanteissa: 

− työn vaara-alue ulottuu RSU:n sisäpuolelle 
− työ vaikuttaa rautatieliikenteeseen, liikennöitävyyteen, radan vakavuu-

teen, raiteen geometriaan, turvalaitteisiin tai sähkörataan tai 

− työtä tehdään RSU:ssa. 
 

RT-ilmoitukseen on tehtävä erillinen merkintä louhintatyöstä työnosakohtaisesti. 

Jos räjäytystyön havaitaan aiheuttaneen vauriota radalle tai ratalaitteille, ratatyö-
vastaavan on otettava välittömästi yhteys liikenteenohjaukseen ja sähköistetyllä 
radalla sähköradan käyttökeskukseen, eikä ratatyölupaa tai työnosaa saa päättää 
ennen kuin radan ja sähköradan kunto on tarkastettu tähän työhön pätevän hen-
kilön toimesta. Jos sähköradan rakenteissa arvioidaan olevan vaurioita, ei jännite-
katkoa saa päättää ennen kuin sähköradan rakenteet on tarkastettu. Louhinta-
urakoitsijan pitää huolehtia siitä, että räjäytystyön aikana työkohteessa on henkilö, 
jolla on pätevyys tarkastaa radan kunto ja liikennöitävyys räjäytyksen jälkeen. 

2.3.7  Tunnelit 

Tunnelissa työskentely edellyttää ratatyölupaa. Turvamiestoimintaa tai RATSUa ei 
saa käyttää tunneleissa. 

Kun työskennellään laiturialueella tunneleissa, joissa on kaksi raidetta, työ edellyt-
tää ratatyölupaa niiden raiteiden osalta, joiden RSU:ssa työ tehdään tai joiden 
RSU:an työ ulottuu. 

Ratatyövastaavan pitää valita viestintäväline sen mukaan, mikä tunnelissa toimii 
työn aikana. Jos varayhteyskään ei toimi työn aikana tunnelissa, ratatyövastaavan 
on ilmoitettava liikenteenohjaukselle lupaa pyytäessään, että ei ole tavoitettavissa 
työn aikana tunnelista. 

GPS-, GSM- ja tietoliikenneyhteydet eivät välttämättä toimi tunnelissa, jolloin pai-
kantaminen tulee tehdä katvealueen ulkopuolella. Tunneleissa, joissa ei ole GPS-, 
GSM- ja/tai tietoliikenneyhteyksiä, ratatyöluvan pyytäminen, päättäminen ja muu-
tokset ratatyöluvassa tulee suorittaa tunnelin ulkopuolella alueella, jolla GSM- ja 
tietoliikenneyhteydet toimivat. Käynnissä olevan luvan tiedot eivät RUMAssa päi-
vity katvealueella, mutta tämä ei estä työskentelyä tunnelissa. 
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Tunnelissa työskentelyyn liittyvien tunnelikohtaisten turvallisuusohjeiden ja -suun-
nitelmien vaatimukset on kuvattu kohdassa 10.4 Tunnelit. 

2.3.7.1  Osuudella Tikkurila–Vantaankoski sijaitsevat tunnelit 

Rataosuudella Tikkurila–Vantaankoski olevissa tunneleissa on RSU:n ulkopuolella 
riittävät, jatkuvat väistöalueet ja näkemämatkat sekä tilaa liikkua ja työskennellä.  

Mikäli turvallisuus varmistetaan radanpidon urakoitsijan laatiman riskienarvioinnin 
turvallisuustoimenpiteillä, voidaan näissä tunneleissa toimia avoradan turvallisuus-
menettelyiden mukaisesti. Turvamiestoimintaa tai RATSU-laitteistoa käytettäessä 
on annettava LR-ilmoituksella 30 km/h tilapäinen nopeusrajoitus. 

Ruskeasannan asemavarausalueella, jossa alue RSU:n ulkopuolella on muuta tun-
nelia leveämpi, voidaan liikkua RSU:n ulkopuolella ilman em. 30 km/h nopeusra-
joitusta.  

Rataosan kohteissa, joissa on kaksi rinnakkaista tunnelia, toimitaan niin, että yk-
sittäinen tunneli muodostaa oman kokonaisuuden. Kun ratatöitä tehdään toisessa 
tunnelissa, voidaan toisessa tunnelissa liikennöidä normaalisti. 

Kun työskennellään kahden rinnakkaisen rautatietunnelin välisellä osuudella (puo-
lenvaihtopaikka), on saatava ratatyölupa molempien tunneleiden osalta. Lupaa ei 
tarvita toisen tunnelin osalta, jos työskentely tapahtuu lukitun ja valvotun oven 
takana. Huoltotunneleiden osalta ratatyölupaa ei tarvita, jos huoltotunnelin ja ra-
tatunnelin välissä on lukittava ovi, jonka avaamisesta tieto välittyy joko liikenteen-
ohjaukseen tai muuhun tunnelia valvovaan valvomoon. 

2.3.8  Rautateiden erikoiskuljetukset 

Rautateiden erikoiskuljetuksiin (esimerkiksi muuntajakuljetus) liittyvät ratatyöt 
ovat liikenteen ehdoilla tehtävää ratatyötä lukuun ottamatta raiteen siirtoa, joka 
tulee tehdä ennalta suunniteltuna ratatyönä. 

Rautateiden erikoiskuljetussuunnitelmiin liittyvät vaatimukset on kuvattu kohdassa 
10.5 Rautateiden erikoiskuljetukset. 

2.3.9  Tieliikenteen erikoiskuljetukset tasoristeyksissä 

Tieliikenteen erikoiskuljetukset tasoristeyksissä edellyttävät ratatyöluvan Väylävi-
raston ohjeen Erikoiskuljetukset rautatien tasoristeyksissä /9/ mukaisissa tilan-
teissa. 

2.4  RUMA-järjestelmä 

RUMA eli Rataurakoitsijoiden mobiilialusta on Fintraffic Raide Oy:n sovellus, joka 
sisältää ratatyölupaan liittyvän dokumentoinnin.  

RUMA-sovelluksella 

− laaditaan ennakkosuunnitelmia 
− laaditaan liikenneturvallisuussuunnitelmia TUROn määrittämässä laajuu-

dessa 
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− laaditaan jännitekatkopyyntöjä 
− laaditaan ratatyöilmoituksia (RT-ilmoituksia) ratatyöalueineen 
− laaditaan Liikenteen rajoite -ilmoituksia 
− dokumentoidaan ratatyöluvat ja niiden alueet 
− pyydetään ja päätetään ratatyöluvat sisältäen työnosien lisäämiset ja 

päättämiset ratatyöluvassa 

− tarkastellaan ja kuitataan ratatyöprosessiin liittyviä tietoja 
− seurataan RUMA-jäsenten RUMAan liittymistä ja RUMAsta poistumista  
− paikannetaan ratatyöhön osallistuvien sijainteja suhteessa ratatyöaluee-

seen. 
 

RUMA toimii sekä mobiililaitteessa (mobiili-RUMA) että web-sovelluksena (web-
RUMA). 

Toimintaohjeet RUMAn häiriötilanteissa on esitetty liitteissä 7 ja 8.  

2.5  RAILI-palvelu 

RAILI-palvelu (Rautateiden integroitu liikenneviestintäpalvelu) on rautatiekäyt-
töön suunniteltu puheviestintäpalvelu, jota voidaan käyttää sekä VIRVE- että äly-
puhelimilla. Älypuhelimiin tarvitaan RAILI-palvelua varten RAPLI-sovellus. 

Radalla tehtävässä työssä RAILI-palvelun avulla kommunikoidaan 

− ratatyövastaavan ja liikenteenohjauksen välillä 
− kahden tai useamman ratatyövastaavan välillä 
− liikkuvan kaluston kuljettajan ja ratatyövastaavan/liikenteenohjauksen vä-

lillä. 
 

RAILI-palvelua käytetään myös luvussa 11 Toiminta vaurio- ja hätätilanteissa ja 
rautatieturvallisuuden vaarantaminen esitetyissä hätätilanteissa. 

2.6  Ratatyöhön osallistuvien roolit ja varusteet  

2.6.1  Yleistä 

Kullakin ratatyöhön osallistuvalla on keskeinen rooli ratatyön turvallisuuden var-
mistamisessa. Eri tehtäväryhmien roolit kuvataan seuraavissa kohdissa. 

Ratatyöhön osallistuvien roolit ja tehtävät eritellään taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Ratatyöhön osallistuvien roolit/tehtävät ja RUMAn käyttö. 

Rooli/tehtävä RUMA-jäsenyys ja RUMAn 
käyttövelvollisuus 

Ratatyövastaava pakollinen 

Työryhmän yhteyshenkilö pakollinen 

Ratatyökoneen kuljettaja pakollinen 

Laiturialueella työskentelevän työkoneen 
kuljettaja, kun työkone työskentelee RSU:n 
sisäpuolella 

pakollinen 

Ratatyössä käytettävän liikkuvan kaluston 
kuljettaja 

pakollinen 

Maalla käytettävän työkoneen kuljettaja valinnainen 

Työpätevyyden omaava valinnainen 

Muut työntekijät valinnainen 

 
RUMA-jäsenillä tulee olla koko ratatyön ajan käytössään RUMA-sovellus. Heidän 
pitää olla koko ratatyön ajan olla liittyneenä RUMAssa kyseiseen ratatyöhön ja RU-
MAssa pitää koko ratatyön ajan olla päällä jatkuva paikannus. 

Mikäli RUMA-jäsenen RUMA-sovellus, GPS-paikannus tai internet-yhteys vikaantuu, 
tulee siitä ilmoittaa ratatyövastaavalle. Kaikki ko. RUMA-jäsenen liikkeet ja toiminta 
tulee keskeyttää vikaantumisen selvityksen ajaksi. 

2.6.2  Ratatyövastaavan työn kuvaus 

Ratatyövastaava vastaa ratatyön rautatiejärjestelmän turvallisuuteen vaikuttavista 
tehtävistä.  

Ratatyövastaava vastaa viestinnästä liikenteenohjauksen sekä vastuullaan olevien 
työryhmien ja RUMA-jäsenten kanssa. 

Ratatyövastaava ei saa antaa ehdollista lupaa aloittaa töitä. 

Ratatyövastaavan pitää olla ratatyöalueellaan tai sen läheisyydessä, lukuun otta-
matta tietoliikenneyhteyksiin, turvalaitejärjestelmiin ja kauko-ohjausjärjestelmiin 
liittyviä muutostöitä. Ratatyövastaavan tulee aina kyetä varmistamaan ratatyönsä 
turvallisuus sijainnistaan riippumatta. 

Ratatyövastaavan on arvioitava tilanteen mukaan oman sijaintinsa vaikutus rata-
työn turvallisen suorittamisen ja työn valvonnan kannalta. 

Mikäli ratatyövastaava toimii ainoastaan ratatyövastaavan tehtävässä eikä osallistu 
käytännön töihin, voi hänellä olla ratatyössä enintään yhteensä kymmenen työryh-
mää, ratatyökonetta, liikkuvan kaluston yksikköä tai laiturialueella toimivaa työko-
netta. 

Mikäli ratatyövastaava tekee ratatyövastaavan tehtävien ohella muitakin töitä, voi 
hänellä oman työnsä/työryhmänsä lisäksi olla vastuullaan yhteensä enintään kaksi 
työryhmää, ratatyökonetta, liikkuvan kaluston yksikköä tai laiturialueella toimivaa 
työkonetta. 
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2.6.3  Työryhmä 

Ratatyövastaavan tulee muodostaa ratatyöhön työryhmä seuraavissa tilanteissa: 

− ratatyövastaavalla ei ole näköyhteyttä työntekijöihin tai maalla työskente-
leviin työkoneisiin 

− työntekijällä/työntekijöillä ei ole näköyhteyttä muihin tai  
− työntekijöiden tai maalla työskentelevien työkoneiden toiminta ei ole rata-

työvastaavan välittömästi ohjattavissa ja valvottavissa.  
 

Radiopuhelin tai vastaava yhteys ei tarkoita, että toiminta olisi ratatyövastaavan 
välittömästi ohjattavissa ja valvottavissa. 

Työryhmä koostuu yhdestä tai useammasta samalla alueella yhdessä ratatyötä 
tekevästä työntekijästä, maalla työskentelevästä työkoneesta tai näiden yhdistel-
mästä. Työryhmän työntekijöiden tulee aina työskennellä yhdessä näköetäisyy-
dellä toisistaan. 

Työryhmään tulee nimetä työryhmän yhteyshenkilö. Työryhmän yhteyshenkilö on 
aina RUMA-jäsen. 

2.6.4  Työryhmän yhteyshenkilö 

Työryhmän yhteyshenkilön tehtävänä on 

− varmistaa oma ja työryhmän jäsenten sijainti suhteessa ratatyöalueeseen 
− vastaanottaa, tarkastaa ja kuitata ratatyövastaavan välittämät ratatyölu-

van tiedot RUMAssa 
− antaa työryhmän jäsenille ratatyöselostus, jonka hän on saanut ratatyö-

vastaavalta 

− kuitata ratatyövastaavalle antaneensa ratatyöselostuksen työryhmälleen 
− antaa työryhmän jäsenille lupa aloittaa työt sen jälkeen, kun on saanut 

sen ratatyövastaavalta 
− tiedottaa työryhmän jäseniä tulevista muutoksista ratatyössä 

− ennen ratatyön tai työnosan päättämistä varmistaa oma ja työryhmän jä-
senten sijainti ja töiden loppuminen 

− ratatyötä päätettäessä ilmoittaa RUMAssa työt päättyneiksi 
− vastaanottaa työpätevyyden omaavalta tiedot radan liikennöitävyydestä  
− toimittaa oman työnsä osalta Radan päällysrakenteen liikennöitävyyden 

tarkastuspöytäkirja ratatyövastaavalle  
− ilmoittaa radan liikennöitävyys ja mahdolliset liikenteen uudet, muuttuvat 

tai poistuvat rajoitteet ratatyövastaavalle. 
 

Työryhmän yhteyshenkilö on aina RUMA-jäsen. 

2.6.5  Ratatyökoneen kuljettaja 

Ratatyökoneen kuljettaja vastaa ratatyökoneen turvallisesta käytöstä ja ohjaami-
sesta. 

Ratatyökoneen kuljettaja viestii ratatyöhön ja ratatyölupaan liittyvistä asioista ra-
tatyövastaavan kanssa. 
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Ratatyökoneen kuljettaja on aina RUMA-jäsen. 

2.6.6  Laiturialueella työskentelevän työkoneen kuljettaja 

Laiturialueella työskentelevän työkoneen kuljettaja vastaa työkoneen turvallisesta 
käytöstä ja ohjaamisesta. 

Työkoneen kuljettaja viestii ratatyöhön ja ratatyölupaan liittyvistä asioista ratatyö-
vastaavan kanssa. 

Laiturialueella työskentelevä työkoneen kuljettaja on aina RUMA-jäsen, kun työ-
kone työskentelee RSU:n sisäpuolella. 

2.6.7  Liikkuvan kaluston kuljettaja 

Ratatyöalueella käytettävän liikkuvan kaluston kuljettaja vastaa liikkuvan kaluston 
turvallisesta käytöstä ja kuljettamisesta. 

Kuljettaja viestii ratatyöhön ja ratatyölupaan liittyvistä asioista ratatyövastaavan 
kanssa. Lisäksi kuljettaja viestii liikenteenohjauksen kanssa ratatyöalueelle siirty-
misen ja sieltä poistumisen yhteydessä. 

Radan rakennus- ja kunnossapitotöitä tekevän ja siten liikennöintiä harjoittavan 
rautatieliikenteen harjoittajan liikkuvan kaluston kuljettaja on ratatyöalueella aina 
RUMA-jäsen. 

2.6.8  Maalla liikkuvan työkoneen kuljettaja 

Maalla liikkuvan työkoneen kuljettaja vastaa työkoneen turvallisesta käytöstä ja 
ohjaamisesta. 

Työkoneen kuljettaja viestii ratatyöhön ja ratatyölupaan liittyvistä asioista ratatyö-
vastaavan tai työryhmän yhteyshenkilön kanssa. 

Jos maalla liikkuvan työkoneen kuljettaja työskentelee muista erillään, hän on itse 
työryhmän yhteyshenkilö. 

2.6.9  Työpätevyyden omaava 

Työpätevyyden omaavan tehtävänä on tarkastaa radan liikennöitävyys, kun rata-
työn työnosaa tai koko ratatyölupaa päätetään. 

Radanpidon urakoitsijan on nimettävä tarkastustehtävään henkilöt, joilla on tehtä-
vän edellyttämä pätevyys ja osaaminen tarkastuksen suorittamiseen.  

Tarkastustehtävän suorittamisesta vastaavat henkilöt on ilmoitettava RT-ilmoituk-
sessa. 

2.6.10  Muu työntekijä 

Muiden työntekijöiden tehtävänä on varmistaa työn turvallinen suorittaminen niin, 
että työstä ei aiheudu vaaraa tai haittaa rautatieliikenteelle tai muille työntekijöille.
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2.6.11  Ratatyöhön osallistuvien varusteet 

Taulukko 3. Ratatyöhön osallistuvien varusteet. 

Rooli RUMA-sovellus käytössä ja 
liittyminen ratatyön jäse-
neksi RUMAssa 

RAILI-palvelua 
käyttävä puhelin ja 
sen varayhteys 

Varayhteyspuhelin Henkilökohtaiset 
varusteet (luku 
1.5) 

Yhteinen viestin-
täväline  

Ratatyövastaava pakollinen pakollinen pakollinen 
alueohjauksen, lii-
kenteenohjauksen ja 
käyttökeskuksen pu-
helinnumerot sekä 
112 Suomi -sovellus 

pakollinen pakollinen 

Työryhmän  
yhteyshenkilö 

pakollinen - pakollinen 
112 Suomi -sovellus 

pakollinen pakollinen 

Ratatyökoneen  
kuljettaja 

pakollinen - pakollinen 
112 Suomi -sovellus 

pakollinen pakollinen 

Laiturialueella työskentelevän 
työkoneen kuljettaja 

pakollinen, kun työkone työs-
kentelee RSU:n sisäpuolella 

- pakollinen 
112 Suomi -sovellus 

pakollinen pakollinen 

Ratatyössä käytettävän ra-
danpidon urakoitsijan liikku-
van kaluston kuljettaja 

pakollinen pakollinen pakollinen 
112 Suomi -sovellus 

pakollinen pakollinen 

Muun rautatieliikenteen har-
joittajan liikkuvan kaluston 
kuljettaja 

ks. kohta 7.7 pakollinen pakollinen 
112 Suomi -sovellus 

pakollinen pakollinen 

Maalla käytettävän työko-
neen kuljettaja 

valinnainen - pakollinen 
112 Suomi -sovellus 

pakollinen pakollinen 

Työpätevyyden omaava, joka 
tarkastaa radan liikennöitä-
vyyden 

valinnainen - pakollinen 
112 Suomi -sovellus 

pakollinen pakollinen 

Muu työntekijä valinnainen - valinnainen 
112 Suomi -sovellus 

pakollinen valinnainen 
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Ratatyökoneissa, ratatyöalueella käytettävässä liikkuvassa kalustossa ja laiturialu-
eilla työskentelevissä työkoneissa tulee olla ohjaamoon asennettuna kiinteä teline 
RUMA-päätelaitteelle. Teline tulee sijoittaa siten, että RUMA on siitä selkeästi seu-
rattavissa. RUMA-päätelaitteen tulee olla asetettuna telineeseen koko ratatyön 
ajan. Päätelaitteen sähkönsaanti tulee turvata. 

RUMA-sovellusta ja RAILI-palvelua suositellaan käytettäväksi eri laitteilla, jolloin ne 
toimivat samalla toistensa varalaitteina.  
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3  Ratatyön suunnittelu ja toteuttaminen 

3.1  Ratatyön suunnittelu  

Ratatyön suunnittelussa varmistetaan seuraavat asiat:  

− tarvittava ennakkosuunnitelma on laadittu oikein 
− ratatyöhön on varattu oikeat henkilö-, kone- ja materiaaliresurssit 
− RT-ilmoitus työnosineen on laadukas ja sen perusteella ratatyö pystytään 

toteuttamaan turvallisesti 
− ratatyön turvaaminen ja työkohteen erottaminen on suunniteltu. 
  

3.1.1  Ratatyön ennakkosuunnitelma 

Radanpidon urakoitsijan on laadittava ennakkosuunnitelma kohdassa 2.1.2 Ennak-
kosuunnitelma ja ennakkoilmoitus mainitun mukaisesti. 

3.1.2  Muut ennakkosuunnitelmat 

Radanpidon urakoitsijan on laadittava ennalta myös muut ennakkosuunnitelmat 
kohdan 2.1.2  mukaisesti, jotka tulevat voimaan ennakkoilmoituksina joko ratatyön 
aikana tai sen jälkeen.  

3.1.3  Ratatyöilmoituksen (RT-ilmoitus) laadinta 

Palveluntuottajan on laadittava RT-ilmoitus RUMAssa ennen ratatyöluvan pyytä-
mistä. Jos ratatyöstä on laadittu ennakkosuunnitelma, RT-ilmoitus tulee laatia en-
nakkosuunnitelman hyväksymisen jälkeen.  

RT-ilmoituksen laatijalla pitää olla ratatyövastaavan pätevyys. RT-ilmoituksen laa-
tijalta ei edellytetä rautatieturvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden soveltu-
vuussuositusten täyttymistä. 

RT-ilmoituksen laatijan tulee tutustua 

− Ratatiedon extranet -palvelusta löytyviin raiteisto- ja/tai linjakaavioihin, 
tarvittaessa myös turvalaitoksen käyttöohjeeseen sekä RATKO-palvelusta 
löytyviin tietoihin 

− RUMAssa oleviin samalla alueella oleviin ennakkoilmoituksiin sekä mahdol-
lisiin liikenneturvallisuussuunnitelmiin. 

3.1.3.1  Ratatyöalueen määrittäminen RT-ilmoituksessa 

Ratatyölle varattava ratatyöalue valitaan RT-ilmoituksessa. RT-ilmoitus voi sisältää 
yhden tai useampia työnosia. 

Työnosa voi olla yksi radan elementti tai laaja alue. 
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Työnosa voi muodostua: 

− koko liikennepaikasta (koskee koko liikennepaikkaa ensimmäisen luokan 
liikenteenohjauksen alueella) 

− liikennepaikkavälistä (koskee koko ilmoitettua liikennepaikkaväliä) 
− näitä suppeammasta alueesta. 
 

Ratatyöalue ja työnosa tulee rajata johonkin seuraavista: 

− pää-, yhdistelmä-, suojastus- ja raideopastimet 
− vaihteet 

− Liikennepaikka alkaa tai Liikennepaikka päättyy -merkki 
− Toisen luokan liikenteenohjaus -merkki 
− raidepuskimet 
− raiteensulut 
− Junakulkutien päätekohta -merkki tilanteessa, jossa merkkiin yhdistyy 

baliisi (RATO 6:n mukainen radio-opastin). 
 

Kun raiteensulkua käytetään ratatyöaluetta tai työnosaa rajaavana elementtinä, se 
tulee olla lukittuna kiskolle. 

Ratatyöaluetta ei saa rajata ratakilometreillä. Vapaaseen selitekenttään voi kirjoit-
taa ratakilometrejä työkohteen tarkemman sijainnin määrittämiseksi. Tarkemman 
sijainnin määrittämiseksi saa käyttää vain tasakilometrejä. Tällöin kohde on maas-
tossa nähtävissä kilometrimerkistä tai paikantamismerkeistä. 

Ratatyöalue on ilmoitettava useamman tunnuksen välisenä tai rajaamana alueena, 
kun ei ole valittu vaihtoehdoksi koko liikennepaikkaa tai koko liikennepaikkaväliä. 
Kun työalue koskee vain yhtä vaihdetta tai opastinta, merkitään vain se työnosaksi. 

Ratatyöalueen määrittelyssä tulee aina huomioida liikkuvan kaluston ja työkonei-
den liikkuminen työalueella, niiden seisontapaikat sekä radalle nousu- ja poistu-
mispaikat.  

Ratatyökoneen nousu- ja poistumispaikka sekä siirtyminen nousupaikalta työalu-
eelle tai työalueelta poistumispaikalle on ratatyötä, ja ne kuvataan kukin omina 
työnosinaan.  

Lisäksi RT-ilmoituksen tulee sisältää seuraavat asiat: 

− ratatyön kuvaus  

− maastossa tehtävät, ratatyövastaavan vastuulla olevat ratatyön turvaa-
mistoimenpiteet 

− käytettävä kalusto 
− ratatyövastaavat (nimi, yritys, RAILI/VIRVE-yhteystieto ja varayhteys-

tieto) 

− ennakkoilmoitus, johon RT-ilmoitus perustuu 
− henkilöt, jotka tarkastavat radan liikennöitävyyden työnosaa tai koko rata-

työlupaa päätettäessä ja jotka täyttävät Radan päällysrakenteen liikennöi-
tävyyden tarkastuspöytäkirjan 

− ratatyöhön ja RT-ilmoitukseen liittyvät asiakirjat ja merkinnät  
o nopeusrajoitussuunnitelma 
o nopeusrajoituksen poistosuunnitelma 
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o jännitekatkoilmoitus 
o ratatyövastaavien vuorolista 
o liikenneturvallisuussuunnitelma 
o Liikenteen rajoite -ilmoitus  

− urakan/projektin nimi, johon ratatyö liittyy. 
 

Lisäksi ilmoitetaan työnosakohtaisesti seuraavat asiat: 

− työnosan kuvaus 

− suunniteltu aloituspäivä 
− ratatyöluvan minimipituus 
− suunnitellun työraon alkamisaika (klo) 
− tarvitaanko ratatyössä paikallislupia; ratatyövastaava vastaa paikallislu-

pien pyytämisestä ja palauttamisesta 
− vikailmoitusnumero, jos työ liittyy viankorjaukseen 
− sisältääkö ratatyö tulityötä ja jos, sen vaara-alue raiteineen 
− maininta ratatyön aikana tehtävistä louhintatöistä 
− maininta tasoristeyslaitoksen pois päältä kytkemisestä ratatyön aikana. 
 

3.1.4  Ratatyöalueen turvaamisen ja työalueen erottamisen 
suunnittelu 

Palveluntuottajan on ratatyötä suunniteltaessa ja RT-ilmoitusta laadittaessa suun-
niteltava ennalta, miten se toteuttaa ratatyön turvaamisen ja työalueen erottami-
sen. Ratatyön turvaamistoimenpiteet tulee kirjata RT-ilmoitukseen. 

Vastuu ratatyön turvaamisesta ja työalueen erottamisesta on ratatyövastaavalla. 

Ohjeet ratatyövastaavan tekemään ratatyön turvaamiseen ja työkohteen erottami-
seen kuvataan liitteessä 6. 

3.2  Ratatyöhön valmistautuminen 

Ratatyöhön valmistautumisen tavoitteena on varmistaa, että kaikki työhön osallis-
tuvat ovat saaneet perehdytyksen ja työnopastuksen tulevaan työhön ja tutustu-
neet palveluntuottajan laatimaan turvallisuussuunnitelmaan sekä työvaiheen laatu- 
ja turvallisuussuunnitelmaan. 
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Kuva 26. Ratatyöhön valmistautumisen tehtävät. 

3.2.1  Ratatyöhön liittyviin dokumentteihin tutustuminen 

Ratatyövastaavan on tutustuttava ratatyöhön liittyviin dokumentteihin. 

Niitä ovat mm: 

− Ratatiedon extranet -palvelusta löytyvät raiteisto- ja/tai linjakaaviot sekä 
tarvittaessa myös turvalaitoksen käyttöohje  

− alueen erityispiirteet ja -kohteet 
− RUMAssa oleva ennakkoilmoitus sekä mahdollinen liikenneturvallisuus-

suunnitelma. 
 

3.2.2  RT-ilmoituksen katselmointi 

Ratatyövastaavan on varmistettava, että RT-ilmoitus on laadittu, että se on oikeel-
linen tulevaan työhön nähden ja että se sisältää tarvittavat työnosat. 

Ratatyövastaavan on katselmoitava RT-ilmoituksen sisältö ja sen oikeellisuus 
työnosineen RUMAssa sisällön ja kartan avulla.  
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Mikäli RT-ilmoituksen tiedot ovat puutteelliset tai virheelliset, RT-ilmoitus on kor-
jattava ja lähetettävä uudelleen. 

3.2.3  LR-ilmoitukset, ennakkoilmoitukset ja 
liikenneturvallisuussuunnitelmat 

Ratatyövastaavan tulee selvittää RUMAsta alueella voimassa olevat LR-ilmoitukset, 
ennakkoilmoitukset ja liikenneturvallisuussuunnitelmat sekä tunnistaa niiden vai-
kutus tulevaan ratatyöhön. 

Ratatyövastaavan tulee laatia RUMAssa ratatyön aikana tarvittavat uudet ja pää-
tettävät LR-ilmoitukset huomioiden myös ratatyön turvaaminen. 

Ratatyövastaavan tulee lisäksi tarkastaa, astuuko ratatyön alkaessa tai sen aikana 
voimaan tai päättyykö  

− ennakkoilmoitus tai 
− liikenneturvallisuussuunnitelma tai sen uusi versio. 
  

3.2.4  Muiden ratatöiden tunnistaminen 

Ratatyövastaavan tulee selvittää alueella olevat muut mahdolliset ratatyöt sekä 
sopia töiden yhteensovittamisesta selvittämällä ratatyövastaavien yhteystiedot RU-
MAsta ja sopia yhteensovituksesta ja turvaamisesta sekä töiden päättämisen me-
nettelyistä, kuten turvaamistoimenpiteiden poistamisesta ja töiden päättymisen il-
moittamisesta. 

3.2.5  Ratatyöalueen turvaamisen ja erottamisen välineet 

Ratatyövastaavan tulee varmistaa ratatyöalueen turvaamiseen ja erottamiseen 
käytettävien välineiden kunto ja olemassaolo, jotta toimenpiteet voidaan toteuttaa 
ohjeistuksen mukaisesti. 

3.2.6  Yhteisen viestintävälineen varmistus 

Ratatyövastaavan tulee varmistaa, että hänellä on käytössään yhteinen viestintä-
väline yhteydenpitoon RUMA-jäsenten kanssa. 

3.2.7  Kaikkien ratatyöhön osallistuvien tehtävät ratatyöhön 
valmistauduttaessa 

Kun valmistaudutaan ratatyöhön, kaikkien ratatyöhön osallistuvien tulee 

− varmistaa, että on asianmukaisesti varustautunut huomioiden työ- ja sää-
olosuhteet 

− tarkastaa, että työvälineet ja pienkoneet ovat tehtävään sopivat ja kun-
nossa ja akut on ladattu täyteen 

− tunnistaa ennen töiden aloittamista mahdolliset vaaratekijät ja poistaa ne, 
tai huomioida turvallisen työskentelyn vaatimukset niiden vaaratekijöiden 
suhteen, joita ei voida poistaa työn ajaksi 

− kysyä, jos jokin asia on epäselvä tai ei ole ymmärtänyt kaikkia työhön liit-
tyviä yksityiskohtia 

− osallistua työvaiheen perehdytykseen ja kuitata se. 
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3.3  Ennen ratatyöluvan pyytämistä 

 

Kuva 27. Tehtävät ennen ratatyöluvan pyytämistä. 

3.3.1  Ratatyövastaavan kirjautuminen RUMAssa ratatyölle 

Ratatyövastaavan tulee kirjautua RUMAan ratatyövastaavan roolilla oikealle rata-
työlle. Kirjautumisen yhteydessä ratatyövastaava saa tiedon ratatyön yksilöivästä 
tunnuksesta.  

Ratatyövastaavan tulee varmistaa, että hän lähettää sijaintiaan RUMAlla. 

Ratatyön ulottuessa kahden liikenteenohjauksen alueelle ratatyövastaavan on RU-
MAssa valittava, kumman liikenteenohjauksen alueelta ratatyö on alkamassa. Ra-
tatyön yksilöivä tunnus määräytyy tämän mukaisesti. 
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3.3.2  RT-ilmoituksen tarkastaminen 

Ratatyövastaavan on tarkastettava RT-ilmoituksen sisältö ja sen oikeellisuus RU-
MAssa sisällön ja kartan avulla.  

Mikäli RT-ilmoituksen tiedot ovat puutteelliset tai virheelliset, RT-ilmoitus on kor-
jattava ja lähetettävä uudelleen. 

Kun RT-ilmoitus oikeellinen, ratatyövastaavan on kuitattava RUMAssa RT-ilmoitus 
tarkastetuksi. 

3.3.3  Ratatyövastaavan kirjautuminen RAILI-palveluun 

Ratatyövastaavan tulee kirjautua RAILI-palveluun ratatyön yksilöivällä tunnuksella. 

3.3.4  Ilmoitus tulevasta työstä ja viestintäväline 

Ratatyövastaavan tulee ilmoittaa työhön osallistuville tulevasta ratatyöstä ja sen 
vaatimuksista. Ratatyövastaavan tulee varmistaa, että kaikilla RUMA-jäsenillä on 
käytössään yhteinen viestintäväline. 

3.3.5  Liikennöitävyyden tarkastamisen vastuut 

Ratatyövastaavan tulee varmistaa, kuka tai ketkä vastaavat radan liikennöitävyy-
den tarkastamisesta ratatyöluvan tai työnosan päättyessä.  

3.3.6  RUMAn ja RAILI-palvelun käytön varmistaminen 

Ratatyövastaavan tulee varmistaa, että RUMA ja RAILI-palvelu on käytössä kaikilla 
niillä, joille se on pakollinen. 

3.3.7  Liikkuvan kaluston kuljettajien liittyminen RAILI-
palveluun 

Liikkuvan kaluston kuljettajien tulee varmistaa, että heillä on käytössään RAILI-
palvelua käyttävä puhelin (VIRVE/RAPLI) ja RUMA-sovellus.  

Kuljettajien tulee liittyä RAILI-palvelussa ratatyön rooliin. 

3.3.8  RUMA-jäsenten liittyminen RUMAssa ratatyön jäseneksi 

Ratatyövastaavan tulee ilmoittaa työtä aloittaville RUMA-jäsenille, että heidän tulee 
tehdä RUMAssa jäsenpyyntö ratatyön jäseneksi. 

RUMA-jäsenten tulee tehdä jäsenpyyntö RUMAssa ratatyön jäseneksi omalla roo-
lillaan ja varmistaa sijainnin lähettäminen RUMAlla. 

Ratatyövastaavan tulee varmistaa, että kaikki RUMA-jäsenet ovat lähettäneet jä-
senpyynnön ratatyön jäseneksi. 

Ratatyövastaavan tulee hyväksyä RUMAssa RUMA-jäsenten jäsenpyynnöt ja var-
mistaa, että he lähettävät sijaintiaan RUMAlla. Mikäli ratatyöhön kuulumaton hen-
kilö on lähettänyt jäsenpyynnön, ratatyövastaavan tulee se hylätä. 
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3.3.9  RUMA-jäsenten sijainnin varmistaminen  

Ratatyövastaavan on varmistettava oma ja muiden RUMA-jäsenten sijainti ennen 
ratatyöluvan pyytämistä.  

Ratatyövastaavan tulee varmistaa sijainnit 

− tunnistettavista radan elementeistä, joita ovat 
o vaihteet 
o opastimet 
o Liikennepaikka alkaa ja Liikennepaikka päättyy -merkit 
o paikantamismerkit 
o kilometrimerkit 

− silmämääräisesti ja jos näköyhteyttä muihin RUMA-jäseniin ei ole, puhe-
viestinnällä sekä 

− RUMAn kartasta. 
 

Ratatyövastaavan lisäksi RUMA-jäsenten on itse varmistettava sijaintinsa suh-
teessa ratatyöalueeseen.  

RUMA-jäsenet varmistavat sijaintinsa 

− tunnistettavista radan elementeistä, joita ovat 
o vaihteet 
o opastimet 
o Liikennepaikka alkaa ja Liikennepaikka päättyy -merkit 
o paikantamismerkit 
o kilometrimerkit  

− silmämääräisesti ja puheviestinnällä ratatyövastaavan kanssa, jos näköyh-
teyttä ratatyövastaavaan ei ole sekä 

− RUMAn kartasta. 
 

Jos ratatyövastaavan tai RUMA-jäsenen sijainti poikkeaa suunnitellusta ratatyöalu-
eesta, ratatyövastaavan tulee edellyttää siirtymistä oikeaan sijaintiin ja odottaa, 
kunnes sijainti on oikea.  

Ratatyövastaavan on kuitattava RUMAssa, että sijainnit on tarkastettu ja ne ovat 
oikein. 

3.4  Ratatyöluvan pyytäminen 

Ratatyöluvan pyytämisen keskeinen päämäärä on, että 

− ratatyövastaavalla, ratatyön RUMA-jäsenillä ja liikenteenohjauksella on oi-
kea käsitys pyydettävästä ratatyöluvasta 

− ratatyölupa pyydetään oikealle alueelle ja 
− ratatyölupa annetaan oikealle alueelle. 
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Kuva 28. Ratatyöluvan pyytämisen ja antamisen tehtävät. 
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3.4.1  Tarvittavien työnosien valinta RUMAssa ja työn 
vähimmäisaika 

Ratatyövastaavan tulee valita RUMAssa kartan ja tekstisisällön perusteella ratatyö-
lupapyyntöön ne työnosat, joille hän pyytää ratatyölupaa. 

Ratatyövastaavan tulee määrittää myös ratatyöhön tarvittava vähimmäisaika. 

Mikäli RUMA ilmoittaa, että jonkin RUMA-jäsenen sijainti poikkeaa pyydettävän ra-
tatyöluvan alueesta, ratatyövastaavan tulee tarkastaa ko. jäsenten sijainti silmä-
määräisesti ja jos näköyhteyttä ei ole, puheviestinnällä. 

Mikäli ratatyövastaavan tai RUMA-jäsenen sijainti poikkeaa suunnitellusta ratatyö-
alueesta, ratatyövastaavan tulee edellyttää siirtymistä oikeaan sijaintiin ja odottaa, 
kunnes sijainti on oikea.  

Ratatyövastaavan tulee vahvistaa RUMAssa sijainnit tarkastetuksi. 

3.4.2  Ratatyöluvan pyytämiseen liittyvä täydentävä keskustelu 

Ratatyövastaavan tulee ennen ratatyöluvan pyytämistä käydä RAILI-palvelulla täy-
dentävä keskustelu liikenteenohjauksen kanssa seuraavista asioista:  

− uudet ja päätettävät LR-ilmoitukset 
− voimaan tulevat tai päättyvät ennakkoilmoitukset 

− voimaan tuleva liikenneturvallisuussuunnitelma, sen uusi versio tai liiken-
neturvallisuussuunnitelman voimassaolon päättyminen. 

 
Lisäksi ratatyövastaavan tulee käydä täydentävä keskustelu liikenteenohjauksen 
kanssa seuraavissa tilanteissa:  

− ratatyöstä on laadittu ennakkosuunnitelma liikenteen ehdoilla 
− kyse on ennalta suunnittelemattomasta ratatyöstä 
− ratatyössä tarvitaan paikallislupia 
− ratatyövastaava turvaa ratatyötä oikosulkujohtimilla 

− ratatyövastaava turvaa ratatyötä ratatyöalueen ulkopuolelta (edellyttää 
LR-ilmoituksen) tai 

− muut keskeiset ratatyöhön liittyvät yksityiskohdat vaativat keskustelua. 
 
Täydentävästä keskustelusta huolimatta ratatyövastaavan tulee lähettää sähköi-
nen ratatyölupapyyntö RUMAlla kohdan 3.4.3 Ratatyölupapyynnön oikeellisuuden 
tarkastaminen ja ratatyölupapyynnön lähettäminen mukaisesti. 

3.4.3  Ratatyölupapyynnön oikeellisuuden tarkastaminen ja 
ratatyölupapyynnön lähettäminen 

Ratatyövastaavan tulee varmistaa ratatyölupapyynnön oikeellisuus RUMAn tietojen 
ja kaavion avulla ennen ratatyölupapyynnön lähettämistä. 

Kun ratatyölupapyynnön oikeellisuudesta on varmistuttu, ratatyövastaavan tulee 
lähettää ratatyölupapyyntö RUMAlla. 
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3.4.4  Ratatyölupapyynnön käsittely liikenteenohjauksessa 

Liikenteenohjauksen tulee esikatsella ja käsitellä saapunut ratatyölupapyyntö. 

Liikenteenohjauksen tulee tarkastaa, onko ratatyövastaava kirjautunut RAILI-pal-
veluun ratatyön yksilöivällä tunnuksella. 

Liikenteenohjaus tarkastaa, mahdollistavatko liikennetilanne tai muut ratatyöt pyy-
detyn ratatyön toteuttamisen ja ratatyöluvan antamisen pyydetyssä muodossa. Lii-
kenteenohjauksen tulee ilmoittaa ratatyövastaavalle alueella jo olevista ratatöistä. 

Mikäli ratatyölupapyynnön tiedot ovat puutteelliset tai ilmoitettua työtä ei voida 
suorittaa pyydetyssä paikassa ja/tai pyydettynä ajankohtana, liikenteenohjaus hyl-
kää lupapyynnön.  

Jos liikennetilanne sallii ratatyöluvan antamisen ja muutenkin ratatyölupa voidaan 
antaa, liikenteenohjauksen tulee tarkastaa ratatyön sijainti ja muiden alueella 
käynnissä olevien ratatöiden vaikutukset ratatyöhön. 

3.4.5  Ratatyölupapyynnön hylkääminen 

Ratatyölupapyynnön hylkäämisestä tulee ilmoitus ratatyövastaavalle RUMAan. 

Hylkäämisilmoituksen saatuaan ratatyövastaavan tulee tarkastaa hylkäyksen syyt 
RUMAsta. Mikäli RUMA kehottaa, tulee ratatyövastaavan ottaa yhteyttä liikenteen-
ohjaukseen RAILI-palvelulla. 

Puhelinkeskustelun perusteella ratatyövastaavan tulee lähettää uusi ratatyölupa-
pyyntö tai keskeyttää ratatyöluvan pyytäminen sovituksi ajaksi. 

3.4.6  Ratatyön suojaaminen ja dokumentointi sekä 
ratatyöluvan antaminen 

Mikäli esteitä ratatyöluvan antamiselle ei ole, liikenteenohjaus 

− toteuttaa ratatyön suojaukset 
− dokumentoi suojaustavan, ratatyöalueen ja suunnitellun päättymisajan 
− antaa ratatyöluvan LOKI-järjestelmässä, josta se välittyy RUMA-järjestel-

mään. 
 

3.4.7  Ratatyöluvan tarkastaminen  

Liikenteenohjauksen annettua ratatyöluvan se tulee ratatyövastaavalle näkyviin 
RUMAssa.  

Ratatyövastaavan on tarkastettava RUMAn tietojen ja kartan avulla ratatyöluvan 
tiedot ja oikeellisuus sekä kuitata saapunut ratatyölupa tarkastetuksi RUMAssa en-
nen ratatyön aloittamista. 

Mikäli ratatyövastaava havaitsee ratatyöluvassa virheitä tai epäselvyyksiä, on ra-
tatyövastaavan otettava yhteys liikenteenohjaukseen RAILI-palvelulla. 
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3.5  Ratatyön aloittaminen 

Kun aloitetaan ratatyö, varmistetaan seuraavat asiat: 

− kaikilla on tiedossa työn tavoite ja aikataulu 
− kaikkien sijainti on oikea ja tiedossa 
− kaikki ratatyöhön ryhtyvät ovat saaneet ratatyöselostuksen 
− kaikilla on tiedossa ratatyölupa ja sen alue 

− ratatyöalue on suojattu ja turvattu 
− ratatyö voidaan turvallisesti aloittaa ja suorittaa turvallisesti loppuun 

saakka annetun ajan puitteissa. 
 

 

Kuva 29. Ratatyön aloittamisvaiheen tehtävät. 

3.5.1  Ratatyön turvaamis- ja erottamistoimenpiteet 

Kun ratatyövastaava on saanut ratatyöluvan RUMAan, hänen tulee toteuttaa rata-
työn turvaamistoimenpiteet liitteen 6 mukaisesti. 

Ratatyövastaava ilmoittaa RAILI-palvelulla liikenteenohjaukselle seuraavien tur-
vaamistoimenpiteiden toteuttamisesta: 

− oikosulkujohtimien asettaminen 

− ratatyön turvaamiseksi asetettu nopeusrajoitus 
− ratatyöalueen ulkopuolelle tehdyt turvaamistoimenpiteet.  
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Ratatyöalueen ulkopuolelle tehtävistä turvaamistoimenpiteistä tulee laatia LR-il-
moitus tai ennakkosuunnitelma. 

Mikäli ratatyöalue erotetaan liikennöidystä raiteesta, ratatyövastaavan tulee var-
mistaa erottamisen toteuttaminen ja sen oikeellisuus. 

3.5.2  Ratatyöluvan tietojen välittäminen 

Ratatyövastaavan tulee välittää ratatyöluvan tiedot RUMAssa RUMA-jäsenille. 

RUMA-jäsenten tulee tarkastaa saapuneen ratatyöluvan tiedot RUMAssa teksti-
muotoisesti ja kartalla.  

Mikäli RUMA-jäsen havaitsee ratatyöluvan tiedoissa virheitä tai epäselvyyksiä, hä-
nen tulee ottaa yhteyttä ratatyövastaavaan. 

Jos ratatyöluvan tiedot ovat kunnossa, tulee RUMA-jäsenten kuitata RUMAssa ra-
tatyöluvan tietojen tarkastus suoritetuksi. 

Ratatyövastaavan tulee varmistaa, että kaikki RUMA-jäsenet ovat kuitanneet vas-
taanottaneensa ja tarkastaneensa luvan tiedot. 

3.5.3  RUMA-jäsenten sijainnin varmistaminen 

Ratatyövastaavan tulee varmistaa sijainnit 

− tunnistettavista radan elementeistä, joita ovat 
o vaihteet 
o opastimet 
o Liikennepaikka alkaa ja Liikennepaikka päättyy -merkit 
o paikantamismerkit 
o kilometrimerkit 

− silmämääräisesti ja jos näköyhteyttä ei ole, puheviestinnällä RUMA-jäsen-
ten kanssa sekä 

− RUMAn kartasta. 
 

Ratatyövastaavan lisäksi RUMA-jäsenten on itse varmistettava sijaintinsa suh-
teessa ratatyöalueeseen.  

RUMA-jäsenet varmistavat sijaintinsa 

− tunnistettavista radan elementeistä, joita ovat 
o vaihteet 
o opastimet 
o Liikennepaikka alkaa ja Liikennepaikka päättyy -merkit 
o paikantamismerkit 
o kilometrimerkit  

− silmämääräisesti ja jos näköyhteyttä ei ole, puheviestinnällä ratatyövas-
taavan kanssa sekä 

− RUMAn kartasta. 
 

Jos sijainti poikkeaa ratatyöalueesta, ratatyövastaavan tulee edellyttää siirtymistä 
oikeaan sijaintiin ja odottaa, kunnes sijainti on oikea. 
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3.5.4  Ratatyöselostuksen antaminen 

Ratatyövastaavan on annettava ratatyöselostus suullisesti RUMA-jäsenille ja oman 
työryhmänsä henkilöille. 

Kun ratatyövastaava on antanut ratatyöselostuksen, tulee työryhmän yhteyshen-
kilön antaa ratatyöselostus oman työryhmänsä henkilöille. 

Mikäli ratatyöselostuksessa havaitaan virheitä tai epäselvyyksiä, tulee siitä ilmoit-
taa ratatyövastaavalle tai työryhmän yhteyshenkilölle ennen töiden aloittamista. 

Ratatyöselostuksen sisältö: 

− ratatyöalue ja sen rajat 
− ratatyövastaavan toimet ratatyön turvaamiseksi 
− ratatyöhön osallistuvat työryhmät, työkoneet ja liikkuva kalusto 
− mahdolliset jännitekatkot sekä jännitteettömät alueet 

o jännitekatkon alkamisesta ja päättymisestä ilmoitetaan erikseen 
− ratatyön suunniteltu päättymisaika 
− radan liikennöitävyyden tarkastavat henkilöt 
− kuka palauttaa mahdolliset ratatyössä käytettävät paikallisluvat 

− muut alueella mahdollisesti olevat ratatyöt 
− lupa aloittaa työt. 
 

Mikäli ratatyöalueella on avattava silta, tulee siitä kertoa osana ratatyöselostusta.  

Ratatyövastaavan ja työryhmän yhteyshenkilön on kuitattava ratatyöselostus an-
netuksi RUMAssa. 

3.6  Toiminta ratatyöluvan aikana 

Ratatyöluvan aikaisessa toiminnassa varmistetaan seuraavat asiat: 

− rautatieliikenteen turvallisuus ja työntekijöiden työturvallisuus 

− työhön osallistuvilla on koko ajan oikea tieto tehtävästä työstä, ratatyölu-
vasta ja sen alueesta 

− ratatyöaluetta ei ylitetä. 
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Kuva 13. Ratatyöluvan aikaisen toiminnan tehtävät. 

3.6.1  Avattavat rautatiesillat ratatyön aikana 

Mikäli ratatyöalueella on avattava rautatiesilta ja liikenteenohjauksella on tarve 
avata se ratatyöluvan aikana, ratatyövastaavan ja liikenteenohjauksen tulee yh-
dessä varmistaa ratatyön näkökulmasta, että sillan voi avata. Liikenteenohjaus ei 
saa avata siltaa ilman ratatyövastaavan lupaa. Ratatyövastaavan tulee viestiä ra-
tatyön RUMA-jäsenille sillan tulevasta avaamisesta yhteistä viestintävälinettä käyt-
täen. Sama koskee sillan sulkemista. 

Lisäohjeet liitteessä 6. 

3.7  Muutokset ratatyöluvan aikana 

Jos ratatyöluvan aikana tehdään muutoksia, varmistetaan seuraavat asiat: 

− ratatyöluvan aikaiset muutokset hallitaan turvallisuus varmistaen 
− muutoksista viestiminen onnistuu kaikkien osallisten kesken 
− rautatieliikenteen turvallisuus ja työntekijöiden työturvallisuus varmiste-

taan 
− työhön osallistuvilla on koko ajan oikea tieto tehtävästä työstä, ratatyölu-

vasta ja sen alueesta. 
 

3.7.1  Uuden RUMA-jäsenen liittyminen ratatyöhön  

Käynnissä olevalle ratatyölle liittyvien RUMA-jäsenten on tehtävä jäsenpyyntö RU-
MAssa ratatyön jäseneksi vasta silloin, kun heidän on tarkoitus aloittaa työt. 



Väyläviraston ohjeita 40/2022 77 
Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) 
 

 

 

Kuva 31. Uuden RUMA-jäsenen liittyminen ratatyöhön. 
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3.7.1.1  Uusien RUMA-jäsenten ilmoittautuminen ratatyövastaavalle 

Ratatyöhön mukaan tulevien uusien RUMA-jäsenten tulee ilmoittautua ratatyövas-
taavalle, kun hän on valmis osallistumaan ratatyöhön. 

3.7.1.2  Uusien RUMA-jäsenten liittyminen RUMAssa ratatyön 
jäseneksi 

Ratatyövastaavan tulee ilmoittaa uusille RUMA-jäsenille, että heidän tulee tehdä 
RUMAssa jäsenpyyntö ratatyön jäseneksi. 

Uusien RUMA-jäsenten tulee liittyä RUMAssa ratatyön jäseneksi omalla roolillaan 
ja varmistaa sijainnin lähettäminen RUMAlla. 

Ratatyövastaavan tulee varmistaa, että kaikki uudet RUMA-jäsenet ovat lähettä-
neet jäsenpyynnön ratatyön jäseneksi. 

Ratatyövastaavan tulee hyväksyä RUMAssa uusien RUMA-jäsenten jäsenpyynnöt 
ja varmistaa, että he lähettävät sijaintiaan RUMAlla. Mikäli ratatyöhön kuulumaton 
henkilö on lähettänyt jäsenpyynnön, ratatyövastaavan tulee se hylätä. 

3.7.1.3  Uusien RUMA-jäsenten sijainnin varmistaminen 

Ratatyövastaavan on varmistettava uusien RUMA-jäsenten sijainti. 

Ratatyövastaava varmistaa sijainnit 

− silmämääräisesti ja jos näköyhteyttä ei ole, puheviestinnällä sekä 

− RUMAn kartasta. 
 

Uusien RUMA-jäsenten on itse varmistettava sijaintinsa suhteessa ratatyöaluee-
seen.  

Uudet RUMA-jäsenet varmistavat sijaintinsa 

− tunnistettavista radan elementeistä, joita ovat 
o vaihteet 
o opastimet 
o Liikennepaikka alkaa ja Liikennepaikka päättyy -merkit 
o paikantamismerkit 
o kilometrimerkit  

− puheviestinnällä ratatyövastaavan kanssa, jos RUMA-jäsenen ja ratatyö-
vastaavan välillä ei ole näköyhteyttä sekä 

− RUMAn kartasta. 
 

Jos sijainti poikkeaa ratatyöalueesta, ratatyövastaavan tulee edellyttää siirtymistä 
oikeaan sijaintiin ja odottaa, kunnes sijainti on oikea.  
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3.7.1.4  Ratatyöluvan tietojen tarkastaminen 

Uusien RUMA-jäsenten tulee tarkastaa ratatyöluvan tiedot RUMAssa tekstimuotoi-
sesti ja kartalla.  

Mikäli RUMA-jäsenet havaitsevat ratatyöluvan tiedoissa virheitä tai epäselvyyksiä, 
heidän tulee ottaa yhteyttä ratatyövastaavaan. 

Jos ratatyöluvan tiedot ovat kunnossa, tulee uusien RUMA-jäsenten kuitata RU-
MAssa ratatyöluvan tietojen tarkastus suoritetuksi. 

Ratatyövastaavan tulee varmistaa, että kaikki uudet RUMA-jäsenet ovat kuitanneet 
tarkastaneensa luvan tiedot. 

3.7.1.5  Ratatyöselostuksen antaminen 

Ratatyövastaavan on annettava ratatyöselostus suullisesti uusille RUMA-jäsenille 
kohdan 3.5.4 Ratatyöselostuksen antaminen mukaisesti. 

Mikäli RUMA-jäsen havaitsee ratatyöselostuksessa virheitä tai epäselvyyksiä, tulee 
hänen ilmoittaa siitä ratatyövastaavalle välittömästi.  

Ratatyövastaavan on kuitattava ratatyöselostus annetuksi RUMAssa. 

3.7.1.6  Liikkuvan kaluston saapuminen ratatyöalueelle 

Muun kuin radan rakennus- ja kunnossapitotöitä tekevän ja siten liikennöintiä har-
joittavan rautatieliikenteen harjoittajan liikkuvan kaluston osalta noudatetaan koh-
dan 7.7 Rautatieliikenteen harjoittajan liikkuvan kaluston liikkuminen ratatyöalu-
eella vaatimuksia. 

Mikäli radanpidon urakoitsijan liikkuvan kaluston on tarve saapua ratatyöalueelle, 
ratatyövastaavan ja liikkuvan kaluston kuljettajan on sovittava liikkumisesta rata-
työalueella. 

Liikkuvan kaluston kuljettajan on tehtävä jäsenpyyntö RUMAssa ratatyön jäse-
neksi. 

Liikkuvan kaluston kuljettajan tulee ilmoittaa liikenteenohjaukselle RAILI-palve-
lulla, että hän on valmis siirtymään ratatyöalueelle.  

Liikenteenohjauksen tulee ottaa yhteys ratatyövastaavaan RAILI-palvelulla. 

Mikäli liikkuva kalusto voi saapua ratatyöalueelle, ratatyövastaavan tulee antaa lii-
kenteenohjaukselle lupa liikkuvan kaluston siirtymiseen ratatyöalueelle. 

Liikenteenohjauksen tulee antaa liikkuvan kaluston kuljettajalle lupa vaihtotyönä 
ratatyöalueen rajalle ja siirtyä siitä ratatyöalueelle. Ratatyöalueelle saavuttaessa 
liikennöinti päättyy. 

Liikkuvan kaluston kuljettajan tulee ottaa yhteys ratatyövastaavaan RAILI-palve-
lulla ja siirtyä ratatyövastaavan antaman ohjeen mukaisesti työkohteeseen. 
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Ratatyövastaavan tulee antaa liikkuvan kaluston kuljettajalle ratatyöselostus koh-
dan 3.5.4 Ratatyöselostuksen antaminen mukaisesti. 

3.7.1.7  Ratatyöselostuksen täydentäminen 

Ratatyövastaavan tulee täydentää ratatyöselostusta niille RUMA-jäsenille ja oman 
työryhmänsä jäsenille, joita muutos koskee.  

Kun ratatyövastaava on täydentänyt ratatyöselostuksen, tulee työryhmän yhteys-
henkilön täydentää ratatyöselostus oman työryhmänsä henkilöille. 

Mikäli RUMA-jäsen havaitsee ratatyöselostuksessa virheitä tai epäselvyyksiä, tulee 
hänen ilmoittaa siitä ratatyövastaavalle välittömästi.  

3.7.2  RUMA-jäsenen poistuminen ratatyöstä 

Jos ratatyöluvan ollessa käynnissä RUMA-jäsenen on tarkoitus päättää työnsä ja 
poistua ratatyöalueelta, on hänen ilmoitettava siitä ratatyövastaavalle ja toimittava 
seuraavissa kappaleissa esitetyn mukaisesti. 
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Kuva 32. RUMA-jäsenen poistuminen ratatyöstä. 

3.7.2.1  Ilmoittautuminen ratatyövastaavalle 

Ratatyöstä poistuvan RUMA-jäsenen tulee ilmoittautua ratatyövastaavalle, kun hän 
on päättänyt työnsä ja on valmis siirtymään pois ratatyöalueelta.  

3.7.2.2  Ratatyökoneen poistuminen ratatyöalueelta 

Ratatyökoneen kuljettajan tulee yhdessä ratatyövastaavan kanssa varmistaa, että 
raiteelta poistumispaikka tai seisontapaikka raiteella on oikea. 
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Ratatyökoneen kuljettajan on  

− poistuttava raiteelta oikeassa paikassa 
− varmistettava, että kalusto tai mikään sen lisälaite ei jää RSU:n sisäpuo-

lelle 
− varmistettava silmämääräisesti, että raide jää liikennöitävään kuntoon 

− ilmoitettava ratatyövastaavalle mahdollisista vaurioista 
− ilmoitettava ratatyövastaavalle, kun ratatyökone on poistunut RSU:n ulko-

puolelle tai jätetty kaluston seisontapaikalle. 

3.7.2.3  Liikkuvan kaluston poistuminen ratatyöalueelta 

Muun kuin radan rakennus- ja kunnossapitotöitä tekevän ja siten liikennöintiä har-
joittavan rautatieliikenteen harjoittajan liikkuvan kaluston osalta noudatetaan koh-
dan 7.7 Rautatieliikenteen harjoittajan liikkuvan kaluston liikkuminen ratatyöalu-
eella vaatimuksia. 

Radanpidon urakoitsijan liikkuvan kaluston kuljettajien tulee yhdessä ratatyövas-
taavan kanssa varmistaa, että mahdollinen seisontapaikka raiteella on oikea tai 
että hän on valmis poistumaan ratatyöalueelta. 

Ratatyövastaavan on annettava liikkuvan kaluston kuljettajalle lupa siirtyä ratatyö-
alueen rajalle. 

Liikkuvan kaluston kuljettajan on  

− siirryttävä ratatyöalueen rajalle 

− kirjauduttava RAILI-palveluun 
− otettava RAILI-palvelulla yhteys liikenteenohjaukseen ratatyöalueelta pois 

siirtymistä varten. 
 

Liikenteenohjauksen on annettava liikkuvan kaluston kuljettajalle lupa liikennöin-
tiin ratatyöalueen rajalta. 

Liikkuvan kaluston kuljettajan on siirryttävä ratatyöalueen ulkopuolelle liikenteen-
ohjauksen ohjeiden mukaisesti. 

3.7.2.4  Ratatyöstä poistuvien RUMA-jäsenten sijainnin 
varmistaminen 

Ratatyövastaavan on varmistettava RUMA-jäsenten poistuminen ratatyöalueelta. 

Ratatyövastaava varmistaa sijainnit  

− silmämääräisesti ja jos näköyhteyttä ei ole, puheviestinnällä 
− RUMAn kartasta. 

3.7.2.5  Poistuminen RUMAsta 

Ratatyöltä poistuvien RUMA-jäsenten on 

− ilmoitettava RUMAssa päättäneensä työnsä ja 
− poistuttava ratatyöstä RUMAssa. 
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3.7.3  Ratatyövastaavan vaihtaminen 

Tässä kappaleessa ratatyövastaavan tehtävän päättävästä henkilöstä käytetään 
termiä päättävä ratatyövastaava ja ratatyövastaavan tehtävän aloittavasta henki-
löstä käytetään termiä aloittava ratatyövastaava. 

 

Kuva 33. Ratatyövastaavan vaihtaminen. 

3.7.3.1  Aloittavan ratatyövastaavan ilmoittautuminen 

Aloittavan ratatyövastaavan on ilmoittauduttava päättävälle ratatyövastaavalle 
kasvotusten. 

3.7.3.2  Ratatyöselostus ja ratatyön läpikäynti 

Päättävän ratatyövastaavan tulee varmistaa, että aloittavan ratatyövastaavan tie-
dot ovat RT-ilmoituksessa. 

Päättävä ratatyövastaava antaa aloittavalle ratatyövastaavalle ratatyöselostuksen 
sekä käy hänen kanssaan läpi seuraavat asiat: 

− RT-ilmoitus 

− mahdolliset ennakkoilmoitukset ja LR-ilmoitukset 
− työn tilanne ja työryhmien, työkoneiden, ratatyökoneiden ja liikkuvan ka-

luston sijainti sekä 
− yhteinen viestintäväline ratatyössä. 
 

Aloittavan ratatyövastaavan tulee tarkastaa RT-ilmoitus sekä käynnissä olevan ra-
tatyöluvan tiedot RUMAsta. 
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3.7.3.3  Ratatyövastaavan roolin vaihto RUMAssa 

Aloittavan ratatyövastaavan tulee vaihtaa itsensä ratatyövastaavaksi RUMAssa.  

Aloittavan ratatyövastaavan on tarkastettava RT-ilmoituksen sisältö ja sen oikeel-
lisuus työnosineen RUMAssa sisällön ja kartan avulla.  

Mikäli RT-ilmoituksen tiedot ovat puutteelliset tai virheelliset, RT-ilmoitus on kor-
jattava ja lähetettävä uudelleen. 

Kun RT-ilmoitus on oikeellinen, aloittavan ratatyövastaavan on kuitattava RUMAssa 
RT-ilmoitus tarkastetuksi. 

Ratatyöluvan voimassaollessa aloittavan ratatyövastaavan tulee tarkastaa ratatyö-
luvan tiedot ja kuitata ne tarkastetuksi. 

Mikäli päättävä ratatyövastaava jatkaa ratatyössä muussa roolissa, hänen tulee 
tehdä jäsenpyyntö RUMAssa toiseen rooliin. Aloittavan ratatyövastaavan tulee hy-
väksyä jäsenpyyntö. 

Mikäli päättävä ratatyövastaava ei jatka ratatyössä, hänen tulee poistua ratatyöstä 
RUMAssa. 

3.7.3.4  RAILI-palveluun kirjautuminen 

Aloittavan ratatyövastaavan tulee kirjautua ratatyövastaavan rooliin RAILI-palve-
lussa. 

Päättävän ratatyövastaavan tulee kirjautua RAILI-palvelussa ulos ratatyövastaa-
van roolista. 

3.7.3.5  Uudesta ratatyövastaavasta ilmoittaminen 

Aloittavan ratatyövastaavan tulee ilmoittaa RUMA-jäsenille ja oman työryhmänsä 
jäsenille ratatyövastaavan vaihtumisesta yhteisellä viestintävälineellä. 
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3.7.4  Työnosien päättämisen tai lisäämisen valmistelu 

 

Kuva 34. Työnosan päättämisen/lisäämisen valmistelu. 

3.7.4.1  Käsky töiden päättämiselle 

Ratatyövastaavan tulee hyvissä ajoin antaa yhteisellä viestintävälineellä RUMA-jä-
senille käsky päättää työt päätettävillä työnosilla. 
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3.7.4.2  Siirtyminen pois päätettävältä työnosalta 

RUMA-jäsenten tulee sopia ratatyövastaavan kanssa, miten päätettävältä työn-
osalta poistutaan tai mille työnosalle siirrytään. 

Ratatyökoneen kuljettajan ja liikkuvan kaluston kuljettajan tulee yhdessä ratatyö-
vastaavan kanssa varmistaa, että raiteelta poistumispaikka tai seisontapaikka rai-
teella on oikea. 

Ratatyökoneen kuljettajan on joko siirryttävä toiselle ratatyöhön kuuluvalle työn-
osalle tai 

− poistuttava raiteelta ja oikeassa paikassa 
− varmistettava, että kalusto tai mikään sen lisälaite ei jää RSU:n sisäpuo-

lelle 
− varmistettava silmämääräisesti, että raide jää liikennöitävään kuntoon 

− ilmoitettava ratatyövastaavalle mahdollisista vaurioista 
− ilmoitettava ratatyövastaavalle, kun ratatyökone on poistunut RSU:n ulko-

puolelle tai jätetty kaluston seisontapaikalle. 
 

Kaikkien työntekijöiden on huolehdittava, että mukana olevat työvälineet ja mate-
riaalit on poistettu päätettävän työnosan alueelta. 

Muun rautatieliikenteen harjoittajan liikkuvan kaluston osalta noudatetaan kohdan 
7.7 Rautatieliikenteen harjoittajan liikkuvan kaluston liikkuminen ratatyöalueella 
vaatimuksia. 

3.7.4.3  RUMA-jäsenten sijainnin varmistaminen 

Ratatyövastaavan on varmistettava RUMA-jäsenten poistuminen päätettävältä 
työnosalta. 

Ratatyövastaava varmistaa RUMA-jäsenten sijainnit 

− silmämääräisesti ja jos näköyhteyttä ei ole, puheviestinnällä sekä 
− RUMAn kartasta. 

3.7.4.4  Töiden päättämisestä ilmoittaminen 

RUMA-jäsenten tulee ilmoittaa yhteisellä viestintävälineellä ratatyövastaavalle 
poistuneensa päätettävältä työnosalta. 

Muiden työntekijöiden tulee ilmoittaa työryhmänsä yhteyshenkilölle poistuneensa 
päätettävältä työnosalta. 

3.7.4.5  Päätettävän työnosan turvaamis- ja 
erottamistoimenpiteiden poistaminen 

Ratatyövastaavan tulee poistaa mahdolliset ratatyön turvaamis- ja erottamistoi-
menpiteet päätettäviltä työnosilta, mikäli ne eivät samalla toimi ratatyölupaan jää-
vien tai uusien työnosien turvaamis- ja erottamistoimenpiteinä. 
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Ratatyövastaavan tulee varmistaa, että päätettävällä työnosalla käytetyt turvalait-
teet on palautettu perusasentoon ja mm. tasoristeyslaitokset on palautettu toimin-
taan. 

Mikäli paikallisluvat on tarve palauttaa työnosaa päätettäessä ja ratatyöluvan muu-
toin jatkuessa, tulee ratatyövastaavan saada RAILI-palvelulla liikenteenohjaukselta 
lupa paikallislupien palauttamiseen. 

3.7.4.6  Radan liikennöitävyyden tarkastaminen 

Ratatyövastaava vastaa siitä, että radan liikennöitävyys tarkastetaan ennen työn-
osan päättämistä. 

Tarkastuksen tavoitteena on taata turvallinen liikennöinti sekä raiteen geometrian 
että radan rakenteen osalta. Mikäli vaatimukset radan kunnon tai turvallisuuden 
osalta radan suurimman sallitun nopeuden mukaisesti eivät täyty, määritetään ra-
dan kunnon edellyttämä rajoite turvallisen liikennöinnin jatkamiseen. 

Radan liikennöitävyyden tarkastaa RT-ilmoituksessa mainittu työpätevyyden 
omaava henkilö, joka tekee tarvittavat mittaukset ja tarkastukset.  

Radan liikennöitävyys tulee tarkastaa, jos työ on vaikuttanut raiteen geometriaan, 
radan rakenteisiin tai vakavuuteen, sähkörataan, turvalaitteisiin tai jos työn seu-
rauksena ATUssa voi olla esteitä. Tarkastukset pitää ulottaa tarvittaessa varsinai-
sen työalueen ulkopuolelle. 

− Radan rakenteisiin tai vakavuuteen vaikuttavat työt tulee tarkastaa Rata-
teknisten ohjeiden (RATO) 13 Radan tarkastus ohjeiden mukaisesti.  

− Vaihteet tulee tarkastaa Ratateknisten ohjeiden (RATO) 14 Vaihteiden tar-
kastus ja kunnossapito mukaisesti.  

− Turvalaitteet tulee tarkastaa Ratateknisten ohjeiden (RATO) 6 Turvalait-
teet ja turvalaitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti.  

− Sähköratalaitteet tulee tarkastaa Ratateknisten ohjeiden (RATO) 5 Säh-
köistetty rata mukaisesti /1/. 
 

Tarkastusta ei tarvitse tehdä, jos työn yhteydessä tehtävällä, muulla Ratateknisissä 
ohjeissa määritetyllä tarkastuksella (esim. vaihdetarkastus) voidaan muuten taata 
turvallinen liikennöinti. 

Radan liikennöitävyyttä tarkastettaessa raiteen kuntoa verrataan raiteen suurim-
paan sallittuun nopeuteen ja voimassa oleviin ennakkoilmoituksiin ja LR-ilmoituk-
siin.  

Työpätevyyden omaavan henkilön tulee täyttää Radan päällysrakenteen liikennöi-
tävyyden tarkastuspöytäkirja. Tarkastuspöytäkirjaan merkitään työmaatietojen li-
säksi luettelo tarkastetuista asiakirjoista. Asiakirjoilla tarkoitetaan dokumentteja, 
jotka on laadittu mittausten ja tulosten perusteella. 

Työpätevyyden omaavan henkilön tulee toimittaa tarkastuksen tulos ja allekirjoi-
tettu Radan päällysrakenteen liikennöitävyyden tarkastuspöytäkirja sekä muut lii-
kenteelle luovuttamiseen liittyvät asiakirjat ratatyövastaavalle tai työryhmänsä yh-
teyshenkilölle ja ilmoittaa tarkastuksen perusteella tarvittavat uudet, päätettävät 
tai muutettavat liikenteen rajoitteet ja ennakkoilmoitukset. 
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Työryhmän yhteyshenkilön tulee toimittaa tarkastuspöytäkirja sekä muut liiken-
teelle luovuttamiseen liittyvät asiakirjat edelleen ratatyövastaavalle ja ilmoittaa tar-
vittavat uudet, päätettävät tai muutettavat liikenteen rajoitteet ja ennakkoilmoi-
tukset. 

Ratatyövastaavan on toimitettava dokumentit urakan laatuaineistosta vastaavalle 
henkilölle. Tarkastuspöytäkirjaa tulee säilyttää työn vastaanottotarkastukseen asti 
tai vähintään 12 kuukauden ajan. 
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3.7.5  Työnosien päättämisen tai lisäämisen toteuttaminen 

 

Kuva 35. Työnosien päättämisen/lisäämisen toteuttaminen. 
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3.7.5.1  Liikenteen rajoitteiden ja liikenneturvallisuussuunnitelmien 
tunnistaminen 

Ratatyövastaavan tulee radan päällysrakenteen liikennöitävyyden tarkastuspöytä-
kirjan ja muiden asiakirjojen perusteella  

− tarkastaa, vastaavatko tarkastuspöytäkirjan rajoitteet jo aiemmin laadit-
tuja, voimassa olevia LR-ilmoituksia tai ennakkoilmoituksia 

− laatia uudet LR-ilmoitukset tai tunnistaa päätettävät LR-ilmoitukset tai en-
nakkosuunnitelmat. 

 
Lisäksi ratatyövastaava tulee tarkastaa, astuuko työnosan päättämisen tai lisäämi-
sen yhdessä voimaan liikenneturvallisuussuunnitelma tai sen uusi versio tai päät-
tyykö voimassa ollut liikenneturvallisuussuunnitelma. 

Ratatyövastaavan tulee soittaa liikenteenohjaukselle RAILI-palvelulla. Ratatyövas-
taavan ja liikenteenohjauksen tulee käydä läpi seuraavat asiat: 

− uudet ja päätettävät LR-ilmoitukset 

− voimaan tulevat tai päättyvät ennakkoilmoitukset 
− voimaan tuleva liikenneturvallisuussuunnitelma, sen uusi versio tai liiken-

neturvallisuussuunnitelman voimassaolon päättyminen. 

3.7.5.2  Päätettävien ja lisättävien työnosien valinta RUMAssa  

Ratatyövastaavan tulee valita RUMAssa kartan ja tekstisisällön perusteella ne työn-
osat, jotka hän haluaa päättää ja/tai lisätä ratatyölupaan. Työnosia päätettäessä 
tulee myös katselmoida ratatyölupaan jäävät työnosat. 

3.7.5.3  RUMA-jäsenten sijainnin varmistaminen 

Ratatyövastaavan on varmistettava RUMA-jäsenten poistuminen päätettävältä 
työnosalta. 

Ratatyövastaava varmistaa RUMA-jäsenten sijainnit 

− silmämääräisesti ja jos näköyhteyttä ei ole, puheviestinnällä sekä 

− RUMAn kartasta. 
 

Mikäli RUMA ilmoittaa, että jonkin RUMA-jäsenen sijainti poikkeaa lisättävän työn-
osan alueesta tai RUMA-jäsen on vielä päätettävällä työnosalla, ratatyövastaava 
tulee tarkastaa ko. jäsenten sijainti silmämääräisesti ja jos näköyhteyttä ei ole, 
puheviestinnällä. 

Jos ratatyövastaavan tai RUMA-jäsenen sijainti  

− on vielä päätettävällä työnosalla tai 
− poikkeaa lisättävästä työnosasta, 

 
ratatyövastaavan tulee edellyttää siirtymistä oikeaan sijaintiin ja odottaa, kunnes 
sijainti on oikea.  

Ratatyövastaavan tulee kuitata RUMAssa sijainnit tarkastetuksi. 
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3.7.5.4  Ratatyölupapyynnön oikeellisuuden tarkastaminen ja 
lähettäminen 

Ratatyövastaavan tulee varmistaa ratatyölupapyynnön oikeellisuus RUMAn tietojen 
ja kartan avulla ennen ratatyölupapyynnön lähettämistä. 

Kun ratatyölupapyynnön oikeellisuudesta on varmistuttu, ratatyövastaavan tulee 
lähettää ratatyölupapyyntö RUMAlla. 

3.7.5.5  Ratatyölupapyynnön käsittely liikenteenohjauksessa 

Liikenteenohjauksen tulee esikatsella ja käsitellä saapunut ratatyölupapyyntö. 

Liikenteenohjauksen tulee varmistaa, että raiteet eivät ole varautuneena, turva-
laitteet ovat käytössä, eikä alueella ole hälytyksiä tai vikoja. 

Jos työnosaa ei voi päättää tai uutta työnosaa lisätä ratatyöhön, liikenteenohjaus 
hylkää lupapyynnön.  

Jos työnosa voidaan poistaa ratatyöluvasta tai uusi työnosa lisätä, liikenteenoh-
jauksen tulee tunnistaa työstä aiheutuvat, muuttuvat tai poistuvat LR-ilmoitukset, 
voimaan astuvat tai päättyvät ennakkoilmoitukset sekä voimaan astuvat liikenne-
turvallisuussuunnitelmat, niiden uudet versiot tai päättyvät liikenneturvallisuus-
suunnitelmat.  

Liikenteenohjauksen tulee tarkastaa ratatyön sijainti ja muiden alueella käynnissä 
olevien ratatöiden vaikutukset ratatyöhön. 

3.7.5.6  Ratatyölupapyynnön hylkääminen 

Ratatyölupapyynnön hylkäämisestä tulee ilmoitus ratatyövastaavalle RUMAan. 

Hylkäämisilmoituksen saatuaan ratatyövastaavan tulee tarkastaa hylkäyksen syyt 
RUMAsta ja ottaa RUMAn ohjaamana tarvittaessa yhteyttä liikenteenohjaukseen 
RAILI-palvelulla. 

Puhelinkeskustelun perusteella ratatyövastaavan tulee lähettää uusi ratatyölupa-
pyyntö tai keskeyttää ratatyöluvan pyytämisen sovituksi ajaksi. 

3.7.5.7  Ratatyön suojaaminen ja dokumentointi sekä ratatyöluvan 
antaminen 

Mikäli esteitä työnosan poistamiselle ja/tai uuden työnosan lisäämiselle ratatyölu-
paan ei ole, liikenteenohjaus 

− toteuttaa tarvittavat käytännön rajoitukset 
− päättää työnosan/työnosat LOKI-järjestelmässä 

− muokkaa ratatyön suojaukset uuden ratatyöalueen mukaisiksi 
− merkitsee uudet työnosat ja antaa ratatyöluvan uusille työnosille LOKI-

järjestelmässä, josta se välittyy RUMA-järjestelmään. 
 

Ennen päätettävän työnosan suojausten poistamista liikenteenohjauksen tulee 
saada järjestelmään tieto, että ratatyöluvan muutos on mennyt perille RUMAan. 
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3.7.5.8  Ratatyöluvan tarkastaminen  

Liikenteenohjauksen annettua ratatyöluvan se tulee ratatyövastaavalle näkyviin 
RUMAssa.  

Ratatyövastaavan on tarkastettava RUMAn tietojen ja kartan avulla ratatyöluvan 
tiedot ja oikeellisuus sekä kuitata se tarkastetuksi. 

Mikäli ratatyövastaava havaitsee ratatyöluvassa virheitä tai epäselvyyksiä, ratatyö-
vastaavan on otettava yhteys liikenteenohjaukseen RAILI-palvelulla. 

3.7.5.9  Päätettyjen työnosien paikallislupien palauttaminen 

Mikäli paikallisluvat on tarve palauttaa työnosaa päätettäessä ja ratatyöluvan muu-
toin jatkuessa, tulee ratatyövastaavan saada RAILI-palvelulla liikenteenohjaukselta 
lupa paikallislupien palauttamiseen. 

Liikenteenohjauksen tulee varmistaa paikallislupien palautuminen ratatyövastaa-
van kanssa. 

3.7.5.10  Työn jatkaminen muuttuneella ratatyöalueella 

Ratatyövastaavan ja RUMA-jäsenten tulee toimia kohdan 3.5 Ratatyön aloittami-
nen mukaisesti, kuten ratatyötä aloitettaessa. 

3.7.6  Ratatyön viivästyminen tai keskeyttäminen ratatyön 
aikana 

Ratatyövastaavan on ilmoitettava välittömästi liikenteenohjaukseen ratatyön vii-
västymisestä tai ennenaikaisesta keskeyttämisestä. 

Rataliikennekeskus voi poikkeustilanteessa tai sellaiseen varauduttaessa määrätä 
liikenteenohjauksen keskeyttämään ratatyön. Rataliikennekeskus antaa liikenteen-
ohjaukselle luvan keskeytyneen ratatyön jatkamiseen. 

3.8  Ratatyöluvan päättäminen 

Ratatyölupa pitää päättää siten, että liikennöinti on ratatyön jälkeen turvallista.  

Ennen kuin ratatyölupa päätetään, tulee varmistaa että: 

− työt ovat päättyneet 
− radan liikennöitävyys on tarkastettu ja dokumentoitu 
− työntekijät, työkoneet, ratatyökoneet, liikkuva kalusto ja työvälineet on 

siirretty pois päätettävältä alueelta 
− tarvittavat liikenteen rajoitteet on annettu. 
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3.8.1  Ratatyöluvan päättämisen valmistelu 

 

Kuva 36. Ratatyöluvan päättämisen valmistelu. 
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3.8.1.1  Vaatimus töiden päättämisestä  

Ratatyövastaavan tulee antaa RUMA-jäsenille käsky päättää työt yhteistä viestin-
tävälinettä käyttäen. 

Työryhmän yhteyshenkilö ilmoittaa työryhmän jäsenille töiden päättämisestä. 

3.8.1.2  Siirtyminen pois ratatyöalueelta 

RUMA-jäsenten tulee sopia ratatyövastaavan kanssa ja muiden työntekijöiden työ-
ryhmän yhteyshenkilön kanssa, miten ratatyöalueelta poistutaan. 

Ratatyökoneen kuljettaja ja liikkuvan kaluston kuljettaja tulee yhdessä ratatyövas-
taavan kanssa varmistaa, että raiteelta poistumispaikka tai seisontapaikka raiteella 
on oikea. 

Ratatyökoneen kuljettajan on  

− poistuttava raiteelta oikeassa paikassa 
− varmistettava, että kalusto tai mikään sen lisälaite ei jää RSU:n sisäpuo-

lelle 
− varmistettava silmämääräisesti, että raide jää liikennöitävään kuntoon 

− ilmoitettava ratatyövastaavalle mahdollisista vaurioista 
− ilmoitettava ratatyövastaavalle, kun ratatyökone on poistunut RSU:n ulko-

puolelle tai jätetty kaluston seisontapaikalle. 
 

Kaikkien työntekijöiden on huolehdittava, että mukana olevat työvälineet ja mate-
riaalit on poistettu ratatyöalueelta. 

Muun rautatieliikenteen harjoittajan liikkuvan kaluston osalta noudatetaan kohdan 
7.7 Rautatieliikenteen harjoittajan liikkuvan kaluston liikkuminen ratatyöalueella 
vaatimuksia. 

3.8.1.3  RUMA-jäsenten sijainnin varmistaminen 

Ratatyövastaavan on varmistettava RUMA-jäsenten poistuminen ratatyöalueelta. 

Ratatyövastaava varmistaa RUMA-jäsenten sijainnit 

− silmämääräisesti ja jos näköyhteyttä ei ole, puheviestinnällä sekä 
− RUMAn kartasta. 

3.8.1.4  Ratatyöalueelta poistumisesta ilmoittaminen 

RUMA-jäsenten tulee ilmoittaa RUMAssa työnsä päättyneeksi sekä ratatyövastaa-
valle yhteistä viestintävälinettä käyttäen. 

Muiden työntekijöiden tulee ilmoittaa työryhmänsä yhteyshenkilölle päättäneensä 
työnsä. 

Ratatyövastaavan tulee varmistaa RUMAn jäsentiedoista, että kaikki RUMA-jäsenet 
ovat ilmoittaneet työnsä päättyneeksi. 
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3.8.1.5  Turvaamis- ja erottamistoimenpiteiden poistaminen 

Ratatyövastaavan tulee poistaa mahdolliset ratatyön turvaamis- ja erottamistoi-
menpiteet ratatyöalueelta. 

Mahdolliset ratatyöalueen ulkopuolella olevat turvaamistoimenpiteet tulee poistaa 
juuri ennen ratatyöluvan päättämistä. 

Ratatyövastaavan tulee varmistaa, että käytetyt turvalaitteet on palautettu perus-
asentoon ja mm. tasoristeyslaitokset on palautettu toimintaan. 

Koko ratatyölupaa päätettäessä paikallislupia ei saa palauttaa ennen kuin ratatyö-
lupa on päätetty. 

3.8.1.6  Radan liikennöitävyyden tarkastaminen 

Ratatyövastaava vastaa siitä, että radan liikennöitävyys tarkastetaan ennen rata-
työluvan päättämistä. 

Tarkastuksen tavoitteena on taata turvallinen liikennöinti sekä raiteen geometrian 
ja radan rakenteen osalta. Mikäli vaatimukset radan kunnon tai turvallisuuden 
osalta radan suurimman sallitun nopeuden mukaisesti eivät täyty, määritetään ra-
dan kunnon edellyttämä rajoite turvallisen liikennöinnin jatkamiseen. 

Radan liikennöitävyyden tarkastaa RT-ilmoituksessa mainittu työpätevyyden 
omaava henkilö, joka tekee tarvittavat mittaukset ja tarkastukset.  

Radan liikennöitävyys tulee tarkastaa, jos työssä on vaikutettu raiteen geometri-
aan, radan rakenteisiin tai vakavuuteen, sähkörataan, turvalaitteisiin tai jos työn 
seurauksena ATUssa voi olla esteitä. Tarkastukset pitää ulottaa tarvittaessa varsi-
naisen työalueen ulkopuolelle. 

− Radan rakenteisiin tai vakavuuteen vaikuttavat työt tulee tarkastaa Rata-
teknisten ohjeiden (RATO) 13 Radan tarkastus ohjeiden mukaisesti.  

− Vaihteet tulee tarkastaa Ratateknisten ohjeiden (RATO) 14 Vaihteiden tar-
kastus ja kunnossapito mukaisesti.  

− Turvalaitteet tulee tarkastaa Ratateknisten ohjeiden (RATO) 6 Turvalait-
teet ja turvalaitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti.  

− Sähköratalaitteet tulee tarkastaa Ratateknisten ohjeiden (RATO) 5 Säh-
köistetty rata mukaisesti /1/. 

 
Tarkastusta ei tarvitse tehdä, jos työn yhteydessä tehtävällä, muulla Ratateknisissä 
ohjeissa määritetyllä tarkastuksella (esim. vaihdetarkastus) voidaan muuten taata 
turvallinen liikennöinti. 

Radan liikennöitävyyttä tarkastettaessa raiteen kuntoa verrataan raiteen suurim-
paan sallittuun nopeuteen ja voimassa oleviin ennakkoilmoituksiin ja LR-ilmoituk-
siin.  

Työpätevyyden omaavan henkilön tulee täyttää Radan päällysrakenteen liikennöi-
tävyyden tarkastuspöytäkirja. Tarkastuspöytäkirjaan merkitään työmaatietojen li-
säksi luettelo tarkastetuista asiakirjoista. Asiakirjoilla tarkoitetaan dokumentteja, 
jotka on laadittu mittausten ja tulosten perusteella. 
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Työpätevyyden omaavan henkilön tulee toimittaa tarkastuksen tulos ja allekirjoi-
tettu Radan päällysrakenteen liikennöitävyyden tarkastuspöytäkirja sekä muut lii-
kenteelle luovuttamiseen liittyvät asiakirjat ratatyövastaavalle tai työryhmänsä yh-
teyshenkilölle ja ilmoittaa tarkastuksen perusteella tarvittavat uudet, päätettävät 
tai muutettavat liikenteen rajoitteet ja ennakkoilmoitukset. 

Työryhmän yhteyshenkilön tulee toimittaa tarkastuspöytäkirja sekä muut liiken-
teelle luovuttamiseen liittyvät asiakirjat edelleen ratatyövastaavalle ja ilmoittaa tar-
vittavat uudet, päätettävät tai muutettavat liikenteen rajoitteet ja ennakkoilmoi-
tukset. 

Ratatyövastaavan on toimitettava dokumentit urakan laatuaineistosta vastaavalle 
henkilölle. Tarkastuspöytäkirjaa tulee säilyttää työn vastaanottotarkastukseen asti 
tai vähintään 12 kuukauden ajan. 
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3.8.2  Ratatyöluvan päättäminen 

 

Kuva 37. Ratatyöluvan päättäminen. 
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3.8.2.1  Liikenteen rajoitteiden ja liikenneturvallisuussuunnitelmien 
tunnistaminen 

Ratatyövastaavan tulee radan päällysrakenteen liikennöitävyyden tarkastuspöytä-
kirjan ja muiden asiakirjojen perusteella  

− tarkastaa, vastaavatko tarkastuspöytäkirjan rajoitteet jo aiemmin laadit-
tuja, voimassa olevia LR-ilmoituksia tai ennakkoilmoituksia 

− laatii uudet LR-ilmoitukset tai tunnistaa päätettävät LR-ilmoitukset tai en-
nakkosuunnitelmat. 

 
Ratatyövastaava tulee lisäksi tarkastaa, astuuko työnosan päättämisen tai lisäämi-
sen yhdessä voimaan liikenneturvallisuussuunnitelma tai sen uusi versio tai päät-
tyykö voimassaollut liikenneturvallisuussuunnitelma. 

Ratatyövastaava soittaa liikenteenohjaukselle RAILI-palvelulla. Ratatyövastaava ja 
liikenteenohjaus käyvät läpi seuraavat asiat: 

− uudet ja päätettävät LR-ilmoitukset 

− voimaan tulevat tai päättyvät ennakkoilmoitukset 
− voimaantuleva liikenneturvallisuussuunnitelma, sen uusi versio tai liiken-

neturvallisuussuunnitelmien voimassaolon päättyminen. 

3.8.2.2  RUMA-jäsenten poistumisen varmistaminen 

Ratatyövastaavan on varmistettava RUMA-jäsenten poistuminen ratatyöalueelta. 

Ratatyövastaava varmistaa RUMA-jäsenten sijainnit 

− silmämääräisesti ja jos näköyhteyttä ei ole, puheviestinnällä sekä 
− RUMAn kartasta. 
 

3.8.2.3  Ratatyöluvan päättämispyynnön oikeellisuuden 
tarkastaminen ja lähettäminen 

Ratatyövastaavan tulee valita RUMAssa kaikki ratatyöluvan työnosat. 

Mikäli RUMA ilmoittaa, että jokin RUMA-jäsen on vielä ratatyöalueella, ratatyövas-
taavan tulee tällöin tarkastaa ko. RUMA-jäsenten sijainti silmämääräisesti ja jos 
näköyhteyttä ei ole, puheviestinnällä. 

Mikäli ratatyövastaavan tai RUMA-jäsenen sijainti on vielä ratatyöalueella, ratatyö-
vastaavan tulee edellyttää poistumista ratatyöalueelta ja odottaa, kunnes kaikki 
ovat poistuneet.  

Ratatyövastaavan tulee kuitata RUMAssa sijainnit tarkastetuksi. 

Ratatyövastaavan tulee varmistaa ratatyöluvan päättämispyynnön oikeellisuuden 
RUMAn tietojen ja kartan avulla ennen päättämispyynnön lähettämistä. 

Kun päättämispyynnön oikeellisuudesta on varmistuttu, ratatyövastaavan tulee lä-
hettää päättämispyyntö RUMAlla. 
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3.8.2.4  Ratatyöluvan päättämispyynnön käsittely 
liikenteenohjauksessa 

Liikenteenohjauksen tulee esikatsella ja käsitellä saapunut ratatyöluvan päättämis-
pyyntö. 

Liikenteenohjauksen tulee varmistaa, etteivät raiteet ole varautuneena, eikä alu-
eella ole hälytyksiä tai vikoja ja että turvalaitteet ovat käytössä. 

Jos ratatyölupaa ei voida päättää, liikenteenohjaus hylkää päättämispyynnön.  

Jos ratatyölupa voidaan päättää, liikenteenohjauksen tulee tunnistaa työstä aiheu-
tuvat, muuttuvat tai poistuvat LR-ilmoitukset, voimaan astuvat tai päättyvät en-
nakkoilmoitukset sekä voimaan astuvat liikenneturvallisuussuunnitelmat, niiden 
uudet versiot tai päättyvät liikenneturvallisuussuunnitelmat. 

3.8.2.5  Ratatyöluvan päättämispyynnön hylkääminen 

Ratatyöluvan päättämispyynnön hylkäämisestä tulee ilmoitus ratatyövastaavalle 
RUMAan. 

Hylkäämisilmoituksen saatuaan ratatyövastaavan tulee tarkastaa hylkäyksen syyt 
RUMAsta ja ottaa yhteyttä liikenteenohjaukseen RAILI-palvelulla. 

Puhelinkeskustelun perusteella ratatyövastaavan tulee lähettää uusi ratatyöluvan 
päättämispyyntö tai keskeyttää ratatyöluvan päättämisen sovituksi ajaksi. 

3.8.2.6  Ratatyöluvan päättäminen, sen dokumentointi ja 
suojausten poistaminen 

Mikäli esteitä ratatyöluvan päättämiselle ei ole, liikenteenohjaus 

− toteuttaa tarvittavat käytännön rajoitukset 
− päättää ratatyöluvan LOKI-järjestelmässä, josta se välittyy RUMA-järjes-

telmään 
− poistaa ratatyön suojaukset. 
 

Ennen ratatyön suojausten poistamista liikenteenohjauksen tulee saada järjestel-
mään tieto, että ratatyöluvan päättämistieto on mennyt perille RUMAan. 

3.8.2.7  Ratatyöluvan päättymisen tarkastaminen  

Kun liikenteenohjaus on päättänyt ratatyöluvan, ratatyövastaava saa siitä ilmoituk-
sen RUMAan.  

Ratatyövastaavan on varmistettava ratatyöluvan päättyminen RUMAssa. 

Mikäli ratatyövastaava havaitsee, että ratatyölupa ei ole päättynyt, on hänen 
otettava yhteys liikenteenohjaukseen RAILI-palvelulla. 

3.8.2.8  Paikallislupien palauttaminen 

Ratatyövastaavan tulee RAILI-palvelua käyttäen saada liikenteenohjaukselta lupa 
paikallislupien palauttamiseen ja sen jälkeen palauttaa päätetyssä ratatyöluvassa 
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käytetyt paikallisluvat. Liikenteenohjauksen tulee varmistaa paikallislupien palau-
tuminen ratatyövastaavan kanssa. 

3.8.2.9  Poistuminen ratatyöltä RUMAssa ja kirjautuminen ulos 
RAILI-palvelusta 

Ratatyövastaavan tulee ilmoittaa RUMA-jäsenille, että ratatyölupa on päättynyt. 

Jos ratatyötä ei ole tarkoitus jatkaa myöhemmin,  

− ratatyövastaava poistuu ratatyöstä RUMAssa ja kuittaa RT-ilmoituksen kä-
sitellyksi 

− ratatyövastaava kirjautuu ulos RAILI-palvelusta 
− muut RUMA-jäsenet poistuvat ratatyöstä RUMAssa. 
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4  Turvamiestoiminta ja turvamiehen käyttö 

Turvamiestoiminnalla turvataan työtä, joka ei ole ratatyötä. Turvamiestä käytetään 
myös muissa tilanteissa, mm. turvaamaan työkoneen työskentelyä. 

Turvamiestoiminnalla ja turvamiehen käytöllä ei saa olla vaikutusta rautatieliiken-
teeseen, liikennöitävyyteen, radan vakavuuteen, raiteen geometriaan, turvalaittei-
siin tai sähkörataan.  

Mikäli työtä ei voi toteuttaa turvallisesti turvamiehen turvaamana, tulee työ toteut-
taa ratatyöluvalla. 

Lisäksi tulee huomioida kappaleessa 4.2.1 mainitut turvamiestoiminnan ja turva-
miehen käytön edellytykset ja rajoitukset. 

4.1  Työt, jotka edellyttävät turvamiestoimintaa 
tai turvamiehen käyttöä 

4.1.1  RSU:n sisäpuolella 

Turvamiestä tulee käyttää RSU:n sisäpuolella seuraavissa tilanteissa: 

− Liikennöidyn raiteen RSU:ssa tehdään työtä jalkaisin, eikä raiteella ole ra-
tatyölupaa.  

− Työkoneella tehdään töitä raiteella, jolla on ratatyölupa, ja työkoneen tai 
liikkuvan kaluston työskentelyulottuma ulottuu (työkone, liikkuva kalusto, 
sen osa tai taakka saattaa käyttäjän tekemän virheen tai toimintahäiriön 
seurauksena ulottua) liikennöidyn raiteen RSU:an.  

 
Kun turvataan pelkkää henkilöiden työskentelyä RSU:n sisäpuolella, yhdellä turva-
miehellä saa olla turvattavanaan enintään kymmenen henkilöä. 

Kun turvataan työkoneiden työskentelyä ratatyöalueella, yhdellä turvamiehellä saa 
olla turvattavanaan enintään kaksi työkonetta tai viisi henkilöä ja yksi työkone. 

Liikennöidyn raiteen suurin nopeus saa olla enintään 140 km/h. 
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Kuva 38. Turvamiestoiminta RSU:n sisäpuolella. 

4.1.1.1  Jalkaisin RSU:n sisällä tehtävät työt 

Työssä saa käyttää vain työkaluja, jotka ovat nopeasti käsin siirrettävissä RSU:n 
ulkopuolelle yhden henkilön toimesta. 

Turvamiestoiminnan turvaamana liikennöidyn raiteen RSU:ssa jalkaisin tehtävällä 
työllä ei saa olla vaikutusta rautatieliikenteeseen, liikennöitävyyteen, radan vaka-
vuuteen, raiteen geometriaan, turvalaitteisiin tai sähkörataan.  
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Kuva 39. Turvamiestoiminnalla turvataan liikennöidyllä raiteella jalkaisin tehtäviä 
töitä. Työssä saa käyttää vain työkaluja, jotka ovat nopeasti käsin siirrettävissä 
RSU:n ulkopuolelle yhden henkilön toimesta. Yhdellä turvamiehellä saa olla 
turvattavanaan enintään kymmenen henkilöä. Raiteen suurin työnaikainen 
nopeus saa olla enintään 140 km/h. 

4.1.1.2  Ratatyöalueella olevan työkoneen turvaaminen 

Kun ratatyöalueella käytetään työkonetta, tulee ensisijaisesti pyytää ratatyölupa 
myös niille raiteille, joiden RSU:an työkoneen tai liikkuvan kaluston työskente-
lyulottuma (kone, sen osa tai taakka saattaa käyttäjän tekemän virheen tai toimin-
tahäiriön seurauksena ulottua) ulottuu.  

Mikäli ratatyölupaa ei pyydetä viereisille raiteille, ratatyössä tulee käyttää turva-
miestä tilanteissa, joissa työkoneen tai liikkuvan kaluston työskentelyulottuma 
ulottuu liikennöidyn raiteen RSU:n sisäpuolelle.  

Työkoneen kuljettajan tulee varmistaa, että ratatyökoneen mikään osa tai taakka 
ei hetkeksikään missään olosuhteissa ulotu liikennöidyn raiteen RSU:an (kuva 40). 

Turvamiehen tulee varoittaa työkoneen kuljettajaa, jos hän on siirtämässä työko-
netta, sen osaa tai taakkaa liikennöidyn raiteen RSU:n sisäpuolelle. 

Turvamiestä em. syistä käytettäessä tulee työkoneiden keskeyttää työnsä turva-
miehen määräämäksi ajaksi. 
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Turvamiehen käyttämisen edellytyksenä on, että liikennöidyn raiteen suurin sallittu 
työnaikainen nopeus on enintään 140 km/h. 

 

Kuva 40. Turvamiestä tulee käyttää, jos työkone, sen osa tai taakka saattaa 
virheellisen liikkeen tai toimintavirheen takia ulottua liikennöidyn raiteen RSU:an. 
Liikennöidyn raiteen suurin työnaikainen nopeus saa olla enintään 140 km/h. 

4.1.2  RSU:n ulkopuolella 

Turvamiestä tulee käyttää RSU:n ulkopuolella seuraavissa tilanteissa: 

− Radan ja RSU:n ulkopuolella tehdään työtä jalkaisin ja on tarpeen varoit-
taa työskenteleviä henkilöitä ohittavasta yksiköstä. 

− Radan ja RSU:n ulkopuolella tehdään työkoneella töitä, ja työkoneen tai 
liikkuvan kaluston työskentelyulottuma ulottuu (työkone, sen osa tai 
taakka saattaa käyttäjän tekemän virheen tai toimintahäiriön seurauksena 
ulottua) liikennöidyn raiteen RSU:an.  

 
Kun turvataan pelkkää henkilöiden työskentelyä rautatiealueella RSU:n ulkopuo-
lella radan vieressä, ei henkilöiden lukumäärää eikä liikennöidyn raiteen suurinta 
nopeutta ole rajoitettu. 

Kun turvataan työkoneiden työskentelyä radan ja RSU:n ulkopuolella, yhdellä tur-
vamiehellä saa olla turvattavanaan enintään kaksi työkonetta tai yksi työkone ja 
viisi henkilöä. Henkilöt voivat olla RSU:n sisäpuolella. Liikennöidyn raiteen suurin 
nopeus saa olla enintään 140 km/h. 
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Kuva 41. Turvamiestoiminta RSU:n ulkopuolella. 

4.1.2.1  Jalkaisin radan ja RSU:n ulkopuolella tehtävät työt 

Turvamiestä voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa radan ja RSU:n ulkopuolella 
tehdään henkilötyötä ja kun on tarpeen varoittaa työskenteleviä henkilöitä ohitta-
vasta yksiköstä.  

Turvamiehen tehtävänä on valvoa, että radan ja RSU:n ulkopuolella työskentelevät 
työntekijät pysyvät turvallisen matkan päässä liikennöidyn raiteen RSU:sta. 

Pelkkää henkilötyötä RSU:n ulkopuolella turvamiehellä turvatessa ei raiteen suu-
rinta sallittua työnaikaista nopeutta ole rajoitettu.  

 

Kuva 42. Henkilöiden turvaaminen radan ja RSU:n ulkopuolella turvamiehellä. 
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4.1.2.2  Radan ja RSU:n ulkopuolella olevan työkoneen turvaaminen 

Työskentely työkoneella radan ja RSU:n ulkopuolella edellyttää turvamiestoimin-
taa tai RATSUn käyttöä, jos työkoneen tai liikkuvan kaluston työskentelyulottuma 
ulottuu liikennöidyn raiteen RSU:n sisäpuolelle, mutta tehtävä työ kohdistuu 
RSU:n ulkopuolelle. 

 

Kuva 43. Turvamiestä tulee käyttää liikennöidyn raiteen RSU:n ulkopuolella 
varmistamaan, että työkoneet keskeyttävät työnsä turvamiehen määräämäksi 
ajaksi. Raiteen suurin sallittu työnaikainen nopeus saa olla enintään 140 km/h. 

 

Kuva 44. Turvamiehen käyttöä edellytetään silloin, kun työkoneen 
työskentelyulottuma ulottuu liikennöidyn raiteen RSU:n sisäpuolelle. Liikennöidyn 
raiteen nopeus saa olla enintään 140 km/h. 
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Työkone on erotettava RSU:sta näkyvällä suoja-aidalla tai lippusiimalla, jos työko-
neen liikkumista ei RSU:n läheisyydessä voida rajoittaa muulla tapaa. RSU:n rajaa 
ei tarvitse merkitä, mikäli se pystytään osoittamaan työkoneen kuljettajalle työko-
neautomaation avulla. 

Työkoneen kuljettajan tulee varmistaa, että työkoneen mikään osa tai taakka ei 
hetkeksikään missään olosuhteissa ulotu liikennöidyn raiteen RSU:an (kuva 43 ja 
kuva 44). 

Turvamiehen tulee varoittaa työkoneen kuljettajaa, jos tämä on siirtämässä työ-
konetta, sen osaa tai taakkaa liikennöidyn raiteen RSU:n sisäpuolelle. 

Työkoneiden tulee keskeyttää työnsä turvamiehen määräämäksi ajaksi. 

Turvamiehen käyttämisen edellytyksenä on, että raiteen suurin sallittu työnaikai-
nen nopeus on enintään 140 km/h. 

4.2  Turvamiestoiminnan periaatteet 

Turvamiestoiminta perustuu turvamiehen tekemään näköhavaintoon lähestyvästä 
yksiköstä. Turvamiehen on sijoituttava siten, että hän havaitsee lähestyvän yksikön 
riittävän aikaisin kaikista tulosuunnista. Turvamiehen on turvaamistyötä tehdes-
sään koko ajan arvioitava, ovatko edellytykset turvaamiseen olemassa. 

4.2.1  Turvamiestoiminnan ja turvamiehen käytön edellytykset 
ja rajoitukset 

Henkilöillä on oltava esteetön ja turvallinen väistöalue koko turvamiestoiminnan ja 
turvamiehen käytön ajan. 

Turvamiehen tulee säilyttää näkö- ja kuuloyhteys turvattaviin henkilöihin ja työko-
neisiin koko toiminnan ajan.  

Turvamiehellä ei saa olla yli 100 metrin etäisyyttä turvattaviin henkilöihin ja työko-
neisiin, huomioiden vallitsevien olosuhteiden vaikutukset. 

Yhdellä turvamiehellä saa olla turvattavanaan enintään 200 metrin pituinen työ-
alue. 

Turvamiestoimintaa tai turvamiestä ei saa käyttää seuraavissa olosuhteissa ja ti-
lanteissa: 

− tunnelit tai kohteet, joissa väistöalueelle ei pystytä turvallisesti väistymään 
(kuten ratasilloilla, kallioleikkauksissa ja meluseinien kohdalla, jos siellä ei 
ole tilaa väistyä) 

− turvamies ei voi havaita lähestyvää yksikköä riittävän aikaisin kaarteiden, 
maaston muotojen, kasvillisuuden tms. takia 

− sääolosuhteiden tai työn aiheuttaminen näkyvyysongelmien takia näke-
mämatka ei ole riittävä tai 

− melun takia varoituksen kuuluvuus ei ole riittävä. 
 

Työskentely on keskeytettävä, mikäli näkö- tai kuuloyhteys turvattaviin henkilöihin 
tai työkoneisiin katkeaa tai etäisyys kasvaa liian suureksi. 
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4.2.2  Varoituksen antaminen 

Turvamiehen on annettava varoitus turvattaville henkilöille ja työkoneille lähesty-
västä yksiköstä. Turvamiehen tulee voida antaa varoitus yhdenaikaisesti kaikille 
henkilöille ja työkoneille.  

Kun turvamies varoittaa lähestyvästä yksiköstä, hänen on huomioitava varoituk-
sen antamiseen kuluva aika siten, että toissijaiselle varoitustavalle tai varoituksen 
toistamiselle jää tarvittaessa riittävästi aikaa. Turvamiestoiminnassa varoittami-
sessa ja varoituksen välityksessä on oltava käytettävissä vähintään kaksi toisis-
taan riippumatonta tapaa. 

4.2.3  Turvamiehen toiminta ja tauot 

Turvamies ei saa turvaamistehtävänsä aikana osallistua muuhun työntekoon tai 
toimintaan.  

Turvamies ei saa poistua turvaamispaikaltaan, ennen kuin turvattava työ on lope-
tettu tai hänelle määrätty sijainen on aloittanut työnsä. Mikäli turvamiehellä on 
tarve keskeyttää turvamiestoiminta, hän antaa varoituksen ja keskeyttää turvat-
tavien henkilöiden ja/tai työkoneiden työskentelyn. Turvamiehen on kerrottava 
varoituksen syy. 

4.2.4  Meluavat ja pölyävät työt 

Työvaiheissa, joissa käytetään melua ja/tai voimakasta pölyä, höyryä tai vastaa-
vaa aiheuttavia työkaluja, voidaan turvamiestä käyttää vain, kun käytetään hen-
kilökohtaista kuulosuojaimiin integroitua varoitusta varoituksen välittämiseen. 
Tällöinkin tulee olla käytössä toissijainen varoitustapa. 

4.2.5  Yhteys liikenteenohjaukseen 

Turvamiestoiminnassa yhteydenotto liikenteenohjaukseen on sallittua ainoastaan 
hätätapauksessa. 

4.2.6  Turvallisuussuunnittelu 

Turvallisuussuunnitelman laatimisen yhteydessä tulee määrittää tarkemmin työ-
maa- tai työkohtaiset työt, jotka tehdään turvamiestoiminnalla. Turvamiestoimin-
taa voidaan eri työvaiheissa käyttää tilanteen niin edellyttäessä ilman turvalli-
suussuunnitelman päivittämistä. 
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4.3  Turvamiehen varustus 

Turvamiehen varustus: 

− Oranssin värinen luokan 2 tai 3 vaatimukset täyttävä varoitusvaate-
tus, jonka selkäosassa on teksti ”TURVAMIES”  

− Äänimerkinantolaite, jonka äänenvoimakkuus on riittävä ottaen huo-
mioon ympäröivän melun, kuitenkin vähintään 110 dB(A) metrin etäi-
syydeltä mitattuna 

− Radiopuhelin, jos  
o turvamies turvaa työkoneen työskentelyä RSU:n ulkopuolella tai  
o käytössä on usea turvamies  

− Matkapuhelin, johon on tallennettu tarvittavat alueohjauksen, liiken-
teenohjauksen ja käyttökeskuksen puhelinnumerot sekä 112 Suomi -
sovellus 

− Muut työmaalla tarvittavat henkilönsuojaimet 
  

Turvamiehen tehtävät: 
− Pidä saamasi turvamiesmääräys mukanasi ja käytä määräyksessä 

mainittuja muita tehtävän mukaisia varusteita. 

− Pidä varustus huollettuna ja toimintakuntoisena koko turvaamistoi-
minnan ajan. 

 

Kuva 45. Turvamiehen varustus. 
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4.4  Turvamiehen määrääminen tehtävään 

4.4.1  Turvamiehen määrääjän edellytykset ja tehtävät 

Turvamiehen määrääjältä edellytetään: 

− turvamiestoiminnasta annettujen ohjeiden tuntemusta 
− turvattavan alueen olosuhteiden tuntemusta 

− turvattavan työn tuntemista 
− ratatyöturvallisuuspätevyyttä. 

 

Turvamiehen määrääjän tehtävät: 
− Varmista turvamieheksi määrättävän pätevyys. 

− Perehdytä turvamies 
o turvaamistehtävään 
o turvattavan kohteen olosuhteisiin 
o tehtäviin töihin. 

− Määrää turvamies tehtäväänsä antaen turvamiesmääräys ennen työn 
aloittamista. 

− Ota turvamiehen toimintakyvyn säilyminen huomioon työn suunnitte-
lussa ja valvonnassa: 
o vuorokaudenaika 
o työvuoron pituus 
o sää, lämpötila 
o muut työskentelyolosuhteet turvamiehen työskentelytaukoja mää-

ritettäessä. 
− Määrää turvamiehelle tarvittaessa sijainen lepo- ja ruokataukojen 

ajaksi. 
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4.4.2  Turvamiesmääräys 

Turvamies määrätään joko Turvamiesmääräyslomakkeella (liite 2) tai sähköisellä 
välineellä, josta ilmenee seuraavat tiedot:  

− turvamiehen nimi 

− työalue 
− työskentelyaika 
− lisämääräykset ja huomiot, esimerkiksi: 

o työkoneen turvallinen työskentelyetäisyys ja työkoneen työskente-
lyulottuma 

o henkilöiden ja työkoneiden määrät 
o jos käytetään useaa turvamiestä, turvamiesten roolit (varoituksen 

välittäjä, varoituksen antaja) 
o muut työn suorittamisen kannalta tarvittavat lisätiedot, kuten esi-

merkiksi turvamiesten työvuorot. 
 

Turvamiesmääräys saa olla voimassa enintään viikon kerrallaan, kun turvattava 
työ ja alue pysyvät samana. 

Turvamiehen tulee säilyttää ja hänellä tulee olla käytössään turvamiesmääräys 
koko turvamiestyöskentelyn ajan. 

Turvamiehen tehtävät: 
− Osallistu määrääjän antamaan perehdytykseen ja kysy, jos jokin asia 

jää epäselväksi. 
− Tarkasta määrääjän kanssa turvamiesmääräys. 
− Säilytä turvamiesmääräys mukanasi koko turvamiestyöskentelyn ajan. 
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4.5  Henkilötyön turvaaminen RSU:n sisäpuolella 

4.5.1  Ennen töiden aloittamista 

Ennen töiden aloittamista 

 Turvamiehen määrääjän tehtävät:  

− Määrää turvamies tehtäväänsä ohjeen mukaisesti. 

Turvamiehen tehtävät:  
− Osallistu määrääjän antamaan perehdytykseen.   
− Tarkista varustuksesi. 

− Tarkista turvamiesmääräyksen sisältö. 
− Tarkista äänimerkinantolaitteen toimivuus. 

o Varmista kaksi toisistaan riippumatonta tapaa antaa äänimerkki. 
Käytä ensisijaisesti äänimerkinantolaitetta. Anna toissijainen va-
roitus kuuluvalla äänellä ja viime kädessä fyysisellä kosketuksella. 

− Varmista, että työn aikainen radan suurin nopeus ei ylitä 140 km/h.  
− Varmista näkemämatkan ja kuuluvuuden riittävyys molempiin suun-

tiin.  
o Varmista, että näkemämatka on koko työskentelyajan junien tai 

muiden yksiköiden nopeuteen suhteutettuna sellainen, että työvä-
lineiden mukaan ottamiseen ja väistämiseen jää riittävästi aikaa.  

o Jos näkemämatka tai kuuluvuus ei ole riittävä, turvamiestä ei saa 
käyttää. Huomioitava sääolosuhteiden ja työn aiheuttamat näky-
vyysongelmat sekä kuuluvuusongelmat melun takia  

− Tarkista väistöalueet. 
o Varmista, että henkilöillä on koko työskentelyn ajan esteetön ja 

turvallinen väistöalue RSU:n ulkopuolelle tai ratatyöluvan alaiselle 
raiteelle. 

o Turvamiestoimintaa ei saa käyttää tunneleissa eikä kohteissa, 
joissa RSU:n ulkopuolelle ei pystytä turvallisesti väistymään (ku-
ten ratasilloilla, kallioleikkauksissa ja meluseinien kohdalla, jos 
siellä ei ole tilaa väistyä). 

− Varmista, ettei työssä ole suunniteltu käytettävän työkaluja, joita yh-
den henkilön ei ole mahdollista siirtää käsin nopeasti RSU:n ulkopuo-
lelle. 

− Anna opastus työntekijöille. 
o Selvitä turvattaville henkilöille työalueen rajat.  
o Kerro, miten lähestyvästä yksiköstä varoitetaan (ensi- ja toissijai-

nen) ja miten tämän jälkeen on toimittava. 
o Opasta väistöalue, jolle väistetään yksikön lähestyessä. 
o Anna lupa aloittaa työt. 

Työntekijän tehtävät:  
− Tarkista varustuksesi. 
− Osallistu turvamiehen opastukseen ja kysy, jos jokin asia jää epäsel-

väksi. 
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4.5.2  Töiden aikana 

Töiden aikana 

Turvamiehen tehtävät:  

− Aloita turvaamistehtävä. 
− Sijoitu koko työskentelyn ajan siten, että havaitset lähestyvän yksikön 

riittävän aikaisin kaikista tulosuunnista. 
− Arvioi koko ajan, ovatko edellytykset turvaamiseen olemassa.  

o Mikäli olosuhteet muuttuvat esimerkiksi sääolosuhteiden vuoksi tai 
liikkuvassa työssä siten, että näkemämatka ei ole riittävä, kes-
keytä turvamiestoiminta ja henkilöiden työskentely. 

− Säilytä näkö- ja kuuloyhteys turvattaviin henkilöihin.   
o Etäisyys turvattaviin henkilöihin saa olla enintään 100 metriä, 

huomioiden vallitsevien olosuhteiden vaikutukset. Määritä etäisyys 
lyhyemmäksi tarvittaessa.  

o Mikäli näkö- tai kuuloyhteys katkeaa tai etäisyys kasvaa liian suu-
reksi, keskeytä työskentely.  

− Varmista, etteivät turvattavat henkilöt vie RSU:n sisäpuolelle työka-
luja, joita yhden henkilön ei ole mahdollista siirtää käsin nopeasti 
RSU:n ulkopuolelle. 

− Älä osallistu turvaamistehtävän aikana muuhun työntekoon tai toimin-
taan. 

− Ole tarkkana koko turvaamistehtävän aikana, älä anna minkään vai-
kuttaa turvaamistehtävääsi heikentävästi. 

− Älä poistu turvaamispaikalta ennen kuin turvattava työ on lopetettu 
tai tilallesi on tullut uusi turvamies. 

− Varoita RSU:ssa työskenteleviä lähestyvästä yksiköstä. 
o Anna varoitus yhdenaikaisesti kaikille henkilöille. 
o Käytä ensisijaisesti äänimerkinantolaitetta. Äänimerkinantolaitteen 

vikaantuessa anna varoitus kuuluvalla äänellä tai viime kädessä 
fyysisellä kosketuksella. 

o Jos joku turvattavista henkilöistä ei heti reagoi annettuun varoi-
tukseen, toista varoitus. 

− Varmista, että turvattavat henkilöt poistuvat välittömästi turvalliselle 
väistöalueelle ja samalla siirtävät työvälineensä liikennöidyn raiteen 
RSU:n ulkopuolelle. 

− Nosta toinen käsi pystyyn merkiksi yksikön kuljettajalle, että yksikkö 
on havaittu ja varoitus annettu. 

− Anna työntekijöille lupa jatkaa työtä yksikön ohitettua ja kun on tur-
vallista jatkaa työskentelyä RSU:n sisäpuolella. 

Työntekijä:  
− Noudata turvamiehen opastuksessa antamia ohjeita. 
− Älä ylitä turvamiehen määräämiä rajoja työskentelyn aikana. Var-

mista, että koko työskentelyn ajan voit siirtyä välittömästi väistöalu-
eelle. 
o Älä mene työskentelyn aikana tunneliin, ratasillalle tai muuhun 

vastaavaan paikkaan missään olosuhteissa, jos siellä ei ole tilaa 
väistyä. 

− Jos huomaat työskentelyn aikana jotain toimintaa tai olosuhteen, joka 
vaarantaa työskentelyä, poistu RSU:n ulkopuolelle ja kerro havaintosi 
turvamiehelle. 
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− Säilytä näkö- ja kuuloyhteys turvamieheen. 
o Etäisyys turvamiehestä saa olla enintään 100 metriä, huomioiden 

vallitsevien olosuhteiden vaikutukset. Jos turvamies on ohjeista-
nut etäisyyden lyhyemmäksi, noudata sitä. 

− Varoituksen kuultuasi keskeytä työ. 
− Siirry välittömästi väistöalueelle ja ota mukaan työkalusi.  
− Älä aloita tai jatka työskentelyä ennen kuin turvamies antaa siihen lu-

van.  
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4.6  Työkoneella tehtävän työn turvaaminen 

4.6.1  Ennen töiden aloittamista 

Ennen töiden aloittamista 

 Turvamiehen määrääjä: 

− Määrää turvamies tehtäväänsä ohjeen mukaisesti  

Turvamies:  
− Osallistu määrääjän antamaan perehdytykseen   
− Tarkista varustuksesi. 

− Tarkista turvamiesmääräyksen sisältö. 
− Varmista, että työn aikainen viereisen raiteen suurin nopeus ei ylitä 

140 km/h.  
− Varmista näkemämatkan ja kuuluvuuden riittävyys molempiin suuntiin 

ja että havaitset lähestyvän yksikön riittävän aikaisin kaikista tulo-
suunnista  
o Jos näkemämatka tai kuuluvuus ei ole riittävä, turvamiestä ei saa 

käyttää. Huomioitava sääolosuhteiden ja työn aiheuttamat näky-
vyysongelmat sekä kuuluvuusongelmat melun takia. 

− Anna opastus työkoneen kuljettajalle  
o Selvitä työkoneen kuljettajalle työalueen ja RSU:n rajat 
o Kerro työkoneen kuljettajalle, miten annat varoituksen lähesty-

västä yksiköstä. 
− Varoitus on annettava ensisijaisesti radiopuhelimella, toissijainen va-

roitustapa äänimerkinantolaite, tai antamalla käsimerkki ”laske” osoit-
tamalla oikealla kädellä alaspäin kämmen sisäänpäin tehden hitaasti 
ympyrää (kuva 46). 
o Oltava kaksi toisistaan riippumatonta tapaa  

− Kerro kuinka työkoneen kuljettajan on toimittava varoituksen kuultu-
aan   
o Työkoneen työskentelyn ja liikkeen on pysähdyttävä yksikön ohi-

tuksen ajaksi esimerkiksi laskemalla kauha maahan  
− Varmista radiopuhelinyhteyden toimivuus ja akun varauksen riittävyys 

työkoneen kuljettajan kanssa  
− Selvitä, miten toimitaan radiopuhelimen tai äänimerkinantolaitteen vi-

kaantuessa  
o Pitää olla kaksi toisistaan riippumatonta varoitustapaa   

Työkoneen kuljettaja:  
− Tarkista varustuksesi ja radiopuhelimen akun varaustason riittävyys 
− Osallistu turvamiehen opastukseen ja kysy, jos jokin asia jää epäsel-

väksi  

− Jos ratatyökoneen käyttö liittyy ratatyölupaan, varmista liittymisesi 
ratatyön RUMA-jäseneksi.  
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4.6.2  Töiden aikana 

Töiden aikana 

Turvamies:  

− Aloita turvaamistehtävä.  
o Sijoitu siten, että havaitset lähestyvän yksikön riittävän aikaisin 

kaikista tulosuunnista  
o Arvioi koko ajan, ovatko edellytykset turvaamiseen olemassa  

− Mikäli olosuhteet muuttuvat esimerkiksi sääolosuhteiden vuoksi tai 
liikkuvassa työssä siten, että näkemämatka ei ole riittävä, on turva-
miestoiminta ja työkoneiden työskentely keskeytettävä.  

− Säilytä näkö- ja radiopuhelinyhteys työkoneen kuljettajaan koko työs-
kentelyn ajan 
o Koska käytössä on oltava kaksi toisistaan riippumatonta varoituk-

sen antotapaa, tarkoittaa se käytännössä sitä, että sijoitut siten, 
että kuljettaja voi kuulla äänimerkinantolaitteen hälytyksen tai 
nähdä käsimerkin "laske". 

− Huomauta välittömästi, mikäli kone lähestyy liian lähelle RSU:n rajaa 
− Et saa turvaamistehtävän aikana osallistua muuhun työntekoon tai 

toimintaan 

− Ole tarkkana koko turvaamistehtävän aikana, älä anna minkään vai-
kuttaa turvaamistehtävääsi heikentävästi 

− Et saa poistua turvaamispaikalta, ennen kuin turvattava työ on lope-
tettu tai on määrätty sijainen, joka on aloittanut työnsä. 

− Varoita työkoneen kuljettajaa lähestyvästä yksiköstä  
o Ensisijaisesti on käytettävä radiopuhelinta sanomalla ”JUNA”, tai 

toissijaisesti äänimerkinantolaitteella tai antamalla käsimerkki 
"laske" (kuva 46). 

o Varmistu, että työkoneen kuljettaja saa varoituksen, jos ei, toista 
varoitus  

− Varmista, että työkoneen työskentely pysähtyy ja sen liikkeet loppu-
vat yksikön ohituksen ajaksi esimerkiksi laskemalla kauha maahan  

− Nosta toinen käsi pystyyn merkiksi yksikön kuljettajalle, että yksikkö 
on havaittu ja varoitus annettu 

− Yksikön ohitettua ja kun on turvallista jatkaa työskentelyä, anna lupa 
jatkaa työtä 

Työkoneen kuljettaja:  

− Noudata turvamiehen opastuksessa antamia ohjeita  
− Varmistu, että kone, sen osa tai taakka ei ulotu hetkeksikään liiken-

nöidyn raiteen RSU:n sisäpuolelle missään työn vaiheessa  
o Seuraa työkoneautomaatiosta RSU:n rajoja sekä sähköradan vä-

himmäisetäisyyksiä, jos ne on lisätty työkoneautomaatioon 
o Huomioi RSU:n erottamiseksi rakennettu suoja-aita tai lippusiima 

− Säilytä näkö- ja radiopuhelinyhteys turvamieheen 
o jos havaitset yhteyden katkenneen, keskeytä työ ja lopeta liik-

keesi välittömästi. 
− Varoituksen kuultuasi keskeytä työ ja lopeta liikkeesi välittömästi, esi-

merkiksi laskemalla kauha maahan  
− Et saa aloittaa etkä jatkaa työskentelyä ennen kuin turvamies antaa 

siihen luvan 
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Kuva 46. Käsimerkki ”laske”. Osoita oikealla kädellä alaspäin kämmen sisäänpäin 
ja tee hitaasti ympyrää.  
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4.7  Henkilötyön turvaaminen RSU:n ulkopuolella  

4.7.1  Ennen töiden aloittamista 

Ennen töiden aloittamista 

 Turvamiehen määrääjä: 

− Määrää turvamies tehtäväänsä ohjeen mukaisesti 

Turvamies: 

− Osallistu määrääjän antamaan perehdytykseen  
− Tarkista varustuksesi. 
− Tarkista turvamiesmääräyksen sisältö. 
− Tarkista äänimerkinantolaitteen toimivuus. 

o Varmista kaksi toisistaan riippumatonta tapaa antaa äänimerkki. 
Käytä ensisijaisesti äänimerkinantolaitetta. Anna toissijainen varoi-
tus kuuluvalla äänellä ja viime kädessä fyysisellä kosketuksella. 

− Varmista näkemämatkan ja kuuluvuuden riittävyys molempiin suun-
tiin. 
o Varmista, että näkemämatka on koko työskentelyajan junien tai 

muiden yksiköiden nopeuteen suhteutettuna sellainen, että työvä-
lineiden mukaan ottamiseen ja väistämiseen jää riittävästi aikaa.  

o Jos näkemämatka tai kuuluvuus ei ole riittävä, turvamiestä ei saa 
käyttää. Huomioitava sääolosuhteiden ja työn aiheuttamat näky-
vyysongelmat sekä kuuluvuusongelmat melun takia.  

− Anna opastus työntekijöille 
o Selvitä turvattaville henkilöille työalueen ja RSU:n raja 
o Kerro viereisten raiteiden nopeudet 

o Ei ole rajoitettu, voi olla jopa 220 km/h 
o Kerro, miten lähestyvästä yksiköstä varoitetaan ja miten tämän 

jälkeen on toimittava 
o Voidaan sopia, voidaanko esimerkiksi töitä jatkaa keskeytyksettä 

tai onko siirryttävä kauemmas liikennöidystä raiteesta 
o Anna lupa aloittaa työt 

Työntekijä 

− Tarkista varustuksesi 
− Osallistu turvamiehen opastukseen ja kysy, jos jokin asia jää epäsel-

väksi 
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4.7.2  Töiden aikana 

Työn aikana 

Turvamies: 

− Aloita turvaamistehtävä 
− Sijoitu koko työskentelyn ajan siten, että havaitset lähestyvän yksikön 

riittävän aikaisin kaikista tulosuunnista 
− Arvioi koko ajan, ovatko edellytykset turvaamiseen olemassa 

o Mikäli olosuhteet muuttuvat esimerkiksi sääolosuhteiden vuoksi tai 
liikkuvassa työssä siten, että näkemämatka ei ole riittävä, on tur-
vamiestoiminta sekä henkilöiden työskentely keskeytettävä. 

− Säilytä näkö- ja kuuloyhteys turvattaviin henkilöihin 
o Turvattaviin henkilöihin etäisyys saa olla enintään 100 metriä 

− Varoitus tulee voida antaa yhdenaikaisesti kaikille henkilöille 
− Huomauta välittömästi, jos työntekijä tai työntekijät on ylittämässä 

RSU:n rajan 
− Et saa turvaamistehtävän aikana osallistua muuhun työntekoon tai 

toimintaan 
− Ole tarkkana koko turvaamistehtävän aikana, älä anna minkään vai-

kuttaa turvaamistehtävääsi heikentävästi 
− Et saa poistua turvaamispaikalta, ennen kuin turvattava työ on lope-

tettu tai on määrätty sijainen joka on aloittanut työnsä. 
− Varoita työntekijöitä lähestyvästä yksiköstä 

o Ensisijaisesti on käytettävä äänimerkinantolaitetta. Toissijaisesti 
varoitus on annettava kuuluvalla äänellä tai viime kädessä fyysi-
sellä kosketuksella. 

− Toista tarvittaessa varoitus 
− Varmista, että työntekijät toimivat, kuten opastuksessa on kerrottu 
− Nosta toinen käsi pystyyn merkiksi yksikön kuljettajalle, että yksikkö 

on havaittu ja varoitus annettu 
− Toimi yksikön ohitettua, kuten olet opastauksessasi sopinut töiden 

aloitusvaiheessa 
o Esimerkiksi anna tarvittaessa lupa töiden jatkamiseen tai työt voi-

vat jatkua keskeytyksettä 

Työntekijä: 
− Noudata turvamiehen opastuksessa antamia ohjeita 

− Älä mene RSU:n sisäpuolelle hetkeksikään 
o Ilmoita turvamiehelle, jos sinulla on tarve ylittää raide työtehtä-

vien vuoksi 
− Säilytä näkö- ja kuuloyhteys turvamieheen 

o Etäisyys turvamiehestä saa olla enintään 100 metriä huomioiden 
vallitsevien olosuhteiden vaikutukset 

− Varoituksen kuultuasi toimi turvamiehen työn aloitusvaiheessa anta-
man opastuksen mukaan 
o Esimerkiksi työt voivat jatkua keskeytyksettä tai töiden aloittami-

seksi tarvitaan turvamiehen lupa 
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4.8  Usean turvamiehen käyttö 

Turvaamistehtävään on määrättävä useampia turvamiehiä seuraavissa tilanteissa: 

− työn turvaaminen yhdellä turvamiehellä ei ole mahdollista (näkemämatka 
on varoituksen antamiseen liian lyhyt radan geometriasta tai maasto-olo-
suhteista johtuen tai kuuluma ei ole mahdollinen maastosta johtuen)  

− turvattavia henkilöitä on RSU:n sisäpuolella enemmän kuin kymmenen 
− turvattavassa työryhmässä on enemmän kuin  

o yksi työkone ja viisi henkilöä tai 
o kaksi työkonetta 

− useampiraiteisella radalla tai ratapihalla työalueella on vaarana, että hen-
kilöt menevät liikennöidyn raiteen RSU:an, eikä yksi turvamies riitä tur-
vaamaan työskentelyä 

− työalueen pituus on yli 200 metriä tai turvamiehen etäisyys turvattavista 
henkilöistä tai työkoneista on yli 100 metriä. 

 
Pitkällä työalueella on turvamiehiä oltava vähintään 200 metrin välein, jotta turva-
mies voi välittää varoituksen kaikille turvattaville henkilöille ja työkoneille (kuva 
47). 

 

Kuva 47. Yksittäinen turvamies voi turvata työntekijöitä tai työkoneita enintään 
100 metrin etäisyydeltä. Kahden turvamiehen väli saa olla enintään 200 metriä. 
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4.8.1  Turvamiesten sijoittuminen 

Turvamiesten pitää sijoittua siten, että he havaitsevat lähestyvän yksikön riittävän 
aikaisin sekä pystyvät havaitsemaan ja toistamaan turvamiesketjussa viereisen tur-
vamiehen antamat opasteet. Viereisten turvamiesten on säilytettävä näkö- ja kuu-
loyhteys toisiinsa koko turvaamistehtävän ajan. 

4.8.2  Usean turvamiehen väliset roolit 

Turvamies voi toimia varoituksen välittäjänä, varoituksen antajana tai molempina. 
Kun turvamies toimii välittäjänä, hänen vastuullaan on havainnoida sovituista tu-
losuunnista saapuvia yksiköitä. Yksikön havaittuaan turvamies välittää varoituksen 
yksikön saapumisesta viereisille turvamiehille. Jos välittäjä toimii samaan aikaan 
myös varoituksen antajana, varoittaa hän ensin turvattavana olevaa työryhmää ja 
välittää sen jälkeen varoituksen viereisille turvamiehille. 

4.8.3  Varoituksen välittäminen 

Kun turvamies välittää viereisille turvamiehille varoituksen yksikön saapumisesta 
radiopuhelimella, hän antaa varoituksen sanomalla ”JUNA”. Varoituksen vastaan-
ottaja varoittaa turvattavia henkilöitä ja kuittaa sen jälkeen varoituksen vastaan-
otetuksi. Mikäli varoituksen välittäjä ei saa kuittausta vastaanottajalta, tulee käyt-
tää sovittua vaihtoehtoista välitysmenetelmää varoituksen välittämiseen. 

4.8.4  Ennen töiden aloittamista 

Ennen töiden aloittamista 

 Turvamiehen määrääjä: 
− Määrää turvamiehet tehtäviinsä 

o Roolit 
o Ryhmien työalueiden rajat 
o Käytettävät varoituksenantotavat. On käytettävä kaksi toisistaan 

riippumatonta tapaa.  

− Anna turvamiehille perehdytys tehtäviin 
− Kerro turvamiehille, että turvaamisessa tarvitaan varoituksen välittä-

mistä 
− Opasta tarvittaviin rooleihin 

o varoituksen välittäjä 
o varoituksen antaja 
o varoituksen välittäjä ja varoituksen antaja 

Turvamiehet: 
− Varmistakaa näkö- ja kuuloyhteys, kun olette sijoittuneet turvaamis-

paikalle 
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4.8.5  Töiden aikana 

Töiden aikana 

Turvamies 1 (Varoituksen välittäjä): 

− Aloita turvaamistehtävä 
− Sijoitu koko työskentelyn ajan siten, että havaitset lähestyvän yksikön 

riittävän aikaisin sovituista tulosuunnista 
− Säilytä näkö- ja kuuloyhteys turvattaviin henkilöihin ja viereisiin turva-

miehiin 

− Varmista, ettei etäisyys viereisiin turvamiehiin ylitä 200 m missään 
vaiheessa 

− Varoita viereistä turvamiestä lähestyvästä yksiköstä 
o Jos käytät radiopuhelinta, varoita sanomalla "JUNA" 

− Varmistu, että viereinen turvamies saa varoituksen, tarvittaessa toista 
varoitus tai käytä toissijaista varoitustapaa 
o Jos olet käyttänyt radiopuhelinta, sinun tulee saada kuittaus 

Turvamies 2 (Varoituksen antaja ja mahdollinen välittäjä) 
− Aloita turvaamistehtävä 
− Sijoitu koko työskentelyn ajan siten, että havaitset varoituksen välittä-

jän tai lähestyvän yksikön riittävän aikaisin kaikista tulosuunnista 

− Säilytä näkö- ja kuuloyhteys turvattaviin henkilöihin ja viereisiin turva-
miehiin 

− Varmista, ettei etäisyys viereisiin turvamiehiin ylitä 200 m missään 
vaiheessa 

− Saatuasi varoituksen viereiseltä turvamieheltä, anna varoitus turvatta-
villesi 
o Jos on käytetty radiopuhelinta, kuittaa varoituksen vastaanottami-

nen varoituksen välittäneelle turvamiehelle 

− Jos varoitusta on välitettävä kulkusuunnassa seuraaville, välitä varoi-
tus saapuvasta yksiköstä eteenpäin 

− Varmistu, että viereinen turvamies saa varoituksen, tarvittaessa toista 
varoitus tai käytä toissijaista varoitustapaa 
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5  Rautatiellä tehtävän työn turvaaminen 
RATSUa käyttäen 

5.1  RATSUn käytön periaatteet 

Rautatiealueella tehtävän työn turvaamisessa RATSUa käyttäen turvataan työtä, 
joka ei ole ratatyötä.  

RATSUa käytetään vastaavissa tilanteissa kuin turvamiestoimintaa ja turvamiehen 
käyttöä. Tällöin RATSU-laitteiston käytöstä vastaava käyttää RATSUa varoitus-
merkkinä turvamiehen äänimerkin sijaan. 

5.1.1  RATSUn käyttötavat 

RATSUa voidaan käyttää automaattisesti, puoliautomaattisesti tai manuaalisesti.  

 

Kuva 48. RATSUn käyttötavat. 

5.1.1.1  RATSUn automaattinen käyttö 

RATSUn automaattisella käytöllä tarkoitetaan sitä, että laitteisto käynnistää häly-
tyksen turvattavalla alueella automaattisesti, kun yksikön etupää tulee hälytysalu-
eelle. Hälytys päättyy automaattisesti yksikön poistuttua hälytysalueelta.  

RATSUn automaattiselle käytölle on seuraavat edellytykset: 

− Kun turvataan henkilötyötä RSU:n sisäpuolella, raiteen suurin nopeus saa 
olla enintään 200 km/h. 

− Kun turvataan työkoneiden työskentelyä RSU:n ulkopuolella raiteen vie-
ressä sekä liikennöidyn raiteen RSU:n ulkopuolella, viereisten liikennöity-
jen raiteiden suurin nopeus saa olla enintään 200 km/h. 

− Kun turvataan henkilötyötä RSU:n ulkopuolella, raiteen suurinta nopeutta 
ei rajoiteta. 

 
Automaattisessa käytössä ei tarvita turvamiestoimintaa.  



Väyläviraston ohjeita 40/2022 124 
Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) 
 

 

 

Kuva 49. Automaattinen RATSUn käyttö sekä aloittaa että päättää hälytyksen 
automaattisesti yksikön ohittaessa työalueen. 

5.1.1.2  RATSUn puoliautomaattinen käyttö 

RATSUn puoliautomaattisella käytöllä tarkoitetaan sitä, että laitteisto käynnistää 
hälytyksen turvattavalla alueella automaattisesti, kun yksikön etupää tulee häly-
tysalueelle. Hälytyksen voi päättää vain RATSU-laitteiston käytöstä vastaava hen-
kilö.  

RATSUn puoliautomaattiselle käytölle on seuraavat edellytykset: 

− Kun turvataan henkilötyötä RSU:n sisäpuolella, raiteen suurin nopeus saa 
olla enintään 200 km/h. 

− Kun turvataan työkoneiden työskentelyä RSU:n ulkopuolella raiteen vie-
ressä sekä liikennöidyn raiteen RSU:n ulkopuolella, viereisten liikennöity-
jen raiteiden suurin nopeus saa olla enintään 200 km/h. 

− Kun turvataan henkilötyötä RSU:n ulkopuolella, raiteen suurinta nopeutta 
ei rajoiteta.  

 
Puoliautomaattisessa käytössä ei tarvita turvamiestoimintaa.  

5.1.1.3  RATSUn manuaalinen käyttö 

RATSUn manuaalisella käytöllä tarkoitetaan sitä, että RATSU-laitteiston käytöstä 
vastaava turvamies käynnistää RATSUn laitteistolla hälytyksen turvattavalla alu-
eella, kun yksikkö tulee hälytysalueelle. Hälytyksen saa päättää vain RATSU-lait-
teiston käytöstä vastaava turvamies, kun työskentelyalue on taas vapaa.  

Manuaalinen käyttö katsotaan turvamiestoiminnaksi, ja siinä toimitaan ohjeen lu-
vun 4 Turvamiestoiminta ja turvamiehen käyttö esitettyjen ohjeiden mukaisesti.  

RATSUn manuaaliselle käytölle on seuraavat edellytykset: 

− Kun turvataan henkilötyötä RSU:n sisäpuolella, raiteen suurin nopeus saa 
olla enintään 140 km/h. 
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− Kun turvataan työkoneiden työskentelyä RSU:n ulkopuolella raiteen vie-
ressä sekä liikennöidyn raiteen RSU:n ulkopuolella, viereisten liikennöity-
jen raiteiden suurin nopeus saa olla enintään 140 km/h. 

 

5.1.2  Laitteiston hyväksyntä 

RATSU-laitteiston tulee olla Väyläviraston hyväksymä. Laitteistosta on oltava Väy-
läviraston hyväksymät suomenkieliset käyttö- ja toimintaohjeet. 

5.1.3  RATSUn käytön edellytykset ja rajoitukset 

RATSUn käytölle on seuraavat edellytykset: 

− RATSU-laitteiston asentaminen rataan ja poistaminen radasta edellyttää 
ratatyölupaa, jos asentamista tai poistamista ei voida tehdä turvamiestoi-
minnalla. 

− Työllä ei saa olla vaikutusta rautatieliikenteeseen, liikennöitävyyteen, ra-
dan vakavuuteen, raiteen geometriaan, turvalaitteisiin tai sähkörataan.  

− Turvattavien henkilöiden ja koneiden määrää ei ole rajoitettu.  

− Yksin työskentely on kielletty. 
− RSU:n sisäpuolella jalkaisin työskenneltäessä saa käyttää vain sellaisia 

työkaluja, jotka ovat nopeasti siirrettävissä RSU:n ulkopuolelle. 
− Turvattavan henkilön on pystyttävä siirtymään välittömästi väistöalueelle. 

Väistöaluetta ei saa osoittaa tunneliin. RATSUa ei saa käyttää kohteissa, 
joissa liikennöidyn raiteen RSU:n ulkopuolelle ei pystytä turvallisesti väis-
tymään (kuten ratasilloilla, kallioleikkauksissa ja meluseinien kohdalla, jos 
ei ole tilaa väistyä). 

− Työskentelyn aikana näkö- ja kuuloetäisyydellä on koko ajan oltava toinen 
työryhmään kuuluva henkilö, jotta sairaus- tai onnettomuustapauksissa 
toimintakykynsä menettänyt henkilö voidaan siirtää RSU:n ulkopuolelle 
turvaan. 

− Meluavissa ja pölyä aiheuttavissa töissä töitä voidaan tehdä, kun käyte-
tään kuulosuojaimiin integroitua hälytystä varoituksen antamisessa ilman 
ratatyölupaa ja ilman turvamiestoimintaa, mikäli RATSUa käytetään auto-
maattisesti tai puoliautomaattisesti. Tällöinkin tulee olla käytössä toissijai-
nen varoitustapa. 

 

5.1.4  RATSUn käyttösuunnitelma 

Radanpidon urakoitsija on laadittava RATSUn käytöstä käyttösuunnitelma, joka si-
sältää vähintään seuraavat tiedot: 

− ajanjakso, jolloin RATSUa on suunniteltu käytettävän työn turvaamiseen 
− alue rajoineen, jossa RATSUa käytetään 

o turvattavan alueen rajat ratakilometreinä 
o raiteet, vaihteet ja opastimet 
o radan nopeus RATSUn käytön suunnittelualueella 

− varoitusaika ennen yksikön saapumista turvattavalle alueelle, suunnitel-
laan tehtävän työn ja radan suurimman nopeuden mukaan 

o RSU:n sisäpuolella tehtävässä työssä varoitusajan tulee olla vähin-
tään 15 s ja enintään 60 s 

o RSU:n ulkopuolella tehtävässä työssä varoitusajan tulee olla vä-
hintään 10 s ja enintään 60 s 
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− tieto siitä, millä äänenvoimakkuudella ja millaisella hälytysäänellä hälytys 
toteutetaan 

− käytettävä RATSUn laitteisto sijaintipaikkoineen, sisältäen laiteluettelon 
− tiedot suunnittelijoista, asentajista ja tarkastajista. 
 

Radanpidon urakoitsijan tulee toimittaa RATSUn käyttösuunnitelma rakennuttaja-
organisaatiolle, alueen ratakunnossapitourakoitsijalle ja rataisännöitsijälle sekä 
muille hankkeella tai toiminnassa määritetyille osapuolille. 

5.2  Henkilötyön turvaaminen  

Kun yksikkö tulee hälytysalueelle tai kun RATSUn käytöstä vastaava turvamies 
käynnistää hälytyksen manuaalisesti, käynnistyy turvattavalla alueella ääni- ja va-
lohälytys. Hälytys velvoittaa työntekijät välittömästi keskeyttämään työt ja poistu-
maan RSU:sta väistöalueelle. Töihin RSU:an voi palata vasta, kun valohälytys on 
lakannut. 

5.3  Työkoneella tehtävän työn turvaaminen 

Kun yksikkö tulee hälytysalueelle tai kun RATSUn käytöstä vastaava turvamies 
käynnistää hälytyksen manuaalisesti, käynnistyy työkoneeseen kiinnitetyssä häly-
tyslaitteessa ääni- ja valohälytys.  

Hälytyslaite on sijoitettava työkoneeseen siten, että kuljettaja havaitsee hälytyk-
sen. Hälytys velvoittaa työkoneen kuljettajan keskeyttämään työskentelyn RSU:n 
läheisyydessä välittömästi sekä pysäyttämään työkoneen liikkeet (esimerkiksi las-
kemaan koneen kauhan maahan) hälytyksen ajaksi. Työtä saa jatkaa vasta kun 
valohälytys on lakannut.  

Työkone on erotettava RSU:sta näkyvällä suoja-aidalla tai lippusiimalla, jos työko-
neen liikkumista ei RSU:n läheisyydessä voida rajoittaa muulla tapaa. Työkoneau-
tomaatiolla voidaan osoittaa RSU:n raja sekä antaa kuljettajalle varoitus RSU:n 
rajasta. Tällöin ei vaadita näkyvää erottamista RSU:sta. 

5.4  RATSU-laitteiston käytöstä vastaavan 
varustus ja tehtävät 

RATSU-laitteiston käytöstä vastaavalla on oltava turvamiespätevyys.  

RATSUn automaattisessa ja puoliautomaattisessa käytössä 

− RATSU-laitteiston käytöstä vastaavalla on oltava yllään kohdassa 1.5 Hen-
kilökohtaiset varusteet edellytetty keltainen varoitusvaatetus, jonka takin 
tai turvaliivin selkämyksessä tulee olla teksti ”RATSU”.  

− RATSU-laitteiston käytöstä vastaavan on annettava kaikille työntekijöille 
perehdytys järjestelmän toimintaperiaatteisiin ja käytävä läpi työn turvaa-
misen suunnitelma. 

− laitteiston käytöstä vastaava voi suorittaa muitakin tehtäviä. 
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RATSUn manuaalisessa käytössä  

− RATSU-laitteiston käytöstä vastaavalla on oltava turvamiesvarustus.  
− RATSU-laitteiston käytöstä vastaava ei saa turvaamistehtävän aikana 

osallistua muuhun työntekoon tai toimintaan.  
− noudatetaan turvamiestehtävään liittyviä vaatimuksia. 
 

RATSU-laitteiston käytöstä vastaavan tehtävänä ja vastuulla on: 

− testata järjestelmän toiminta ennen työn aloittamista 
− antaa turvattaville henkilöille ja työkoneen kuljettajille riittävä perehdytys 

työskentelytavasta RATSUn turvaamana 
− selvittää ja osoittaa turvattaville henkilöille ja työkoneen kuljettajille työ-

alueen rajat sekä osoittaa henkilöille väistöalue, jolle väistetään yksikön 
lähestyessä 

− laitteiston käytön aloituksen yhteydessä antaa lupa työskentelyn aloitta-
miseen ja laitteiston käytön päättyessä ilmoittaa työskentelyn päättymi-
sestä  

− varmistua siitä, että kaikki työntekijät ovat poistuneet RSU:sta ja työko-
neet lopettaneet ennen kuin päättää RATSUn käytön. 

 
Laitteiston käytöstä vastaava ei saa poistua ratatyömaalta ennen kuin hänelle mää-
rätty sijainen on aloittanut työnsä tai turvattava työ on lopetettu.  

5.5  RATSU-laitteiston käytöstä vastaavan 
määrääminen tehtävään 

RATSU-laitteiston käytöstä vastaava on määrättävä tehtäväänsä kirjallisesti ennen 
työn aloittamista. Määrääjältä edellytetään ratatyöturvallisuuspätevyyttä ja 
RATSU-järjestelmän tuntemusta. 

RATSU-laitteiston käytöstä vastaavan määrääjän on varmistettava, että määrättä-
vällä henkilöllä on turvamiespätevyys ja että hänet on perehdytetty RATSUn käyt-
töön. Lisäksi määrääjän on varmistettava, että RATSU-laitteiston käytöstä vastaa-
valla on hyväksytty RATSUn käyttösuunnitelma. 

RATSU-laitteiston käytöstä vastaava määrätään tehtävään joko määräyslomak-
keella (liite 2) tai sähköisellä välineellä, josta ilmenee seuraavat tiedot:  

− RATSU-laitteiston käytöstä vastaavan nimi 
− työalue 
− työskentelyaika 
− RATSUn käyttösuunnitelma ja suunnitelman mukaiset hälytyksenvälitys-

laitteet 

− lisämääräykset ja huomiot, esimerkiksi: 
o työkoneen turvallinen työskentelyetäisyys ja työkoneen työskente-

lyulottuma 
o henkilöiden ja työkoneiden määrät 
o muut työn suorittamisen kannalta tarvittavat lisätiedot, esimerkiksi 

RATSU-laitteiston käytöstä vastaavien työvuorot. 
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Määräys RATSU-laitteiston käytöstä vastaavaksi saa olla voimassa enintään viikon 
kerrallaan, kun turvattava työ ja alue pysyvät samana. 

Määräämisen vahvistavat lomakkeen allekirjoituksella RATSU-laitteiston käytöstä 
vastaava ja määrääjä. Määräyslomake tai määräyksen tiedot ja RATSUn käyttö-
suunnitelma on säilytettävä työalueella koko RATSUn käytön ajan. 
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6  Rautatiealueella tehtävä muu työ 

6.1  Periaatteet 

Rautatiealueella tehtävällä muulla työllä tarkoitetaan muun muassa mittaus-, suun-
nittelu-, tarkastus- ja tutkimustöitä, valmistelevia töitä sekä maanrakennustöitä.  

Rautatiealueella tehtävä muu työ tapahtuu kokonaan RSU:n ja radan ulkopuolella 
niin, että turvallinen työskentelyetäisyys ja työkoneen työskentelyulottuma ei mis-
sään tilanteessa ulotu RSU:n sisälle. Rautatiealueella tehtävällä muulla työllä ei ole 
vaikutusta rautatieliikenteeseen, liikennöitävyyteen, radan vakavuuteen, raiteen 
geometriaan, turvalaitteisiin tai sähkörataan.  

Rautatiealueella tehtävä muu työ ei edellytä liikenteenohjauksen antamaa ratatyö-
lupaa, turvamiestoimintaa, turvamiehen tai RATSUn käyttöä.  

6.2  Rautatiealueella tehtävän muu työn 
suunnittelu ja toteuttaminen 

Työstä tulee laatia kirjallinen turvallisuussuunnitelma, jonka osana on kattava ja 
järjestelmällinen turvallisuutta uhkaavien riskien tunnistaminen ja arviointi. Tällöin 
arvioidaan myös työkoneiden käytön ja työn, kuten puunkaatamisen tai maan-
muokkauksen, aiheuttamat riskit rautatieliikenteelle ja ratarakenteiden vakavuu-
delle.  

Työkoneet, niiden osat tai taakat eivät missään vaiheessa saa ulottua RSU:n sisä-
puolelle huomioiden rikkoutumisen, kaatumisen ja muut syyt. Kun työkone, sen 
osa tai taakka ei missään olosuhteissa voi hetkeksikään ulottua RSU:an, töissä voi-
daan käyttää työkoneita vapaasti. Työssä on määritettävä työkoneiden työskente-
lyulottuma ja turvallinen työskentelyetäisyys. 

Työskentely työkoneella ei vaadi ratatyölupaa, turvamiestoimintaa eikä nopeusra-
joitusta seuraavissa tilanteissa: 

− riskienarvioinnissa on todettu, että työskentely on turvallista eikä sillä ole 
vaikutusta rautatieliikenteeseen, liikennöitävyyteen, radan vakavuuteen, 
raiteen geometriaan, turvalaitteisiin tai sähkörataan 

− työvaihekohtaisessa suunnitelmassa on todettu riittävä työkoneen etäi-
syys RSU:sta, huomioiden työkoneen työskentelyulottuma ja olosuhteet 

− työkoneella käsiteltävät materiaalit eivät käsitellessä eivätkä pudotessaan 
voi ulottua RSU:an ja 

− työkoneen kuljettaja on perehdytetty työvaiheeseen, työn vaaroihin sekä 
ohjeistettu keskeyttämään työskentely, jos olosuhteet niin edellyttävät. 

 
Vaikka suunnitelmien mukaan työkoneen työskentelyetäisyys ei ulotu liikennöidyn 
raiteen RSU:an, työn aikana voi silti syntyä tilanteita, joissa työskentelyn turvalli-
suutta pitää varmistaa joko ratatyöluvalla, turvamiestoiminnalla tai RATSUa käyt-
tämällä. Työn suunnittelu ja valvonta ovat radanpidon urakoitsijan työnjohdon vas-
tuulla. Heidän vastuullaan on myös varmistaa koko työskentelyn ajan, että edelly-
tykset menettelylle säilyvät. 
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Kuva 50. Rautatiealueella tehtävässä muussa työssä työkoneen 
työskentelyulottuma ei ulotu missään tilanteessa RSU:n sisälle. Liikennöinti on 
sallittu kaikilla nopeuksilla eikä turvamiestoimintaa vaadita. 

 

Kuva 51. Rautatiealueella tehtävässä muussa työssä työkoneen 
työskentelyulottuma ei ulotu missään tilanteessa RSU:n sisälle. Liikennöinti on 
sallittu kaikilla nopeuksilla eikä turvamiestoimintaa vaadita. 
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Vaikka työskentely työkoneella tapahtuisi työkoneen työskentelyulottumaa kauem-
pana liikennöidystä raiteesta, on tilanteita, joissa yksikön kuljettaja voi maaston 
muodon, työn ja työympäristön olosuhteiden tai ratageometrian vuoksi erehtyä 
kauempaa luulemaan, että työkone tai sen osa on RSU:n sisäpuolella. Kun radan-
pidon urakoitsija tunnistaa kyseisen vaaran riskienarvioinnissa, on työn ajaksi mää-
rättävä turvamies keskeyttämään työkoneen liikkeet yksikön sivuutuksen ajaksi. 
Riskienarvioinnissa voidaan todeta, että turvamiestä tarvitaan varoittamaan vain 
toisesta suunnasta saapuvista yksiköistä (Kuva ). 

 

Kuva 52. Yksikön kuljettaja voi erehtyä luulemaan, että työkone on RSU:n sisällä. 
Riskienarvioinnin perusteella määrätään kohteeseen turvamies keskeyttämään 
työ ohituksen ajaksi. 
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7  Työkoneet ja liikkuva kalusto 

7.1  Periaatteet 

Kun työkoneella liikkuminen ei liity ratatyöhön, liikkumisen pitää tapahtua RSU:n 
ulkopuolella, kuten huolto- tai työmaatiellä. 

Ratatyöalueen hallinnasta vastaa ratatyövastaava. Ratatyövastaava määrittelee 
liikkuvan kaluston ja ratatyökoneiden järjestyksen raiteilla ja antaa luvan työkonei-
den kuljettajille siirtyä RSU:an ja raiteelle nousuun. Liikkuvalla kalustolla tai rata-
työkoneella ei saa ajaa ratatyöalueelle eikä mennä RSU:n sisäpuolelle sopimatta 
siitä ensin ratatyövastaavan kanssa. 

Liikkuminen ja työskentely RSU:ssa työkoneella ja ratatyössä käytettävällä liikku-
valla kalustolla on sallittu vain, kun liikenteenohjaus on antanut ratatyöluvan ja 
ratatyövastaava on antanut luvan tulla ratatyöalueelle tai nousta raiteelle.  

Kun liikkuvaa kalustoa on tulossa raiteita pitkin ratatyöalueelle, on liikenteen-
ohjauksen saatava ratatyövastaavalta lupa liikkuvan kaluston ratatyöalueelle 
siirtymiseen. 

Kuljettajan tulee varoittaa liikkumisestaan samalla alueella työskenteleviä muiden 
työkoneiden ja liikkuvan kaluston kuljettajia ja työntekijöitä työkoneen omalla va-
roitusvilkulla ja tarvittaessa äänimerkein. 

Työkoneella ja liikkuvalla kalustolla työskentelevän kuljettajan on varmistettava, 
että kone, sen osa tai taakka eivät missään työn vaiheessa tai olosuhteessa ulotu 
hetkeksikään liikennöidyn raiteen RSU:n sisäpuolelle. 

Jos työkone tai sen taakka voi työkoneen rikkoutumisen, kaatumisen, vaijerin kat-
keamisen tai muun syyn vuoksi ulottua työskentelyn vähimmäisetäisyyksiä lähem-
mäksi ratajohdon jännitteisiä osia, työkoneen runko on maadoitettava työn ajaksi 
paluuvirtakiskoon tai sähköratapylvääseen vähintään yhdellä 25 mm2 Cu-johti-
mella. Maadoituksen saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö tai työkohteessa 
opastettu henkilö. 

7.2  Työkoneen kuljettajan perehdyttäminen 
rautatieinfraan 

Radanpidon urakoitsijan on perehdytettävä maalla liikkuvan työkoneen ja ratatyö-
koneen kuljettajat rautatiealueella liikkumiseen ja työskentelyyn vaikuttaviin ja va-
rottaviin rakenteisiin kuten opastimiin, merkkeihin, sähköratapylväisiin, haruksiin, 
raiteessa oleviin laitteisiin, kiintopisteisiin ja rajapyykkeihin. 

Ratatyökoneen kuljettajat on perehdytettävä lisäksi radalle nousemiseen ja sieltä 
poistumiseen, vaihteiden toimintaan (kääntyminen, vikatilanteet) ja turvalaitejär-
jestelmän perustoimintaan (raidevirtapiiri, akselinlaskenta).  
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7.3  Tasoristeysten, huoltotasoristeysten ja 
laituripolkujen käyttö 

Tasoristeyksen saa ylittää tela-alustaisella työkoneella vain ratatyöluvalla.  

Huoltotasoristeyksen ja laituripolun ylittäminen ajoneuvolla tai työkoneella edellyt-
tää ratatyölupaa, kun ylitys liittyy ratatyöhön tai matkustajalaiturilla tehtävään työ-
hön, joka liittyy radanpitoon. 

7.4  Radalle nouseminen, poistuminen ja radan 
ylittäminen 

Työkone saa mennä RSU:n sisäpuolelle vain, kun alueella on ratatyölupa. Ratatyö-
luvan lisäksi radalle nouseminen ja raiteiden ylittäminen vaatii aina ratatyövastaa-
van luvan. 

Työkoneen radalle nouseminen pengertä pitkin on ehdottomasti kielletty. Radan 
ylityskohdalla ei saa olla ratalaitteita. Raiteelle noustessa ratatyökoneella ei saa 
ottaa kiinni kiskosta, pölkystä tai sähköratapylväästä. Kaapelikourut ja muut rata-
rakenteet on suojattava ylityksen ajaksi. Ratatyövastaava tai työryhmän yhteys-
henkilö vastaa ylityskohdan valinnasta ja siitä, että kiskoille nousu on mahdollista 
ratainfraa vaurioittamatta. 

Radalle nouseminen ja poistuminen on sallittu seuraavista paikoista: 

− tien, huoltotien, laituripolun, huoltoyhteyden ja työmaan tasoristeykset 
− erilliset radalle siirtymispaikat 
− nousemista varten työmaalle erikseen rakennetut väliaikaiset siirtymispai-

kat. 
 

Radalle nousun ja poistumisen jälkeen työkoneen kuljettajan on silmämääräisesti 
tarkastettava, että rataan ei tullut nousun tai poistumisen aikana vaurioita. 

Akselinlaskentaan perustuvalle radalle nousu ja sieltä poistuminen on häiriöttö-
myyden ja turvallisuuden kannalta tehtävä ensisijaisesti sivuraiteelta ja mahdolli-
suuksien mukaan raiteensulun takaa. Akselinlaskentapisteen yhdensuuntainen ylit-
täminen aiheuttaa järjestelmään häiriötilan. Mikäli ratatyökone ei missään vai-
heessa ylitä akselinlaskentapistettä, se ei rekisteröidy akselinlaskentajärjestelmään 
eikä näy liikenteenohjaukselle. 

7.5  Tähystäminen ja nopeudet 

Ratatyöalueella liikkuvan kaluston ja kiskoilla liikkuvan ratatyökoneen kuljettajan 
tulee edetä varoen, hallita nopeutta ja huomioida radan näkyvä osuus, jotta hän 
voi pysäyttää ratatyökoneen nopeasti ennen ratatyöalueen rajaa, toista kalustoyk-
sikköä, Seis-opastetta tai mitä tahansa estettä. 

Kalustoa työnnettäessä on kulkusuuntaan oltava tähystäjä, ellei näkyvyys ohjaa-
mosta kulkusuuntaan ole riittävä. 
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Liikkuvan kaluston suurin nopeus ratatyöalueella saa olla  

− liikennepaikkojen välisellä alueella enintään 50 km/h  
− liikennepaikkojen alueella sekä vaunuja työnnettäessä, kun näkemä kul-

kusuuntaan on rajoittunut, enintään 35 km/h. 
 

Ratatyökoneen suurin sallittu nopeus saa olla 35 km/h. Tästä voidaan poiketa työ-
koneen käyttöönotto- tai määräaikaistarkastuksessa todettavien rakenteellisten 
ominaisuuksien perusteella. Jos ratatyökone on jo aiemmin otettu käyttöön, mutta 
sitä ei ole vielä määräaikaistarkastettu Väyläviraston Ratatyökoneet-ohjeen /12/ 
mukaisesti, koneen suurin nopeus saa olla enintään 20 km/h. 

7.6  Ratatyökoneiden ja radanpidon urakoitsijan 
liikkuvan kaluston liikkeen ohjaaminen 
ratatyöalueella 

Kun ratatyöalueella tehdään vaunujen ja muiden moottoroimattomien yksiköiden 
(hinattavien laitteiden) työntö- ja vetoliikkeitä ratatyökoneilla tai radanpidon ura-
koitsijan liikkuvalla kalustolla, tulee liikkeitä ohjata tämän kohdan mukaisesti. 

Muun kuin radan rakennus- ja kunnossapitotöitä tekevän rautatieliikenteen har-

joittajan liikkuvan kaluston liikkuminen ratatyöalueella on kuvattu kohdassa 7.7. 

 

7.6.1  Kuljettajaa avustava henkilö 

Kuljettajaa avustava henkilön tehtävänä on huolehtia ratatyökoneiden ja radanpi-
don urakoitsijan liikkuvan kaluston liikkeiden ohjaamisesta ratatyöalueella. 
 
Kuljettajaa avustavan henkilön nimeämisestä vastaa ratatyövastaava. 
 
Ratatyövastaavan tulee varmistaa kuljettajaa avustavan henkilön perehdyttämi-
nen tehtävään ja käytettäviin opasteisiin. 
Kuljettajaa avustavalla henkilöllä sekä ratatyökoneen ja radanpidon urakoitsijan 
liikkuvan kaluston kuljettajalla tulee olla yhteinen viestintäväline. 
 

7.6.2  Liikkuminen ratatyöalueella ja opasteet 

Työntäminen 

Työntäminen tarkoittaa liikettä, jossa työntöliikkeen ohjaamisesta vastaa joku 
muu kuin kuljettaja. 
 
Vetäminen 

Vetäminen tarkoittaa liikettä, jossa vetoliikkeen ohjaamisesta vastaa kuljettaja. 

Kuljettajaa avustavan henkilön on annettava ratatyökoneen ja radanpidon urakoit-
sijan liikkuvan kaluston kuljettajalle ja muille toimintaan osallistuville selostus ta-
pahtuvista liikkeistä ennen opasteiden antamista. Kuljettajan on toistettava selos-
tus. 
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Kun vetokalusto on yksin tai vaunujonon keskellä, sen on liikuttava kuljettajaa 
avustavan henkilön määräämään suuntaan. 
 
Suulliset opasteet 

Vedä 

- Opaste ”Vedä” tarkoittaa, että selostuksen mukaisen vetoliikkeen saa 
tehdä. 

- Ennen ”Vedä”-opasteen antamista kuljettajaa avustavan henkilön on il-
moitettava kuljettajalle, mihin asti liike saa ulottua. 

 
Työnnä 

- Opaste ”Työnnä” tarkoittaa, että selostuksen mukaisen työntöliikkeen 
saa tehdä.  

- Ennen ”Työnnä”-opasteen antamista kuljettajaa avustavan henkilön on 
ilmoitettava, mihin asti työntöliike saa ulottua. 

 
Hiljennä 

- Opaste ”Hiljennä” tarkoittaa, että nopeutta on alennettava. 
 

Punainen 

- Opaste ”Punainen” tarkoittaa, että liike on pysäytettävä 
 
Hätäpunainen 

- Opaste ”Hätäpunainen” tarkoittaa, että liike on pysäytettävä mahdolli-
simman nopeasti. 

 
Työntöliikkeen ohjaaminen 

- Kuljettajaa avustavan henkilön on työntöliikkeen päätekohtaa lähestyttä-
essä ilmoitettava välimatka 200 metristä alkaen seuraavasti: 200 metriä, 
100, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2 ja metri.  

- Liikkuvan kaluston kuljettajan on toistettava välimatkat 200 ja 100. 
- Työntöliikettä ohjatessa kuljettajaa avustava henkilön ja liikkuvan kaluston 

kuljettajan välillä on oltava jatkuva yhteys. Katkos saa olla enintään 5 se-
kuntia, ja viimeisen 20 m matkalla enintään 2 sekuntia. Muutoin kuljettajan 
on pysäytettävä liike. 

 

7.7  Rautatieliikenteen harjoittajan liikkuvan 
kaluston liikkuminen ratatyöalueella 

Tässä kappaleessa ohjeistetaan muun rautatieliikenteen harjoittajan kuin radan 
rakennus- ja kunnossapitotöitä tekevän yrityksen liikkuvan kaluston liikkuminen 
ratatyöalueella. 
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Rautatieliikenteen harjoittajan liikkuva kalusto saa liikkua ratatyöalueella vain ra-
tatyöhön liittyen ja ratatyön tarpeista johtuen. Ratatyöalueella tapahtuva liikkumi-
nen tapahtuu aina ratatyöstä annettujen ohjeiden mukaan. 

Liikkuvan kaluston kuljettajalta ei edellytetä RUMA-sovelluksen käyttämistä, jos 
kyseessä on vain liikkuvan kaluston tuominen ratatyöalueelle tai vieminen sieltä 
pois. Mikäli liikkuva kalusto toimii ratatyöalueella pidempään, edellytetään kuljet-
tajalta RUMA-sovelluksen käyttämistä.  

7.7.1  Saapuminen ratatyöalueelle 

Liikkuvan kaluston kuljettajan tulee ilmoittaa liikenteenohjaukselle RAILI-palve-
lulla, että hän on valmis siirtymään ratatyöalueelle. 

Liikenteenohjauksen tulee ottaa yhteys ratatyövastaavaan RAILI-palvelulla. 

Mikäli liikkuva kalusto voi saapua ratatyöalueelle, ratatyövastaavan tulee antaa lii-
kenteenohjaukselle lupa liikkuvan kaluston siirtymiseen ratatyöalueelle. 

Liikenteenohjauksen tulee antaa liikkuvan kaluston kuljettajalle lupa vaihtotyönä 
ratatyöalueen rajalle ja siirtyä siitä ratatyöalueelle. Ratatyöalueelle saavuttaessa 
liikennöinti päättyy. 

Liikkuvan kaluston kuljettajan tulee ottaa yhteys ratatyövastaavaan RAILI-palve-
lulla. 

7.7.2  Kuljettajaa avustava henkilö 

Kuljettajaa avustavan henkilön tehtävänä on huolehtia liikkuvan kaluston liikkei-
den ohjaamisesta ratatyöalueella. 
Kuljettajaa avustavan henkilön nimeämisestä vastaa ratatyövastaava. 
 
Ratatyövastaavan tulee varmistaa kuljettajaa avustavan henkilön perehdyttämi-
nen tehtävään ja käytettäviin opasteisiin. 
 
Kuljettajaa avustavan henkilön tulee olla liittyneenä RUMAssa ratatyön jäseneksi. 
 
Kuljettajaa avustavalla henkilöllä ja liikkuvan kaluston kuljettajalla tulee olla yh-
teinen viestintäväline. 
 

7.7.3  Liikkuminen ratatyöalueella ja opasteet 

Työntäminen 
 
Työntäminen tarkoittaa liikettä, jossa liikkeen ohjaamisesta vastaa joku muu kuin 
kuljettaja. 
 
Vetäminen 

Vetäminen tarkoittaa liikettä, jossa liikkeen ohjaamisesta vastaa kuljettaja. 
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Kuljettajaa avustavan henkilön on annettava liikkuvan kaluston kuljettajalle ja 
muille toimintaan osallistuville selostus tapahtuvista liikkeistä ennen opasteiden 
antamista. Kuljettajan on toistettava selostus. 
 
Kun vetokalusto on yksin tai vaunujonon keskellä, sen on liikuttava kuljettajaa 
avustavan henkilön määräämään suuntaan. 
 
Suulliset opasteet 
 
Vedä 

- Opaste ”Vedä” tarkoittaa, että selostuksen mukaisen vetoliikkeen saa 
tehdä. 

- Ennen ”Vedä”-opasteen antamista kuljettajaa avustavan henkilön on il-
moitettava kuljettajalle, mihin asti liike saa ulottua. 

 
Työnnä 

- Opaste ”Työnnä” tarkoittaa, että selostuksen mukaisen työntöliikkeen 
saa tehdä. 

- Ennen ”Työnnä”-opasteen antamista kuljettajaa avustavan henkilön on 
ilmoitettava, mihin asti työntöliike saa ulottua. 
 

Hiljennä 

- Opaste ”Hiljennä” tarkoittaa, että nopeutta on alennettava. 
 

Punainen 

- Opaste ”Punainen” tarkoittaa, että liike on pysäytettävä. 
 
Hätäpunainen 

- Opaste ”Hätäpunainen” tarkoittaa, että liike on pysäytettävä mahdolli-
simman nopeasti. 

 
Työntöliikkeen ohjaaminen 

- Kuljettajaa avustavan henkilön on työntöliikkeen päätekohtaa lähestyttä-
essä ilmoitettava välimatka 200 metristä alkaen seuraavasti: 200 metriä, 
100, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2 ja metri.  

- Liikkuvan kaluston kuljettajan on toistettava välimatkat 200 ja 100. 
- Työntöliikettä ohjatessa kuljettajaa avustava henkilön ja liikkuvan kalus-

ton kuljettajan välillä on oltava jatkuva yhteys. Katkos saa olla enintään 5 
sekuntia, ja viimeisen 20 m matkalla enintään 2 sekuntia. Muutoin kuljet-
tajan on pysäytettävä liike. 

 

7.7.4  Poistuminen ratatyöalueelta 

Kun liikkuvan kaluston kuljettaja on valmis poistumaan ratatyöalueelta, tulee hä-
nen ottaa yhteys ratatyövastaavaan RAILI-palvelulla. 
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Ratatyövastaavan on annettava liikkuvan kaluston kuljettajalle lupa siirtyä ratatyö-
alueen rajalle. 

Liikkuvan kaluston kuljettajan on  

− siirryttävä ratatyöalueen rajalle 

− otettava RAILI-palvelulla yhteys liikenteenohjaukseen ratatyöalueelta pois 
siirtymistä varten. 

 
Liikenteenohjauksen on annettava liikkuvan kaluston kuljettajalle lupa liikennöin-
tiin ratatyöalueen rajalta. 

Liikkuvan kaluston kuljettajan on siirryttävä ratatyöalueen ulkopuolelle liikenteen-
ohjauksen ohjeiden mukaisesti. 

7.8  Opastimien opasteet 

Ratatyöalueella ei noudateta opastimien opasteita lukuun ottamatta seuraavia 
poikkeuksia: 

− Ratatyöalueen rajalla olevaa opastinta ei saa ohittaa. 
− Lukitusopastimen Seis-opastetta ei saa ohittaa ratatyökoneella tai liik-

kuvalla kalustolla ilman ratatyövastaavan lupaa. Lupa pitää saada suoraan 
ratatyövastaavalta. 
o Ennen luvan antamista ratatyövastaavan on varmistuttava, että luki-

tusopastimen jälkeisellä raiteella voi liikkua turvallisesti. Lukitusopasti-
men takana voi olla avattava silta, kääntöpöytä, puomi, portti, ovi, 
kuormaus- tai purkulaite tai muu este. 

o Kun ratatyövastaava on varmistunut, että lukitusopastimen voi turval-
lisesti ohittaa, hänen tulee antaa siihen lupa muodossa “Työkone 
[tarkenne], lupa ohittaa lukitusopastin”. 

− Tasoristeysopastimen Lähesty varovasti -opastetta pitää noudattaa si-
ten, että opastimen saa ohittaa ja opastimen takana olevaan ensimmäi-
seen rautatien tasoristeykseen saavuttaessa nopeus saa olla enintään 
10 km/h. 

 
Opasteet on esitetty Väyläviraston ohjeessa Junaliikenteen ja vaihtotyön turvalli-
suussäännöt (Jt) /13/. 

7.9  Liikkuvan kaluston, ratatyökoneiden, 
vaunujen ja hinattavien laitteiden paikoillaan 
pysymisen varmistaminen 

Liikenteenohjauksen kanssa on sovittava etukäteen, mille raiteelle liikkuvaa kalus-
toa, ratatyökoneita, vaunuja ja muita hinattavia laitteita voidaan jättää seisomaan. 
Niitä ei saa jättää paikkaan, josta ne aiheettomasti teknisen vian tai ilkivallan vuoksi 
liikkuessaan voivat vaarantaa liikennöinnin tai radalla tehtävän työn. 

Radanpidon urakoitsija vastaa kaluston paikoillaan pysymisen varmistamisesta.   



Väyläviraston ohjeita 40/2022 139 
Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) 
 

 

Paikoillaan pysymisen varmistamisessa tulee käyttää yksikön seisontajarruja ja 
asettaa kiskoille riittävä määrä pysäytyskenkiä. Paikallaan pysymisen varmistami-
sessa tulee huomioida raiteen kaltevuus sekä ympäristö- ja sääolosuhteiden (kuten 
tuulen) ja ilkivallan mahdollinen vaikutus paikallaan pysymiseen. 

Raiteensulku ei ole riittävä paikallaan pysymisen varmistus.  

7.10  Työkoneen työskentelyulottuman ja 
turvallisen työskentelyetäisyyden 
määrittäminen  

Jokaiselle työkoneelle on määritettävä konekohtainen turvallinen työskentelyetäi-
syys ja työkoneen työskentelyulottuma. 

7.10.1  Turvallinen työskentelyetäisyys 

Turvallinen työskentelyetäisyys tarkoittaa työturvallisuuden kannalta tarvittavaa 
etäisyyttä vaarallisesta työkohteesta tai -koneesta.  

Turvallinen työskentelyetäisyys muodostuu koneen mitoista ja ulottuvuudesta sekä 
tehtävästä työstä ja käytettävästä lisälaitteesta. Arvioitaessa turvallista työskente-
lyetäisyyttä on aina jokaisessa työn riskien arvioinnissa arvioitava työkoneen liik-
kuminen, kaatumisvaara ja työstä aiheutuvat muut vaarat (Kuva ). Muita vaaroja 
ovat esimerkiksi putoavat taakat, irtoavat ja sinkoavat materiaalit ja pöly. 

 

Kuva 53. Turvalliseen työskentelyetäisyyteen vaikuttaa mm. sinkoutuva 
materiaali. 

7.10.2  Työkoneen työskentelyulottuma 

Työkoneissa tulee huomioida vastapainon, puomin ja sen lisälaitteiden sekä lisä-
laitteella käsiteltävien taakkojen ja rakenteiden yhteinen ulottuma. Jokaisella rata-
työmaalla on oltava käytettävien työkoneiden ja käytettävien lisälaitteiden lista, 
josta ilmenee koneen ja lisälaitteiden työskentelyulottumat. Listaa on ylläpidettävä 
päätoteuttajan turvallisuuspalavereissa. 
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Kun määritetään työkoneen työskentelyulottumaa, otetaan työvaiheittain huomi-
oon seuraavat asiat: 

− työkoneen ominaisuudet kuten koko, ulottumat, liikkeet ja liikkuminen 
− työkohteen sijainti rautatiealueella 
− junan tai muun kalustoyksikön kuljettajan näkemät (radan geometria, nä-

kemäesteet) 
− työskentelyolosuhteet 
− työympäristö (maaston muoto, korkeuserot, näkemäesteet) 
− työkoneella tehtävä työ, käytettävät lisälaitteet ja käsiteltävät materiaalit 
− työkoneen käyttöön ja työhön liittyvät vaarat. 
 

 

Kuva 54. Työkoneen työskentelyulottumassa tulee ottaa huomioon mm. koneen 
ulottumat ja liikkeet. 

Riskienarvioinnin yhteydessä määritellään kone- ja työvaihekohtaiset työskente-
lyulottumat, jotka kirjataan työn työvaihekohtaisiin turvallisuus-, laatu- ja ympäris-
tösuunnitelmiin ja työkoneen vastaanotto- tai käyttöönottotarkastuspöytäkirjaan.  
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8  Työskentely laiturialueella 

8.1  Työskentely työkoneella laiturialueella 

Laiturialueella työkoneella RSU:n sisäpuolella tehtävä työ edellyttää aina ratatyö-
lupaa. 

RSU ulottuu laiturialueella laiturin reunasta mitattuna 1,5 metriä laiturille päin.  

Laiturialueen muulla osalla tehtävä työ on rautatiealueella tehtävää muuta työtä. 

Laiturialueella työkoneella työskenneltäessä on noudatettava tarpeellista varovai-
suutta siten, että liikennöinnin, laiturialueella liikkuvien matkustajien tai muiden 
henkilöiden turvallisuutta ei vaaranneta missään tilanteessa.  

8.1.1  Työkoneen pysäköinti 

Työkoneen pysäköintiä laiturialueelle pitää välttää. Työkoneen pysäköinti laituri-
alueella on sallittu vain työkoneella tehtävän työn sitä edellyttäessä. Työkone on 
pysäköitävä laiturialueella aina laituriin merkityn vaara-alueen ulkopuolelle raiteen 
suuntaisesti, kuitenkin vähintään 1,5 metrin etäisyydelle laiturin reunasta. 

Työn päätyttyä työkone on siirrettävä välittömästi yleiselle pysäköintialueelle tai 
työmaasuunnitelmassa määritellylle pysäköintialueelle.  

8.1.2  Työkoneen liikkuminen laiturialueella 

Työkoneen liikkumista matkustajille varatulla laiturialueella pitää välttää. Ajetta-
essa työkoneella laiturialueella on noudatettava tarpeellista varovaisuutta. Työko-
neen nopeus on sovitettava siten, että sen liikkumisesta ei aiheudu vaaraa laituri-
alueella oleville henkilöille tai rautatieliikenteelle. 

Työkoneiden liikkumisessa ja pysäköinnissä laiturialueelle on otettava huomioon 
havaittavuutta heikentävät tekijät. Työkoneen ajovalojen ja vilkkuvien varoitusva-
lojen käytöllä ei saa haitata opasteiden tai merkkien näkyvyyttä, häikäistä yksikön 
kuljettajaa tai muuten haitata kuljettajaa tähystämästä. 

8.2  Työkohteen erottaminen laiturialueella 

Laiturialueella oleva työkohde on erotettava muusta laiturialueesta esimerkiksi 
suoja-aitaa käyttäen aina, kun työstä voi olla vaaraa laiturialueella liikkuville hen-
kilöille.  

Matkustajilla ei saa olla pääsyä työkoneiden liikkumis- ja työskentelyalueille. Täl-
laisia töitä ovat esimerkiksi kaivutyöt, raskaiden rakenteiden asennustyöt, nosto-
työt, työkoneiden liikkuva työskentely ja työt, joissa on rakenteiden tai materiaa-
lien putoamis- tai kaatumisvaara. 
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9  Tasoristeykset 

9.1  Tieliikenteen ohjaajan käyttö tasoristeyksessä 

Tasoristeykseen on määrättävä henkilö tieliikenteen ohjaajaksi seuraavissa tilan-
teissa: 

− tasoristeyslaitos joudutaan ottamaan lyhytaikaisesti pois käytöstä ratatyön 
takia, ja radalla liikutaan kiskoilla liikkuvilla yksiköillä tasoristeyksen koh-
dalla 

− tasoristeyslaitoksen häiriö- ja vikatilanteet ja huoltotyöt 
− tieliikennettä haittaavat muut ratatyöt 
− vartioimattomassa tasoristeyksessä silloin, kun tien liikennemäärät ovat 

tilapäisesti suurentuneet, esimerkiksi työmaan johdosta 
− junien nopeudet ovat tilapäisesti radan suurinta nopeutta suuremmat, esi-

merkiksi koeajoissa 
− Väyläviraston erikseen määrittämät muut tapaukset. 

  

9.1.1  Tieliikenteen ohjaajaa koskevat vaatimukset 

Tasoristeyksessä tieliikenteen ohjaajana toimivalta henkilöltä vaaditaan 

− turvamiespätevyys 
− Tieturva 1 tai Tieturva 2 -pätevyys 
− vähintään AM 121- tai B-luokan voimassa oleva ajokortti 
− vähintään 18 vuoden ikä 
− normaalit aistit eli näkö, kuulo ja reaktiokyky 
− koulutus, perehdytys ja suostumus kyseiseen tehtävään. Suostumus tulee 

pyytää kirjallisena. 
  

9.1.2  Tieliikenteen pysäyttäminen ja toimenpiteet 

Tieliikenteen pysäyttäminen on tehtävä riittävän ajoissa siten, että tie- tai rauta-
tieliikennettä ei vaaranneta.  

Henkilön toimiessa tieliikenteen ohjaajana tasoristeyksessä pitää hänellä olla py-
säytysmerkki C1 (Ajoneuvolla ajo kielletty). Valoisaan aikaan käytetään merk-
kiä, jonka halkaisija on 400 mm. Merkin pintamateriaalin tulee olla vähintään R2-
luokan päiväloistekalvoa. Merkin pitää olla pimeän aikaan sisältä valaistu tai esi-
merkiksi LED-tekniikkaan perustuva halkaisijaltaan 200 mm:n pienoiskoossa oleva 
merkki. 

Tasoristeyksen turvaamisessa on käytettävä kahta tai useampaa henkilöä seuraa-
vissa tilanteissa: 

− tieliikenne ylittää tasoristeyksessä useamman kuin yhden liikennöidyn rai-
teen 

− tasoristeykseen kuuluu ajoneuvoliikenteen tasoristeyksen lisäksi yksi tai 
useampia kevyen liikenteen väylän tasoristeyksiä 

− tasoristeyksen kohdalla on ajoneuvoliikenteen käytössä enemmän kuin 
kaksi ajokaistaa 
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− tieliikenne on vilkasta joko jatkuvasti tai hetkellisesti (ruuhka-ajat) 
− turvaamistyötä ei voida suorittaa turvallisesti yhdellä tieliikenteen ohjaa-

jalla. 
 

Yksi tieliikenteen ohjaaja riittää, mikäli tieliikenne voidaan turvallisesti pysäyttää 
kytkemällä turvattava tasoristeyslaitos käsikäyttöisesti varoitustilaan. Vain sellais-
ten ohjauskytkimien- ja painikkeiden käyttäminen on sallittua, jotka eivät vaikuta 
pääopastimien opasteisiin tai mahdollisuuteen turvata junakulkutietä.  

Tarvittaessa tasoristeyslaitoksen toiminta on varmistettava käyttöohjeesta ennen 
ohjauskytkimien ja painikkeiden käyttämistä. Tasoristeyslaitoksen ohjauspainikkei-
den käyttäjänä voi toimia kyseiseen tehtävään opastettu henkilö. Tällöin tieliiken-
teen ohjaaja vastaa tähystämisestä ja tekee päätöksen varoituksen kytkemisestä. 

Viestin välityksessä on oltava käytettävissä vähintään kaksi toisistaan riippuma-
tonta tapaa tasoristeyksessä tieliikenteen ohjaajana toimivan henkilön ja tasoris-
teyslaitoksen maastossa olevia ohjauspainikkeita käyttävän henkilön välillä. Vies-
tien välittämiseen kuluva aika on huomioitava lähestyvästä yksiköstä varoitetta-
essa siten, että vaihtoehtoiselle viestin välitystavalle jää tarvittaessa riittävästi ai-
kaa. Esimerkiksi radiopuhelimella annettavan viestin lisäksi voidaan sopia käytet-
täväksi äänimerkinantolaitetta, mikäli viestin välittäjä ei saa välittömästi kuittausta 
vastaanottajalta. 

Tieliikenteen ohjauksesta tasoristeyksissä noudatetaan lisäksi Väyläviraston oh-
jetta Liikenne tietyömaalla – Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset /14/. 
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9.2  Tasoristeyslaitoksen käytöstä poistaminen 
ratatyön yhteydessä 

 

Kuva 55. Tasoristeyslaitoksen käytöstä poistaminen ratatyön yhteydessä. 

9.2.1  Merkintä RT-ilmoitukseen 

Ratatyön yhteydessä tapahtuvan tasoristeyslaitoksen käytöstä poiston takia rata-
työvastaavan on merkittävä tasoristeyslaitoksen käytöstä poisto RT-ilmoitukseen. 

9.2.2  Tieliikenteen ohjaajan käyttö 

Jos tasoristeyksen kohdalla liikutaan ratatyön aikana kiskoilla liikkuvilla yksiköillä, 
radanpidon urakoitsijan tulee määrätä tasoristeykseen tieliikenteen ohjaaja, joka 
voi tarvittaessa pysäyttää tieliikenteen.  

Kun käytetään tienliikenteen ohjaajaa, radanpidon urakoitsija toteuttaa seuraavat 
liikennejärjestelyt: 
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− Tielle asetetaan 150–250 metriä ennen tasoristeystä merkki A33 (Muu 
vaara) sekä sen alle lisäkilpi H24 (Pysäytys). Merkin A33 (Muu 
vaara) yhteyteen sijoitetaan suunnatut varoitusvalot sekä sulkupylväs 
korostamaan merkin näkyvyyttä.  

− Tielle asetetaan nopeusrajoitusmerkit, jotka rajoittavat nopeuden enin-
tään 50 km/h:iin. 

− Tasoristeyksen välittömään läheisyyteen asetetaan keltaisella varoitusva-
lolla varustettu sulkukartio. 

 
Radanpidon urakoitsija voi käyttää toimenpiteiden toteuttamiseen alihankkijaa. 

Tieliikenteen ohjaajan käyttö ei ole tarpeen, jos radalla ei liikuta kiskoilla liikkuvilla 
yksiköillä tasoristeyksen kohdalla.    

 

Kuva 14. Tasoristeyksen varustaminen ja tieliikenteen ohjaajan käyttö, kun 
tasoristeyslaitos poistetaan käytöstä ratatyön yhteydessä. 

Em. tieliikenteen liikennejärjestelyjä ei tieliikenteen ohjaajaa lukuun ottamatta tar-
vitse tehdä, jos niiden toteuttaminen kestää pidempään kuin ratatyö ja tieliiken-
teen ohjaaminen tasoristeyksessä. 

Tilapäisen tasoristeyksen osalta noudatetaan aina tasoristeysluvan ehtoja.  

9.2.3  Toiminta mikäli tieliikenteen ohjaaja ei ole käytettävissä 

Mikäli ratatyön aikana tasoristeykseen ei ole käytettävissä tieliikenteen ohjaajaa ja 
tasoristeyksen kohdalla liikutaan ratatyön aikana kiskoilla liikkuvilla yksiköillä, ra-
danpidon urakoitsija toteuttaa seuraavat liikennejärjestelyt: 
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− Sekä A26 tai A27 (Rautatien tasoristeys) -merkin että A29.1 tai 
A29.2 (Tasoristeys) -merkin alapuolelle asennetaan Tasoristeyslaitos 
epäkunnossa -lisäkilpi. 

− Sekä A26 tai A27 (Rautatien tasoristeys) -merkin kohdalle että taso-
risteyksen välittömään läheisyyteen asetetaan keltaisella varoitusvalolla 
varustettu sulkukartio. 

− Liikennemerkin A26 tai A27 (Rautatien tasoristeys) kohdalle asete-
taan sulkupylväs. 

  

Tasoristeyslaitos epäkunnossa -lisäkilpi on esitetty Ratateknisten ohjeiden 
(RATO) osassa 17 Radan merkit ja merkinnät. 

Mikäli kaksi- tai useampiraiteisella radalla osaa raiteista liikennöidään ja tasoris-
teyslaitos on toiminnassa ko. raiteiden osalta, lisäkilpiä ei käytetä. 

 

Kuva 57. Tasoristeyksen varustaminen, kun tasoristeyslaitos poistetaan käytöstä 
ratatyön yhteydessä, mikäli käytettävissä ei ole tieliikenteen ohjaajaa. 
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9.3  Tasoristeyslaitoksen lyhytaikainen häiriö- ja 
vikatilanne 

 

Kuva 58. Toiminta tasoristeyslaitoksen häiriö- ja vikatilanteissa. 

9.3.1  Nopeusrajoituksen asettaminen liikennöinnille 

Mikäli tasoristeyslaitos vikaantuu lyhytaikaisesti tai siinä todetaan toimintahäiriö, 
tulee radanpidon urakoitsijan asettaa liikennöinnille nopeusrajoitus LR-ilmoituk-
sella. LR-ilmoituksessa tulee mainita myös tasoristeyslaitoksen häiriö- ja vikatilan-
teesta. 
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LR-ilmoituksessa tulee mainita tasoristeyslaitoksen vika/toimintahäiriö sekä aset-
taa tasoristeykseen enintään 30 km/h nopeusrajoitus. LR-ilmoitus tulee korvata 
ennakkosuunnitelmalla viipymättä, kuitenkin viimeistään 24 tunnin kuluessa. Tässä 
tapauksessa 7 vuorokauden aikarajaa ennakkosuunnitelman laatimiseen ei tarvitse 
noudattaa. 

Ennakkosuunnitelman tulee sisältää enintään 30 km/h nopeusrajoitus, jonka lisä-
tietona on tasoristeyslaitoksen vika/toimintahäiriö. 

Lisäksi radanpidon urakoitsija 

− laatii RT-ilmoituksen nopeusrajoituksen toteuttamisesta 
− pyytää ja saa ratatyöluvan nopeusrajoituksen toteuttamiselle 
− toteuttaa nopeusrajoituksen nopeusmerkeillä, nopeusmerkin etumerkeillä 

ja baliiseilla. 
 

9.3.2  Tieliikenteen ohjaajan käyttö 

Tasoristeyslaitoksen häiriö- ja vikatilanteissa radanpidon urakoitsijan tulee mää-
rätä tasoristeykseen tieliikenteen ohjaaja, joka voi tarvittaessa pysäyttää tieliiken-
teen. Tällöin noudatetaan kohdassa 9.2.2 Tieliikenteen ohjaajan käyttö mainittuja 
menettelyjä. 

Kun tasoristeykseen on määrätty tieliikenteen ohjaaja ja hän on aloittanut työnsä, 
radanpidon urakoitsijan tulee korvata aiempi LR-ilmoitus tai nopeusrajoitus aset-
tamalla rautatieliikenteelle uudella LR-ilmoituksella tai nopeusrajoituksella sellai-
nen nopeusrajoitus, jolla tieliikenteen ohjaaja havaitsee lähestyvän yksikön ajoissa 
ja hänen on mahdollista pysäyttää tieliikenne molemmista suunnista ennen yksikön 
saapumista tasoristeykseen (vajaa näkemäalue huomioiden). 
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Kuva 59. Tasoristeyksen varustaminen ja tieliikenteen ohjaajan käyttö, kun 
tasoristeyslaitoksessa on lyhytaikainen häiriö- tai vikatilanne. 

Em. tieliikenteen liikennejärjestelyjä tieliikenteen ohjaajaa lukuun ottamatta ei tar-
vitse tehdä, jos niiden toteuttaminen kestää pidempään kuin vika/häiriö tai sen 
korjaus.  

9.3.3  Toiminta mikäli tieliikenteenohjaaja ei ole käytettävissä 

Mikäli tasoristeyslaitoksen vika- tai häiriötilanteen aikana tasoristeykseen ei ole 
käytettävissä tieliikenteenohjaajaa, radanpidon urakoitsijan tulee kohdan 9.3.1 No-
peusrajoituksen asettaminen liikennöinnille mukaisen rautatieliikenteen nopeusra-
joituksen lisäksi toteuttaa seuraavat liikennejärjestelyt: 

− Sekä A26 tai A27 (Rautatien tasoristeys) -merkin että A29.1 tai 
A29.2 (Tasoristeys) -merkin alapuolelle asennetaan Tasoristeyslaitos 
epäkunnossa -lisäkilpi. 

− Sekä A26 tai A27 (Rautatien tasoristeys) -merkin kohdalle että taso-
risteyksen välittömään läheisyyteen asetetaan keltaisella varoitusvalolla 
varustettu sulkukartio. 

− Liikennemerkin A26 tai A27 (Rautatien tasoristeys) kohdalle asete-
taan sulkupylväs. 
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Kuva 60. Tasoristeyksen varustaminen, kun tasoristeyslaitoksessa on 
lyhytaikainen häiriö- tai vikatilanne, mikäli käytettävissä ei ole tieliikenteen 
ohjaajaa. 

9.3.4  Viankorjauksen käynnistäminen 

Kun radanpidon urakoitsija on valmis tasoristeyslaitoksen viankorjaukseen, toimi-
taan kuten kappaleessa 9.4 Tasoristeyslaitoksen suunnitellun huollon sekä häiriön 
tai vian korjaamisen toteuttaminen. 
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9.4  Tasoristeyslaitoksen suunnitellun huollon 
sekä häiriön tai vian korjaamisen 
toteuttaminen 

 

Kuva 61. Tasoristeyslaitoksen suunnitellun huollon sekä häiriön tai vian 
korjaamisen toteuttaminen. 
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9.4.1  RT-ilmoituksen laatiminen ja ratatyölupa 

Mikäli tasoristeyslaitoksen suunnitellun huollon tai häiriön/vian korjaamisen aikana  

− tasoristeyslaitos ei toimi tai se poistetaan käytöstä käyttökytkimestä eikä  
− käytettävissä ole tieliikenteen ohjaajaa 

  
tulee radanpidon urakoitsijan laatia asiasta RT-ilmoitus ja saada työhön ratatyö-
lupa. 

Mikäli ratatyölupaa ei liikennetilanteen takia saada tai se joudutaan päättämään, 
vaikka huolto tai häiriön/vian korjaaminen on kesken eikä tasoristeyslaitos toimi 
tai se ei toimi oikein, tulee noudattaa luvussa 9.3 Tasoristeyslaitoksen lyhytaikai-
nen häiriö- ja vikatilanne mainittuja vaatimuksia. 

9.5  Tasoristeyslaitoksen pidempiaikainen 
käytöstä poistaminen häiriö- tai 
vikatilanteessa 

 

Kuva 62. Tasoristeyslaitoksen pidempiaikainen käytöstä poistaminen häiriö- ja 
vikatilanteissa. 
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Jos tasoristeyslaitos poistetaan käytöstä niin pitkäksi ajaksi, että tieliikenteen oh-
jaajan käyttäminen ei ole tarkoituksenmukaista, radanpidon urakoitsija toteuttaa 
seuraavat liikennejärjestelyt: 

− tasoristeyslaitoksen puomit irrotetaan 
− tieopastimien valoyksiköt peitetään kokonaisuudessaan 
− merkit A27 (Rautatien tasoristeys, jossa on puomit) korvataan mer-

keillä A26 (Rautatien tasoristeys, jossa ei ole puomeja) 
− merkin A26 (Rautatien tasoristeys, jossa ei ole puomeja) kohdalle 

asetetaan sulkupylväs 
− sekä A26 (Rautatien tasoristeys) -merkkiin että A29.1 tai A29.2 

(Tasoristeys) -merkkiin asetetaan Tasoristeyslaitos epäkunnossa -
kilpi 

− sekä A26 (Rautatien tasoristeys) -merkin kohdalle että tasoristeyksen 
välittömään läheisyyteen asetetaan keltaisella varoitusvalolla varustettu 
sulkukartio  

− tien nopeusrajoitus alennetaan 50 km:iin/h 
− rautatieliikenteelle asetetaan tasoristeyksen pienimpään näkemään perus-

tuva nopeusrajoitus ennakkosuunnitelmalla ja nopeusrajoitussuunnitel-
malla (nopeusmerkit, etumerkit ja baliisit) 

− radalle asennetaan Yleinen varoitusmerkki -merkit (mainittava ennak-
kosuunnitelmassa). 

 

Rautatieliikenteen nopeusrajoitus lasketaan liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tuksen näkemäalueista (65/2011) mukaisesti /15/. 

Tasoristeyslaitos epäkunnossa -lisäkilpi on esitetty Ratateknisten ohjeiden 
(RATO) osassa 17 Radan merkit ja merkinnät. 
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Kuva 63. Tasoristeyksen varustaminen, kun tasoristeyslaitos on pidempiaikaisesti 
pois käytöstä häiriö- tai vikatilanteen takia. 

9.6  Tien sulkeminen tasoristeyksessä 

Radanpidon työstä johtuva tien sulkeminen tilapäisesti kokonaan tasoristeyksen 
kohdalla edellyttää aina tienpitäjän lupaa sekä ilmoitusta pelastusviranomaiselle ja 
tieliikennekeskukseen. 

Näissä tilanteissa noudatetaan Väyläviraston ohjetta Liikenne tietyömaalla – Tien-
rakennustyömaat /16/. 
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10  Nostotyöt, telineet ja muut vaaralliset 
työt ja -kohteet 

10.1  Nostokaluston käyttö rautatiealueella  

10.1.1  Nostojen suunnittelu 

Rautatiealueella nosturilla ja henkilönostimilla tehtävistä nostoista on laadittava 
kirjallinen nostosuunnitelma. Suunnitelmassa on arvioitava nostotyön mahdolliset 
vaarat rautatiejärjestelmän turvallisuudelle sekä suunniteltava riskejä pienentävät 
toimenpiteet, kuten jännitekatkot tai liikennöinnin rajoitukset. Suunnitelmassa on 
esitettävä toimenpiteet myös nostoissa tapahtuvan vahingon tai vaaratilanteen va-
ralta. Sähköradan läheisyydessä tehtäviin nostotöihin on nostot toteuttavan tahon 
nimettävä sähköturvallisuustoimien valvoja vastaamaan nostoihin liittyvästä säh-
köturvallisuudesta. 

10.1.2  Nostolaitteen pystytys ja käyttö 

Nostolaitteen pystytys, käyttö ja purkaminen on tehtävä siten, että siitä ei aiheudu 
vaaraa rautatiejärjestelmälle tai -liikenteelle. Nostolaitteelle tehdään käyttöönotto-
tarkastus, jossa työturvallisuusasioiden lisäksi otetaan huomioon riskit rautatielii-
kenteelle ja -järjestelmälle. Tarkastuksessa varmistetaan, että nostotyöt voidaan 
tehdä nostosuunnitelmien mukaisesti. Erityisesti varmistetaan nostoreittien etäi-
syydet liikennöidystä raiteesta ja sähköradasta, nostolaitteen maadoitustarve ja 
nostettavien taakkojen etäisyydet liikennöidystä raiteesta ja sähköradasta. Tarkas-
tuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja, joka tulee säilyttää nostolaitteessa. 

Jos nostolaitteen työskentelyalue ulottuu viittä metriä lähemmäksi sähköistetyn ra-
dan jännitteisiä rakenteita tai paluujohdinta, on sen käytölle haettava lupa sähkö-
laitteiston käytön johtajalta. Tarkempi ohjeistus asiasta on Väyläviraston Sähköra-
taohjeissa /5/ kohdassa 3 Etäisyydet sähköradan jännitteisistä osista.  

Nostolaite tai sen nostama taakka ei saa ulottua missään vaiheessa liikennöidyn 
raiteen RSU:n sisäpuolelle. Nostolaitteen puomi ei saa kääntyä tai liikkua niin, että 
se vaarantaa tai häiritsee rautatieliikennettä. Lisäksi on varmistettava, että nostet-
tavat taakat eivät pääse putoamaan liikennöidylle raiteelle tai sähköradan raken-
teisiin. 

Nostolaitteen sivusuuntaisen etäisyyden sähköradasta pitää olla vähintään 3 met-
riä. Nostolaitteen liikeradat ja työskentelyalueet, taakat mukaan luettuna, eivät saa 
ulottua kolmea metriä lähemmäksi ratajohdon jännitteistä osaa eivätkä kahta met-
riä lähemmäksi paluujohdinta.  

Taakkoja ei saa viedä radan yläpuolelle, ellei radan päälle ole rakennettu riittävän 
lujarakenteista ja kiinteää suojarakennetta tai mikäli työhön ole ratatyölupaa. Suo-
jarakennetta varten tarvitaan Väyläviraston lupa. Lupaehdoissa annetaan vaati-
muksia rakenteen pystyttämiseen ja lujuuteen sekä työskentelyrajoituksia. 

Nostolaite on tarvittaessa varustettava liikerajoittimella. 



Väyläviraston ohjeita 40/2022 156 
Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) 
 

 

Jos nostolaite tai sen taakka voi nostolaitteen rikkoutumisen, kaatumisen, taakan 
heilumisen tai muun syyn vuoksi ulottua työskentelyn vähimmäisetäisyyksiä lä-
hemmäksi ratajohdon jännitteisiä osia, on nostolaite maadoitettava työn ajaksi pa-
luuvirtakiskoon tai M-johtimella varustettuun sähköratapylvääseen vähintään yh-
dellä 25 mm2 Cu-johtimella. Maadoituksen saa tehdä vain sähköalan ammattihen-
kilö tai työkohteessa opastettu henkilö. 

10.2  Telineiden käyttö rautatiealueella 

Rautatiealueelle pystytettävistä telineistä laaditaan työturvallisuusmääräysten mu-
kainen telineen käyttösuunnitelma (VnA 205/2009), jossa otetaan huomioon myös 
telineen pystyttämisessä, käytössä ja purkamisessa syntyvät vaarat rautatieliiken-
teelle sekä sähköradan aiheuttamat vaarat itse telineen käytölle. Telineen pystytys, 
käyttö ja purkaminen on tehtävä siten, että siitä ei aiheudu vaaraa rautatiejärjes-
telmälle tai -liikenteelle. Teline tulee pystyttää Vna 205/2009 lukujen 11 ja 12 vaa-
timusten mukaisesti.  

Telineen sivusuuntaisen etäisyyden sähköradasta pitää olla vähintään 3 metriä. 
Tarkempi ohjeistus asiasta on Väyläviraston Sähkörataohjeissa /5/ kohdassa 3 
Etäisyydet sähköradan jännitteisistä osista.  

Telineelle pitää tehdä myös työturvallisuusmääräyksissä vaadittu käyttöönottotar-
kastus, jossa tarkastetaan telineen etäisyydet liikennöidystä raiteesta ja ratajohdon 
jännitteisistä osista, telineen maadoitukset ja menettelyt, joilla estetään telineellä 
tehtävän työskentelyn aiheuttamat vaarat rautatieliikenteelle. Tarkastetussa teli-
neessä pitää olla telinekortti. 

Sähköä johtavat paikallaan olevat esineet, jotka sijaitsevat 5,0 m lähempänä säh-
köistetyn raiteen keskilinjaa, on maadoitettava yhdistämällä ne paluukiskoon. Mi-
käli teline sijoittuu edellä mainittua mittaa lähemmäksi sähköistetyn raiteen keski-
linjaa, on se maadoitettava sähköradan paluukiskoon vähintään yhdellä 25 mm2 
Cu-johtimella. Maadoituksen saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö tai opas-
tettu henkilö.  

Sääsuojien osalta noudatetaan suojatelineille asetettuja työturvallisuusvaatimuksia 
ja Väyläviraston ohjetta Sääsuojien käytön työturvallisuusohje. 

10.3  Kaivutyöt 

Kaivutöistä rautatiealueella on aina laadittava kirjallinen kaivusuunnitelma ennen 
kaivutöiden aloittamista. Kaivusuunnitelmaan on merkittävä alueella olevat kai-
vuesteet ja rajoitteet, kuten kaapelit, johdot ja ratalaitteet. Käytössä olevia sähkö-
kaapeleita saa siirtää ja suojata ainoastaan sähköalan ammattihenkilö. 

Kaivusuunnitelmassa on esitettävä kaivantojen turvallisuuteen liittyvät keskeiset 
tekijät rautatieliikenteen turvallisuuden kannalta: 

− toimenpiteet, joilla estetään liikennöidyn raiteen osalta painumat, sortu-
mat tai muut turvallisuutta vaarantavat tapahtumat 

− mahdollisten painumien seuranta 
− materiaalien ja kaivumassojen varastointi ja siirrot 
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− kaapelien, johtojen ja muiden rakenteiden työnaikainen suojaaminen ja 
tuenta 

− toimintaohjeet kaapeli- ja johtovaurion tai muun vahingon sattuessa 
− kaivumassojen käyttömahdollisuus liikenteen tuhotyössä. 
 

10.4  Tunnelit 

Tunnelissa tehtävistä töistä laaditaan aina tunnelikohtaiset turvallisuusohjeet, 
joissa kuvataan seuraavat menettelyt: 

− ratatyöhön liittyvät turvallisuusmenettelyt ja -käytännöt (paikantaminen, 
lisätiedot RT-ilmoituksessa, RAILI-palvelun käyttörajoitukset, RUMA-sovel-
luksen käyttörajoitukset) 

− tunnelissa tehtävään työhön liittyvät riskit ja riskienhallintakeinot 
− siirtyminen työkohteeseen ja työkohteesta 
− työskentely huoltotunnelissa ja huoltotunnelin ja ratatunnelin välissä ole-

valla alueella 
− kiinteistöautomaation, palo- ja savusulkuovien huolto- ja tarkastustehtä-

vät 
− työskentely puolenvaihtopaikalla 

− työskentely maanalaisen rautatieaseman laitureilla ja muissa rautatiealu-
eeseen kuuluvilla alueilla 

− liikkuvan kaluston ja työkoneiden käyttöohjeet ja käyttörajoitukset 
− työntekijöille annettava turvallisuuskoulutus ja perehdyttäminen 
− toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteissa 

− tarvittavat henkilönsuojaimet. 
 

Tunnelissa tehtävästä työstä laaditaan työ- tai työvaihekohtainen turvallisuussuun-
nitelma, joka perustuu työhön liittyvien vaarojen tunnistamiseen ja arviointiin. 

Palavien tai räjähdysherkkien materiaalien käytöstä tunnelissa on laadittava aina 
suunnitelma, joka perustuu työhön liittyvien vaarojen tunnistamiseen ja arviointiin. 

10.5  Rautateiden erikoiskuljetukset 

Rautateiden erikoiskuljetuksista laaditaan aina erikoiskuljetussuunnitelma, jossa 
on huomioitava jäljempänä esitetyt asiat.  

Sähköistetyllä radalla rautateiden erikoiskuljetuksissa on noudatettava Sähkörata-
ohjeita /5/. 

Aina kun opastimia kaadetaan, palautetaan pystyyn, käännetään tai käännetään 
takaisin aiempaan asentoonsa, on tästä ilmoitettava liikenteenohjaukselle. Kään-
nettyjen opastimien suuntaus on tarkistettava. 

10.6  Työskentely Tampereen kansirakenteen alla 

Tampereen liikennepaikan osalla Tampere asema tulee radanpidossa huomioida 
tässä luvussa kuvatut rajoitukset ja toimintatavat Tampere asemalla sijaitsevan 
kansirakenteen alla ja sen välittömässä läheisyydessä. 
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Rajoitukset ja toimintatavat johtuvat Tampereen kansirakenteen palo- ja pelastus-
turvallisuusjärjestelyistä sekä automaattisista lämpöön reagoivista paloilmoitti-
mista. 

10.6.1  Työkoneet, ratatyökoneet ja liikkuva kalusto 
kansirakenteen alla 

Työkoneiden, ratatyökoneiden ja liikkuvan kaluston dieselkäyttöisen moottorin 
käyttö kansirakenteen alla on sallittua vain radanpitoon liittyvän välttämättömän 
työskentelyn yhteydessä. 

Mikäli työskentely ei edellytä moottorin käyttämistä, tulee moottori sammuttaa. 

10.6.2  Tulityöt kansirakenteen alla  

Tulityöt tulee toteuttaa tässä ohjeessa ja Väyläviraston ohjeessa Turvallisuusme-
nettelyjen käsikirja väylähankkeisiin /4/ kuvattujen menettelyjen mukaisesti. 

Kiskonhitsaukseen liittyvien töiden osalta radanpidon urakoitsijan tulee ilmoittaa 
tulevasta tulityöstä ja sen ajankohdasta kansirakenteen kansi-isännöitsijälle ja pa-
loilmaisimien hoitajalle. Kansi-isännöitsijän ja paloilmaisimien hoitajan yhteystiedot 
on mainittu kannen alapuolisen alueen pelastussuunnitelmassa, joka on saatavilla 
Väyläviraston Ratatiedon extranet -palvelusta. 

Ilmoitus tulee tehdä, kun tulityön ajankohta ja sisältö on tiedossa. 

Radanpidon urakoitsijan tulee ilmoittaa tulitöiden päättymisestä paloilmaisimien 
hoitajalle. 

Vähäisen palovaaran tulitöiden tekeminen ei edellytä erityisiä kansirakenteeseen 
liittyviä toimenpiteitä. 
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11  Toiminta vaurio- ja hätätilanteissa ja 
rautatieturvallisuuden vaarantaminen 

11.1  Työskentelyn aiheuttamat vauriot 

Jos työskentely aiheuttaa vaurion rataan sen laitteisiin tai kaapeleihin, on siitä il-
moitettava viipymättä työnjohdolle tai ratatyövastaavalle. Liikennöinnille aiheutu-
vasta rajoitteesta tai vaarasta on ilmoitettava liikenteenohjaukselle. Sähköratavau-
rioista on välittömästi ilmoitettava sähköradan käyttökeskukseen. Kaapelivaurioista 
on välittömästi ilmoitettava kaapelin omistajalle ja sähköradan käyttökeskukseen. 
Vaurioitunutta kaapelia ei saa peittää ilman kaapeliasiantuntijan antamaa myö-
hemmin todennettavissa olevaa lupaa. 

11.2  Varautuminen onnettomuus- ja 
vaaratilanteisiin 

Rautatiealueella tehtävissä töissä on varauduttava onnettomuus- ja vaaratilanteita 
varten ja huolehdittava riittävästä ensiapu- ja pelastusvalmiudesta. Samoin on va-
rauduttava onnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin, jotka voivat kohdistua rautatielii-
kenteeseen. Varautuminen onnettomuuksiin kuvataan turvallisuussuunnitelmassa. 

Onnettomuusvarautuminen ja toiminta onnettomuuspaikalla on kuvattu Väylävi-
raston ohjeessa Ohje varautumisesta rautatieonnettomuuksiin (OVRO) /18/. Ky-
seisessä ohjeessa annetaan toimintatavat onnettomuuspaikalla toimimiseen. 

11.3  Viestintä- ja toimintatasot hätätilanteissa 

Rautatiehenkilöstön viestintä- ja toimintatasot hätätilanteissa: 

1) Yksilöpuhelu 

• tiedottaminen tai varoittaminen 
• liikennöinti ja ratatyö jatkuu normaalisti 

2) Rautatiehätäpuhelu ja hätäviesti 
• varoittaminen 

• toiminnan keskeyttäminen ratatyössä 
3) Vaara-opaste 

• liikennöinnin pysäyttäminen ja keskeyttäminen 
• toiminnan keskeyttäminen ratatyössä. 

 
Kaikissa tilanteissa ilmoittajan on lisäksi itse tehtävä hätäilmoitus hätäkeskukseen 
soittamalla numeroon 112, mikäli tarvitaan poliisi- tai pelastusviranomaisen apua. 
Hätäilmoitus suositellaan tehtäväksi älypuhelimen 112 Suomi -sovelluksella, mikäli 
sellainen on käytettävissä. 

11.3.1  Yksilöpuhelut 

Hätätilanteissa, jotka eivät edellytä liikennöinnin varoittamista tai pysäyttämistä, 
käytetään ensisijaisesti yksilöpuhelua. 
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11.3.2  Rautatiehätäpuhelu ja hätäviesti 

Rautatiehätäpuhelu on käynnistettävä ja hätäviesti annettava silloin, kun on tarve 
välittömästi tavoittaa liikenteenohjaus, alueella olevat ratatyöt tai liikkuvat yksiköt 
ja varoittaa muuta liikennettä. Rautatiehätäpuhelu ohjautuu vaara-alueesta vas-
taavan liikenteenohjauksen lisäksi kaikkiin hätäpuhelualueella oleviin RAILI-palve-
lua käyttäviin puhelimiin. 

Rautatiehätäpuhelun puhetien avauduttua rautatiehätäpuhelun käynnistäjän on 
annettava hätäviesti alla olevan kaavan mukaisesti. 

Yleinen hätäviestin kaava: 

Hätäviestin ilmoittaja:  

1. ”MAYDAY MAYDAY MAYDAY” (lausutaan ”meidei”) 
2. ratatyön yksilöivä tunnus tai soittajan nimi, jos ei ole ratatyöluvalla 
3. tieto siitä, missä on tapahtunut ja mitä on tapahtunut, ketä hätäviesti kos-

kee (yksiköiden tunnukset tai liikenteenohjaus, jos ne ovat tiedossa) ja ar-
vio tarvittavasta avusta ja toimenpiteistä 

4. kohtien 1, 2, 3 toistaminen 
 

Hätäviestin vastaanottaja:   
 

5. yksikön tunnus tai liikenteenohjauksen kutsutunnus 
6. kuittaus viestin ymmärtämisestä. 
 

Jos hätäviestin vastaanottaja ei kuittaa viestiä ymmärretyksi, on hätäviesti toistet-
tava. 

Ilmoittaja ei saa lopettaa puhelua ilman liikenteenohjauksen lupaa. Liikenteenoh-
jauksen sekä mahdollisen viestissä yksilöidyn vastaanottajan on kuitattava viesti 
ymmärretyksi ja kysyttävä tarvittaessa lisätietoja. 

Jos rautatiehätäpuhelua ei ole mahdollista käynnistää, hätäviesti voidaan antaa 
myös ryhmäpuheluna. 

Kun rautatiehätäpuhelu käynnistyy tai annetaan hätäviesti, on 

− ratatyövastaava välitettävä tieto omalla ratatyöalueella toimiville henki-
löille 

− ratatyössä toimiva oletettava vaaran uhkaavan ja tehtävä tarvittava vält-
tääkseen tai vähentääkseen tilanteen aiheuttamia seuraamuksia 

− ratatyössä toimiva pysäytettävä ratatyökoneiden ja liikkuvan kaluston liik-
keet 

− RSU:ssa työskentelevien henkilötiden ja ratatyökoneiden (kun mahdol-
lista) on siirryttävä RSU:n ulkopuolelle 

− noudatettava liikenteenohjauksen antamia ohjeita. 
 

Töiden on oltava keskeytettyinä, kunnes liikenteenohjaus ilmoittaa, että tilanne on 
ohi ja voidaan palata normaaliin toimintaan. Ilmoitus normaaliin toimintaan palaa-
misesta voidaan antaa rautatiehätäpuhelun aikana tai sen jälkeen yksilö- tai ryh-
mäpuhelulla. 
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11.3.3  Rautatiehätäpuhelu ja toiminnan välitön keskeyttäminen 

Rautatiehätäpuhelu on käynnistettävä ja Vaara-opaste annettava, kun on kyse 
välittömästä vaarasta ja liikennöinti on keskeytettävä. Rautatiehätäpuhelun puhe-
tien avauduttua rautatiehätäpuhelun käynnistäjän on ilmoitettava yksikkö tai alue, 
jota viesti koskee ja annettava suullisesti Vaara-opaste ”Hätäpunainen”. Tämän 
jälkeen ilmoittaja voi antaa tarkempia tietoja mm. sijainnista ja vaaran laadusta. 

Jos rautatiehätäpuhelua ei ole mahdollista käynnistää, Vaara-opaste voidaan an-
taa myös ryhmäpuheluna sekä liitteessä 5 kuvatuilla tavoilla. 

Kun Vaara-opaste annetaan, yksikön liike ja toiminta ratatyössä on pysäytettävä 
mahdollisimman nopeasti. 

Ratatyöt, joiden toiminta on käsketty keskeyttää, eivät saa jatkaa toimintaansa 
ilman liikenteenohjauksen lupaa. 

Yksiköt, joiden on käsketty pysähtyä, eivät saa lähteä uudelleen liikkeelle ilman 
liikenteenohjauksen lupaa. 

11.3.4  Aiheettomat hätäpuhelut 

Mikäli ratatyövastaava erehdyksessä suorittaa aiheettoman hätäpuhelun, tulee hä-
nen puhetien avauduttua ilmoittaa, että kyseessä on aiheeton hätäpuhelu eikä se 
aiheuta toimenpiteitä. 

Jos hätäpuhelussa ei tule ilmoitusta siitä, ketä hätäpuhelu koskee ja mistä on kyse, 
on liikenteenohjauksen kutsuttava hätäpuhelun aloittajaa. 

Esimerkki: 

Liikenteenohjaus: ”Kuuleeko hätäpuhelun aloittaja liikenteenohjausta?” 

Jos tähän ei saada vastausta, on liikenteenohjauksen ensin selvitettävä, onko alu-
eella turvallisuutta vaarantavia poikkeamia. Jos mitään havaittavaa ei ole, voidaan 
antaa yleistiedote hätäpuhelualueelle. 

Liikenteenohjaus: ”Huomio, äskeisen hätäpuhelun syy ei ole tiedossa ja se ei edel-
lytä enää toimenpiteitä.” 

11.4  Rautatieliikenteen turvallisuuden vakava 
vaarantaminen 

11.4.1  Rautatieliikenteen turvallisuuden vakava vaarantaminen 

Rautatieliikenteen turvallisuuden vakava vaarantaminen esitetään erillisessä liit-
teessä, joka on löydettävissä Väyläviraston ohjeluettelosta. 
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11.4.2  Vakavan rautatieliikenteen turvallisuuden vaarantamisen 
käsittely yksittäistapauksissa  

Yksittäisten henkilöiden aiheuttama rautatieliikenteen turvallisuuden vakava vaa-
rantaminen käsitellään yleensä hanke- tai työmaatasolla. Käsittelyyn osallistuvat 
Väyläviraston ko. hankkeen edustajat, valvontaorganisaatio ja kyseisen hankkeen 
radanpidon urakoitsijan vastuuhenkilöt. Käsittely tapahtuu joko Väyläviraston ti-
laajan edustajan tai tilaajan nimeämän turvallisuuskoordinaattorin johdolla. Käsit-
telystä tulee toimittaa tieto Väyläviraston vastuutoimialan turvallisuusasiantunti-
jalle sekä poikkeamienhallintajärjestelmään.  

Yksittäisen työkohteen tai henkilön toimesta rautatieliikenteen turvallisuuden va-
kava vaarantaminen tarkoittaa kohdan 11.4.1 mukaisessa liitteessä mainittuja ti-
lanteita tai annettujen turvallisuusohjeiden vastaista toimintaa, joka on toistuvaa 
tai toiminnan seurauksena syntyy onnettomuus tai vakava vaaratilanne rautatielii-
kenteessä. 

Tilanteessa, jossa tapahtuu yksittäinen rautatieliikenteen turvallisuuden vakava 
vaarantaminen, vaarantaminen sanktioidaan urakkaohjelmassa, sopimuksessa tai 
lupaehdoissa mainittujen periaatteiden mukaisesti. Väylävirastolla on myös oikeus 
rautatieliikenteen vakavan vaarantamisen johdosta purkaa sopimus tai perua an-
tamansa lupa. 

Väylävirasto voi asettaa toistaiseksi tai määräajaksi työskentelykieltoon henkilön, 
joka on aiheuttanut rautatieliikenteelle onnettomuuden tai vakavan vaaratilanteen 
tai toiminut turvallisuusohjeiden vastaisesti. Lisäksi Väylävirasto voi perua häneltä 
Väyläviraston turvallisuus- ja työpätevyydet. 

Työmaan turvallisuuskoordinaattori, valvoja tai muu rakennuttajan nimeämä edus-
taja voi poistaa onnettomuuden tai vakavan vaaratilanteen aiheuttaneen henkilön 
työmaalta. 

11.4.3  Ratatyövastaavana, turvamiehenä, työkoneen tai 
liikkuvan kaluston kuljettajana ja turvalaitteiden 
käyttöönottotarkastajana toimivaan henkilöön 
kohdistuvat lisävaatimukset 

Jos ratatyövastaava, turvamies, työkoneen kuljettaja, liikkuvan kaluston kuljettaja 
tai turvalaitteiden käyttöönottotarkastaja on ollut osallisena rautatieliikenteen tur-
vallisuuden vakavassa vaarantamisessa, on työnantajan varmistettava, että ao. 
henkilöt puhallutetaan välittömästi tapauksen jälkeen. 

Väylävirasto voi asettaa nämä henkilöt tapauksen selvityksen ajaksi toimintakiel-
toon kyseisen tehtävän osalta. Väylävirastolle tulee toimittaa kirjallinen selvitys ky-
seisten henkilöiden toiminnasta tapauksen yhteydessä, henkilöiden pätevyystiedot 
(todistukset) ja tarvittaessa työnantajan vahvistus siitä, että he täyttävät tehtävää 
koskevat soveltuvuussuositukset. Selvityksen laatimisesta vastaa selvityksen koh-
teena olevan henkilön työnantaja. Tämän jälkeen Väylävirasto päättää mahdollisen 
toimintakiellon päättämisestä tai sen jatkamisesta määräajaksi tai toistaiseksi. 
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Vähimmäisetäisyys jännitteisen osan sivulla ja 
alapuolella työskenneltäessä 

Taulukko 1. Työskentelyn vähimmäisetäisyys ratajohdon jännitteisistä osista. 

Työntekijä Työskentelyn vähim-
mäisetäisyys 25 kV jän-
nitteisistä osista 

Työskentelyn vähim-
mäisetäisyys paluujohti-
mesta 

sivulla alapuolella sivulla alapuolella 

Sähköalan ammattihenkilö 2) 

Tehtävään opastettu henkilö 
1,5 m 
2,0 m 

1,0 m 
2,0 m 

0,5 m 
2,0 m1)  

0,5 m 
2,0 m 1) 

1) Työskentely alle 2,0 m etäisyydellä paluujohtimesta on kielletty ilman sähkölaitteiston 
käytön johtajan lupaa. 

2) Jos sähköalan ammattihenkilöt työskentelevät henkilönostimella sähköradalla jännit-
teisten 25 kV:n osien läheisyydessä ja työn sähkötyöturvallisuus perustuu sähköturval-
lisuuden valvojan suorittaman työskentelyn vähimmäisetäisyyden jatkuvaan valvon-
taan, ei työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja voi osallistua varsinaiseen työnte-
koon. Hänen pitää jatkuvasti valvoa työryhmää ja pienimmän sallitun työskentelyn vä-
himmäisetäisyyden säilymistä. 

Taulukko 2. Työkoneiden työskentelyn vähimmäisetäisyys ratajohdon 
jännitteisistä osista. 

Työkone Työskentelyn vähim-
mäisetäisyys 25 kV jän-
nitteisistä osista 

Työskentelyn vähim-
mäisetäisyys paluujohti-
mesta 

sivulla alapuolella sivulla alapuolella 

Nostokorkeuden rajoittimella 
varustettu kiskoilla kulkeva 
työkone 1)2)4)5)6) 
Nostokorkeuden rajoittimella 
varustettu liikkuva tai siirret-
tävä kone 2)3)4)5)6) 
Muu liikkuva tai siirrettävä 
kone ilman nostokorkeuden 
rajoitinta 2)4)5) 

3,0 m 
 
 
3,0 m 
 
 
3,0 m 

1,0 m 
 
 
1,5 m 
 
 
2,0 m 

2,0 m 
 
 
2,0 m 
 
 
2,0 m 

1,0 m 
 
 
1,5 m 
 
 
2,0 m 

1) Kiskoilla kulkeva työkone, jonka liikkuvien osien (nosturi tms.) toiminta on viranomais-
ten hyväksymällä tavalla rajoitettu enintään 5,0 m korkeuteen kiskon selästä. 

2) Ennen työskentelyn aloittamista radanpidon urakoitsijan on annettava työntekijöille 
riittävä opastus, josta on kirjattu merkintä työmaapöytäkirjassa tai vastaavassa. 

3) Rajoittimella varustetun työkoneen, joka ei kulje kiskoilla, ylin toimintakorkeus on 
4,5 m kiskon selästä. 

4) Jos joissakin sähkörataan kohdistuvissa erityistöissä joudutaan alittamaan taulukon 2 
vähimmäisetäisyydet 25 kV jännitteisistä osista ja paluujohtimesta, tähän tulee saada 
kyseisen sähkölaitteiston käytön johtajan lupa. Käytön johtaja antaa tarkemmat ohjeet 
työn suorittajalle. 

5) Alueet, joilla ajolangan ripustuskorkeus on normaalia pienempi, merkitään pylvääseen 
kiinnitettävällä kilvellä, jossa on teksti ”Ajolangan korkeus alle 6,0 m”. 

6) Rajoittimen toiminta on tarkastettava ennen työn aloittamista. Työkoneen haltija vas-
taa siitä, että rajoitin on oikein mitoitettu, ja työstä vastaavan henkilön on tarkistet-
tava, että se on käytössä. 

Tarvittaessa työskentelyalue on rajattava tai merkittävä selvästi. Etäisyydet koske-
vat myös kaikkia työssä käytettäviä välineitä ja taakkoja. 
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Taulukossa 2 mainittujen ehtojen on oltava samanaikaisesti voimassa. 

Sähköradan läheisyydessä työskenneltäessä on myös huomioitava seuraavat asiat: 

− Nouseminen liikkuvan kaluston tai yli 1,7 metriä korkeiden rakenteiden 
päälle jännitteisten johtimien alapuolella on kielletty. 

− Sähköistetyn radan tasoristeyksen suurin sallittu alikulkukorkeus, jota ei 
saa ylittää, on normaalisti 4,5 metriä. 

− Laiturilla työskenneltäessä etäisyys sähköradan jännitteisiin osiin on lyhy-
empi ja sähköveturin ja junan katolla olevat virroitinrakenteiden osat ovat 
myös jännitteiset. 

− Pitkien sähköä johtavien esineiden, kuten tikkaiden, käytössä on nouda-
tettava erityistä varovaisuutta ja yli 2 metriä pitkien johtavien esineiden 
käyttämistä on vältettävä. 

− Katkennut ajojohdin aiheuttaa maahan koskettaessaan vaarallisen askel-
jännitteen. Johtimeen on pidettävä vähintään 20 metrin suojaetäisyys. 

Ratatyökoneessa nostokorkeuden rajoitin säädetään tasoon 4,5 metriä kiskon se-
lästä mitattuna. 
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Turvamiehen ja RATSU-laitteiston käytöstä 
vastaavan määräyslomake, malli 
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Liikenneturvallisuussuunnitelma 

Liikenneturvallisuussuunnitelma on aina työvaihekohtainen työn vaikutusalueelta 
laadittu suunnitelma. Suunnitelmaan on merkittävä kaikki ne elementit, jotka vai-
kuttavat liikennöintiin, liikenteenohjaukseen ja ratatyöhön. 

Korvauskytkennöistä on aina laadittava erillinen suunnitelma, joka on hyväksytet-
tävä turvalaitetöistä vastaavalla henkilöllä. 

Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittava käyttäen RUMA-järjestelmää. Käyt-
töönoton liikenneturvallisuussuunnitelma voidaan RUMAn sijaan laatia käyttäen hy-
väksi esimerkiksi liikenteenohjauksen näyttökuvia noudattaen alakohdassa 6 esi-
tettyjä ohjeita. 

1 Hankkeen käyttöönoton liikenneturvallisuussuunnitelma 

Hankkeen käyttöönoton liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittava hankkeilla, 
joissa otetaan käyttöön uutta rataa, sähkörataa ja turvalaitteita, joka korvaa van-
hat laitteet ja rakenteet tai on kokonaan uutta. Suunnitelmassa on selvitettävä, 
kuinka liikenteenohjaus varmistaa rajapinnassa kulkutiet, mitä radan elementtejä 
otetaan käyttöön ja mitä poistetaan käytöstä, liikennöitävät ja liikennöinniltä sul-
jetut raiteet ja muut turvallisuuteen vaikuttavat asiat. 

Suunnitelman laatii työryhmä, johon kuuluvat päätoteuttaja, tilaajan ja rakennut-
tajan nimeämät edustajat, käyttöönottotarkastajan edustajat, JKV:n käyttöön-
otosta vastaavat sekä lisäksi muut tilaajan nimeämät tahot. 

2 Hankkeen rakentamisen aikainen liikenneturvallisuussuunnitelma 

Hankkeen rakentamisen aikainen liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittava 
hankkeilla, joissa rakennetaan liikennöidyllä raiteella uutta rata-, turvalaite- ja /tai 
sähköratainfraa tulevaa käyttöönottoa varten. Suunnitelmassa on huomioitava uu-
det asennettavat elementit rataan, joilla on merkitystä radan ja liikennöinnin tur-
vallisuudelle. Uuden, rakennettavana olevan radan rajapintaan on laadittava aina 
myös liikenneturvallisuussuunnitelma siinä vaiheessa, kun uudelle radalle muodos-
tetaan kulkumahdollisuus raiteita myöten. 

Suunnitelman laatimisesta vastaa päätoteuttaja. Suunnitelma on laadittava yhteis-
työssä rakennuttajaorganisaation kanssa. 

3 Muu ratatyön liikenneturvallisuussuunnitelma 

Muu ratatyön liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittava rakentamisen tai kun-
nossapidon projektiluonteisten töiden (työ/urakka/kohde, joissa tehdään konkreet-
tista rataan, ratalaitteisiin tai ohjausjärjestelmiin liittyvää muutosta tai uudistusta) 
yhteydessä seuraavissa tilanteissa: 

− työt suunnitellusti estävät turvalaitteiden normaalin toiminnan 

− työt vaativat turvalaitteilla tehtäviä korvauskytkentöjä 
− työt estävät suojavaihteen lukitsemisen ratatyötä suojaavaan asentoon 

(sivusuoja)  
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− työt vaarantavat liikennöinnin siten, että työkone voi mennä lähelle liiken-
nöityä raidetta/vaihdetta, eikä sitä voida estää normaalisti turvalaitteen 
toiminnalla. 

 
Muu ratatyön liikenneturvallisuussuunnitelma on lisäksi laadittava, jos liikenne-
suunnittelu sitä radanpidon urakoitsijalta erikseen edellyttää. Suunnitelman laati-
misesta vastaa päätoteuttaja. 

4 Suunnitelman hyväksyttäminen ja jakelu 

Hankkeilla laadittavat käyttöönoton ja rakentamisen aikaiset liikenneturvallisuus-
suunnitelmat pitää toimittaa hankkeen rakennuttajalle vähintään 7 arkipäivää en-
nen voimassaolon alkamisajankohtaa. Rakennuttajan tulee lähettää suunnitelma 
viimeistään 5 arkipäivää ennen sen voimaantuloa liikennesuunnittelulle. 

Muu ratatyön liikenneturvallisuussuunnitelma pitää toimittaa alueen liikennesuun-
nittelulle lausunnolle vähintään 5 arkipäivää ennen suunnitelman tai sen uuden 
version voimassaolon alkamisajankohtaa. 

Liikennesuunnittelu vastaa suunnitelman hyväksyntäprosessista Fintraffic Raide 
Oy:ssä. Mikäli suunnitelmaan tarvitaan tarkennuksia, liikennesuunnittelu palauttaa 
liikenneturvallisuussuunnitelman rakennuttajalle, joka toimittaa liikenneturvalli-
suussuunnitelman radanpidon urakoitsijan täydennettäväksi. 

Kun liikenneturvallisuussuunnitelma on hyväksytty, liikennesuunnittelu jakaa hy-
väksytyn liikenneturvallisuussuunnitelman liikenteenohjaukselle ja suunnitelman 
laatijalle. Laatija vastaa suunnitelman jakelusta hankkeelle tai projektille. 

Liikenneturvallisuussuunnitelmasta pitää aina laatia uusi versio, mikäli työn ede-
tessä ratainfraan tehdään muutoksia tai siirrytään seuraavaan käyttöönottovaihee-
seen. 

5 Liikenneturvallisuussuunnitelmaan perehdyttäminen 

Käyttöönoton aikaisesta liikenneturvallisuussuunnitelmasta on laadittava perehdyt-
tämissuunnitelma, joka sisältää työvaiheet ja vastuut. Perehdyttäminen on doku-
mentoitava. 

Ratatyövastaava tulee perehdyttää ratatyön ja rakentamisen aikaiseen liikennetur-
vallisuussuunnitelmaan. Ratatyövastaava perehdyttää liikenneturvallisuussuunni-
telmaan työryhmänsä jäsenet, työkoneen ja liikkuvan kaluston kuljettajat sekä 
mahdolliset työryhmien yhteyshenkilöt ennen töiden aloittamista. Liikenneturvalli-
suussuunnitelma tulee olla kaikkien työntekijöiden käytettävissä. 

6 Liikenneturvallisuussuunnitelmassa käytettävät piirrosmerkit ja 
symbolit 

Liikenneturvallisuussuunnitelma laaditaan RUMA-järjestelmässä. Tässä kohdassa  
esitetään liikenneturvallisuussuunnitelmassa käytettävät piirrosmerkit, symbolit ja 
niiden selitteet. Kohdassa esitetään lisäksi liikenneturvallisuussuunnitelmassa esi-
tettävät muut asiat ohjeineen. 

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa käytettävät piirrosmerkit selityksineen: 
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Piirros-
merkki 

Nimi Lisätiedot 

 

Seislevy  

 

Pysäytyskenkä Lukittava pysäytyskenkä on esitettävä lii-
kenneturvallisuussuunnitelmassa siten, 
että se osoittaa siihen suuntaan, johon 
ratatyö on suojattu. 

 

Lukittu vaihde Piirrosmerkissä lukittava vaihde esitetään 
punaisella värillä ja lukituksen suunta esi-
tetään vihreällä värillä, eli vaihde on lii-
kennöitävissä vihreän osoittamaan suun-
taan. 
Vaihteen selitekenttään on kirjoitettava: 

− Vaihdetunnus 
− Lukituksen suunta kuvattuna 
− Kuvaus miten lukittu, esim. ”Lu-

kittu kielisalvoilla” 

− Vaihteen muut tiedot, esim. "Säh-
köisesti valvottu vaihde" 

 
Jatkuvaa seis-opastetta 
näyttävä opastin 

Opastimen selitekenttään on kirjoitettava: 
− Opastintunnus 
− Opastintyyppi 
− Mitä opastetta näyttää 

 

Väliaikaisesti käytöstä 
poistettu opastin (pei-
tetty pätemättömyys-
merkein) 

 

 

Sähköisesti valvottu rai-
teensulku 

Selitekenttään on kirjoitettava, että säh-
köisesti valvottu ja onko kyseessä keski-
tetty kääntäminen vs. käsin kääntäminen. 

 

Ei sähköisesti valvottu 
raiteensulku 

Selitekenttään on kirjoitettava, että ei 
sähköisesti valvottu. 

 

Suuntanuolet  

 

 

JKV-merkit rakennusalue 
alkaa/päättyy 

Selitekenttään on kirjoitettava merkin si-
jainti eli kilometrilukema. 

 

Ajojohdin päättyy  

 

Liikennepaikka al-
kaa/päättyy 

Selitekenttään on kirjoitettava liikennepai-
kan nimi ja että kyseessä on uuden liiken-
nepaikan rajan sijainti. 

 

2-luokan liikenteenoh-
jausalue alkaa 

Selitekenttään on kirjoitettava  
2-luokan liikenteenohjauksen uusi rajan 
sijainti. 
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Piirros-
merkki 

Nimi Lisätiedot 

 

Raide suljettu liikennöin-
niltä 

 

 
Raide on liikennöitävissä Liikennöivissä oleva raide voidaan koros-

taa vihreällä värillä. 

 Uusi rakennettava raide  

 

Uusi vaihde Selitekenttään on kirjoitettava: 
− Vaihdetunnus 
− Vaihdetyyppi 
− Käsin käännettävä/ keskitetty 
− Viittaus avaintenhallintaan 

 
7 Muut liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettävät asiat 

Liikenneturvallisuussuunnitelman tekstisivulla on esitettävä seuraavat asiat: 

− projektin tiedot 
− työn kohde (liikennepaikka/liikennepaikkaväli/rataosa) ja työn kuvaus 
− suunnitelman voimassaoloaika: päivämäärä ja kellonaika 
− suunnitelman laatija: radanpidon urakoitsijan nimi, yhteystiedot ja yrityk-

sen nimi 

− suunnitelman tarkastaja ja hyväksyjä 
− jakelu: muiden kuin Fintraffic Raide Oy:n henkilöiden nimet ja sähköposti-

osoitteet, joille liikenneturvallisuussuunnitelma jaellaan 
− versionhallinta (virallinen tai luonnos, mikä versionumero, minkä korvaa 

tai uusi) 

− rakentamisen aikaiset käyttö- ja toimintaohjeet, joissa on huomioitu uu-
den ja vanhan asetinlaitteen rajapinta sekä kulkutien turvaaminen rajapin-
nan yli  

− mihin asti rakentamisen aikaiset käyttö- ja toimintaohjeet ovat voimassa 

− avainhallintaluettelo: erityisavaimilla lukittavien vaihteiden hallinta ja oh-
jeet 
o jos avaimia on, täytetään luettelo avaimista ja avaimia hallinnoivista 

henkilöistä yhteystietoineen 
o jos avaimia ei ole, täytetään ”Ei avaimia”. 

 
Liikenneturvallisuussuunnitelman kaaviokuvassa on esitettävä seuraavat asiat: 

− tieto, miltä osin liikenteenohjauksen näyttö ei vastaa todellista tilannetta 
maastossa, kuten 

− vaihteet 
− raiteet 
− raideyhteydet 

− opastimet 
− raiteensulut 
− muut liikenteenohjauksen elementit 
− em. tunnusten muutokset/ero liikenteenohjausjärjestelmiin 
− peitetyt opastimet 
− käyttöönotettavat ja poistettavat opastimet 

− käyttöönotettavat radan turvalaite-elementit 
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− tieto vaihteiden lukituksista tiettyyn asentoon 
− Seislevyjen käyttö 
− lukittavien pysäytyskenkien käyttö 
− turvalaitteisiin kytkemättömien elementtien sijainti- ja muut tiedot 
− Junien kulunvalvonta -järjestelmään (JKV) liittyvät poikkeusjärjestelyt 
− tieto rullaustarpeesta virroitin alas laskettuna. 
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Kansainväliset foneettiset aakkoset 

AAKKOSET ÄÄNTÄMINEN 

A ALFA ALFA 

B BRAVO BRAAVO 

C CHARLIE TSHAALI 

D DELTA DELTA 

E ECHO EKO 

F FOXTROT FOKSTROT 

G GOLF GOLF 

H HOTEL HOTEL 

I INDIA INDIA 

J JULIETT TSULIET 

K KILO KILO 

L LIMA LIMA 

M MIKE MAIK 

N NOVEMBER NOVEMBER 

O OSCAR OSKAR 

P PAPA PAPA 

Q QUEBEC KEBEK 

R ROMEO ROOMIO 

S SIERRA SIERRA 

T TANGO TANGO 

U UNIFORM JUNIFORM 

V VICTOR VIKTOR 

W WHISKEY WISKI 

X X-RAY EKSREI 

Y YANKEE JENKII 

Z ZULU TSULU 

Å ÅKE OOKE 

Ä ÄITI ÄITI 

Ö ÖLJY ÖLJY 
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Käsiopasteet 

Vaara 

Vaara tarkoittaa, että yksikön liike tai toiminta on pysäytettävä mahdollisimman 
nopeasti. 

Vaara voidaan antaa seuraavilla tavoilla: 

− Vie valkoinen tai punainen valo nopeasti ylös ja alas.  
− Vie kädet ylhäällä nopeasti yhteen ja erilleen. 
 

 

Kuva 1. Vaara-käsiopasteen antaminen. 

Suullisesti annettuna Vaara on ”Hätäpunainen”. 

Äänimerkinantolaitteella annettuna Vaara on kolme pitkää matalaäänistä ääni-
merkkiä. 

Seis 

Seis tarkoittaa, että liike on pysäytettävä. 

Seis voidaan antaa seuraavilla tavoilla: 

− Pidä molemmat kädet ylös kohotettuina.  

− Pidä punainen valo paikallaan. 
− Vie valkoinen valo hitaasti ylös ja alas.  
− Liikuta kättä sivusuunnassa hitaasti. 
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Kuva 2. Seis-käsiopasteen antaminen. 

Suullisesti annettuna Seis on ”Punainen”. 
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Ratatyön suojaaminen, turvaaminen ja 
erottaminen 

Ratatyön suojaamisella tarkoitetaan liikenteenohjauksen toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan, ettei ratatyöalueelle ohjata tai ohjaudu liikennöintiä. 

Ratatyön turvaamisella tarkoitetaan ratatyövastaavan maastossa tekemiä toi-
menpiteitä, joilla varmistetaan, ettei ratatyöalueella liikkuvat työkoneet ja työnte-
kijät ajaudu ratatyöalueen ulkopuolelle sekä muita maastossa tehtäviä toimenpi-
teitä liikennöinnin ja ratatyön erottamiseksi. 

Vastuu ratatyön turvaamisesta on ratatyövastaavalla. 

Työkohteen erottaminen tarkoittaa työkohteen fyysistä ja näkyvää erottamista 
liikennöidystä raiteesta. Työkohteen erottamisen tarkoituksena on osoittaa raja-
kohta, jonka ohi henkilö- tai konetyöskentely ei saa ulottua. 

Vastuu työkohteen erottamisesta on ratatyövastaavalla. 

1 Ratatyön suojaaminen liikenteenohjauksen toimesta 

Ennen kuin ratatyölupa annetaan, on ratatyö suojattava liikenteenohjauksessa teh-
tävin toimenpitein. Vastuu ratatyön suojaamisesta ensimmäisen luokan liikenteen-
ohjauksen alueella on liikenteenohjauksella sekä ratapihaliikenteenohjauksella alu-
eilla, jossa on ratapihaliikenteenohjaus. 

Niissä ratatyökohteissa, joissa liikenteenohjaus tai ratapihaliikenteenohjaus ei voi 
toteuttaa mitään teknisiä suojaustoimenpiteitä, ratatyön dokumentointi liikenteen-
ohjauksen toimesta riittää suojaukseksi.  

Periaate ratatyöalueen suojaamiseen liikenteenohjauksen toimesta on, että ilman 
erillistä liikenteenohjauksen tekemää suojauksen poistamista kulkutietä ei voi tur-
valaitoksella muodostaa suojatulle alueelle. Ratatyöalueella käytössä oleva turva-
laitos määrittää käytettävän suojaustavan. 

Liikenteenohjaus käyttää ratatyön suojaamisessa sellaista suojaustapaa, joka rajaa 
ratatyöalueen tehokkaimmin ja mahdollistaa muun kapasiteetin käyttämisen suo-
jatun alueen ulkopuolella. 

Suojaustavat ovat: 

− ajonestot asetinlaitteella 
− yksittäisten opastimien lukitseminen asetinlaitteella 
− ohiajovarojen käyttäminen asetinlaitteella  
− ratatyöalueelle kulkutien estävän kulkutien muodostaminen 
− yksittäisten vaihteiden lukitseminen suojaavaan asentoon (myös raiteen-

sulun käyttäminen) 

− ratatyöalueelle kulkutien estävän paikallisluvan asettaminen 
− ratatyöalueen suojaaminen lupapaikoin suojastamattomalla radalla. 
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Ratatyön suojaaminen lupapaikoin varustetulla, suojastamattomalla 
radalla  

Lupapaikoin varustetulla, suojastamattomalla radalla junaliikenne ja rautatieliiken-
nepaikkojen välinen vaihtotyö on ratatyön suojaamiseksi estettävä siten, että ra-
tatyöalueen ja junalle tai rautatieliikennepaikkojen väliselle vaihtotyölle annetun 
luvan kattaman alueen välissä on oltava vähintään yksi vapaa lupapaikka ja lupa-
paikkaväli, jos 

− ratatyölupa annetaan pääraiteelle tai   
− ratatyöhön annetaan paikallisluvat, joihin kuuluvat vaihteet johtavat pää-

raiteelle.  
 

Edellinen ei koske tilannetta ratatyötä junan tai rautatieliikennepaikkojen välisen 
vaihtotyön määräpaikan jälkeisellä lupapaikalla tai lupapaikkavälillä.   

Ratatyölupa voidaan antaa, jos yksikön kuljettajalta tai vaihtotyönjohtajalta saadun 
sijaintitiedon perusteella yksikkö on ohittanut alueen, johon ratatyö on suunniteltu. 

Ratatyön suojaamisen tavasta kerrotaan liikenteenohjauksen toimesta samoilla 
ilmaisuilla kuin suojaustapojen listassa. 

Avattavat rautatiesillat 

Jos ratatyölupapyynnön mukaisella alueella on avattava rautatiesilta, joka on auki 
tai jonka avaamiseen on annettu lupa, liikenteenohjaus ei saa antaa ratatyölupaa 
ennen kuin liikenteenohjaus on kertonut sillasta ratatyövastaavalle.  

Jos pyydettävästä ratatyöluvasta käydään täydentävä keskustelu ennen luvan pyy-
tämistä RUMAlla, on sillan aukiolo tai sillan avaamisen annettu lupa käytävä tässä 
keskustelussa läpi. 

Jos täydentävää keskustelua ei käydä, liikenteenohjauksen tulee hylätä saapunut 
ratatyölupapyyntö ja kirjata hylkäysviestiin, että ratatyövastaavan on soitettava lii-
kenteenohjaukseen.  

Liikenteenohjaus ei ratatyöluvan voimassaollessa saa avata ratatyöalueella olevaa 
avattavaa rautatiesiltaa tai antaa lupaa sen avaamiseen ennen kuin liikenteenoh-
jaus on saanut siihen ratatyövastaavalta luvan. Sama koskee myös sillan sulke-
mista. 

2 Ratatyön turvaaminen ratatyövastaavan toimesta 

Ratatyötä tekevän yrityksen on suunniteltava turvaaminen turvallisuussuunnitel-
man tai työvaihesuunnitelman yhteydessä. 

Ratatyövastaavan on töitä suunniteltaessa huomattava liikenteenohjauksen suo-
jaustoimenpiteistä seuraavaa: 

− Vaihteen ajoesto ei lukitse vaihdetta. Jos ratatyöalueen sisällä olevaa 
vaihdetta ei ratatyön aikana saa kääntää, on siitä ilmoitettava liikenteen-
ohjaukseen etukäteen LR-ilmoituksella. 

− Paikallislupaa käytettäessä vaihteet kääntyvät ja lukittuvat paikallislupaa 
suojaavaan asentoon automaattisesti. 
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Mikäli ratatyövastaava turvaa ratatyötä oikosulkujohtimilla tai ratatyössä tarvitaan 
paikallislupia, tulee ratatyövastaavan käydä täydentävä keskustelu liikenteenoh-
jauksen kanssa ennen ratatyöluvan pyytämistä. 

Ratatyövastaavan pitää kirjata suunnittelemansa ratatyön turvaamistoimenpiteet 
RT-ilmoitukseen.  

Niistä turvaamistoimenpiteistä, jotka toteutetaan ratatyöalueen ulkopuolelle, tulee 
laatia LR-ilmoitus. Näissä tapauksissa ratatyövastaava saa tehdä turvaamisen 
vasta, kun on saanut siihen luvan liikenteenohjaukselta. 

Vaihteiden lukitseminen kielisalvoin ja raiteensulkujen käyttö 

Ratatyö voidaan turvata lukitsemalla vaihteet mekaanisesti kielisalvoilla ratatyöalu-
etta suojaavaan asentoon. Ratatyövastaavan on sovittava vaihteiden lukitsemi-
sesta liikenteenohjauksen kanssa. Keskitettyjen vaihteiden mekaanisesta lukitse-
misesta on ilmoitettava osana liikenneturvallisuussuunnitelmaa, jos sellainen on 
laadittu. 

Tilanteissa, joissa turvaamistoimenpiteet estävät liikennöinnin muullakin alueella 
kuin RT-ilmoituksessa on määritelty ja on tarpeen ratatyön suojaamiseksi, liiken-
teenohjauksen tekemät suojaukset voidaan korvata lukitsemalla vaihde tai vaihteet 
kielisalvoin siten, että liikennöinti ratatyöalueelle ei ole mahdollista. Kielisalpojen 
käyttämisestä on ilmoitettava LR-ilmoituksella, jossa on ilmoitettu vaihteet, joihin 
kielisalvat asetetaan sekä asento, johon vaihteet lukitaan. Vaihteen asento ilmoi-
tetaan kertomalla, mitä raidetta tai vaihdetta kohti vaihde on lukittu.  

Kielisalpojen käytöstä turvaamistoimenpiteenä on ilmoitettava puheviestinnässä 
ennen ratatyöluvan pyytämistä ja niiden poistamisesta ratatyölupaa tai sen työn-
osaa päätettäessä.  

Ratatyöalue voidaan turvata myös raiteensulkujen avulla, kun raiteensulku on lu-
kittuna kiskoille. Tämä vastaa tilannetta, jossa alue suojattaisiin lukitsemalla vaih-
teet suojaaviin asentoihin. Raiteensulku suojaa riittävästi alueen sekä estää liiken-
nöinnin raiteensulun ohi. Liikenteenohjaus ei saa antaa paikallislupaa paikallislupa-
ryhmään, jossa on ratatyötä suojaava raiteensulku. 

Ratatyön turvaaminen samanaikaiselta vaihtotyöltä 

Niillä liikennepaikoilla, joilla tehdään vaihtotöitä, tulee ratatyölle ensisijaisesti va-
rata ratakapasiteetti suljettuna liikennöinniltä. Liikenteen ehdoilla tehtävää rata-
työtä tulee suunnitella niin, että vaihtotyökapasiteetin mahdollistaminen otetaan 
huomioon. Mikäli vaihtotyötä ei voi rajata paikallislupa-alueilla tai muulla tavoin, 
on ratatyövastaavan sovittava liikenteenohjauksen kanssa kielisalpojen käyttämi-
sestä vaihteiden lukitsemiseen ratatyön turvaamiseksi. 

3 Muita tapoja turvata ratatyötä ja rautatiealueella tehtävää muuta 
työtä 

Nopeusrajoitukset tai RATSU turvaamisen keinona  

Työturvallisuus voi vaatia nopeusrajoituksen asettamista. Nopeusrajoituksen tarve 
tai tarve RATSUn käyttöön voi tulla ilmi riskienarvioinnissa kohteen työturvalli-
suutta tarkasteltaessa. Nopeusrajoituksesta on aina sovittava liikennesuunnittelun 
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kanssa. Nopeusrajoituksen sijaan voidaan käyttää RATSUa. Nopeusrajoituksesta 
aiheutuvat baliisit ja merkit on asennettava ohjeen Rataverkon nopeusmuutosten 
hallinta /10/ mukaisesti.  

RSU:n ulkopuolella tehtävää henkilötyötä voidaan turvata asettamalla työmaa-alu-
een kohdalle nopeusrajoitus tai käyttää RATSUa. 

Ratatyötä kaksi- tai useampiraiteisella radalla turvattaessa voidaan viereiselle lii-
kennöidylle raiteelle asettaa nopeusrajoitus tai käyttää RATSUa lisäämään työkoh-
teen turvallisuutta. 

Oikosulkujohtimet ratatyön turvaamisen keinona 

Raidevirtapiiriin ja äänitaajuuspiiriin perustuva raiteen vapaanaolon valvonta mah-
dollistaa ratatyön turvaamisen yhdistämällä raiteen kiskot oikosulkujohtimilla. Ra-
tatyövastaavan on käytettävä oikosulkujohtimia aina, kun se on ratatyöalue ja 
työskentelytapa huomioiden mahdollista. Oikosulkujohtimien käyttö ei ole mahdol-
lista esimerkiksi silloin, kun eristysosuus estää tarpeettomasti liikennöintiä tai eris-
tysosuudella on tasoristeyslaitos. 

Oikosulkujohtimien toiminta on varmennettava ennen työn aloittamista ja niiden 
käytöstä on sovittava liikenteenohjauksen kanssa. Varmentaminen on todennet-
tava yhdessä liikenteenohjauksen kanssa asettamalla oikosulkujohtimet sille työn 
ajaksi suunniteltuun paikkaan ja pyydettävä liikenteenohjausta toteamaan osuu-
den varautuminen. Käytettäessä oikosulkujohtimia ratatyön turvaamisessa on huo-
mioitava, että menettely ei ole täysin luotettava. Ratatyö on suojattava, kuten ra-
tatyön suojaamisesta on ohjeistettu. Oikosulkujohtimia voidaan käyttää myös si-
jainnin varmistamiseen. 

Seislevy 

Ratatyössä, jossa ratatyöalue rajoittuu vaihteeseen tai kohtaan, jossa ei ole näky-
vää, selvästi tunnistettavaa elementtiä, tulee ratatyöalue turvata asettamalla rai-
teelle Seislevy ratatyöalueen rajalle osoittamaan kohti ratatyöaluetta aina, kun 
ratatyössä on käytössä ratatyökone tai –koneita tai liikkuvaa kalustoa ja Seislevyn 
käyttö on ratatyöalue ja työskentelytapa huomioiden mahdollista.  

Seislevyä tulee kuitenkin käyttää aina liikenneturvallisuussuunnitelman ollessa 
voimassa. 

 

Kuva 1. Jos ratatyöalue rajoittuu vaihteeseen tai kohtaan, jossa ei ole näkyvää, 
selvästi tunnistettavaa elementtiä, on Seislevy asennettava aina, kun ratatyössä 
on käytössä ratatyökone tai -koneita tai liikkuvaa kalustoa ja Seislevyn käyttö 
on ratatyöalue ja työskentelytapa huomioiden mahdollista. 
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Myös muissa tilanteissa ratatyöalueelle johtaville raiteille voidaan asentaa Seisle-
vyt turvaamaan ratatyöaluetta ja liikettä ratatyöalueella. 

Seislevyjen käytöstä ratatyöalueen turvaamiseen on ensimmäisen luokan liiken-
teenohjauksen alueella ilmoitettava osana liikenneturvallisuussuunnitelmaa, jos 
sellainen on laadittu. 

Työkohteen erottaminen 

Työkohteen erottaminen tarkoittaa työkohteen fyysistä ja näkyvää erottamista lii-
kennöidystä raiteesta. Työkohteen erottamisen tarkoituksena on osoittaa raja-
kohta, jonka ohi henkilö- tai konetyöskentely ei saa ulottua. 

Työkohde on erotettava ja merkittävä käyttäen suoja-aitaa tai muuta sopivaa ra-
kennetta. Erottamista ei saa tehdä liikennöidyn raiteen RSU:an. Kun erottamista ei 
voida toteuttaa käyttäen suoja-aitaa tai muuta sopivaa rakennetta, on käytettävä 
riskienarvioinnin perusteella arvioitua korvaavaa menettelyä. Tällöin kyseeseen voi 
tulla esimerkiksi turvamiestoiminta.  

Lippusiimaa saa käyttää vain, jos suoja-aidan käyttäminen ei jonkin työvaiheen tai 
työtavan vuoksi ole mahdollista (kuva 2). Erottamista ei tarvitse tehdä, jos työ on 
luonteeltaan lyhytkestoinen (erottamisen tekeminen kestää kauemmin kuin itse 
työ) tai työkohde on liikkuva. 

 

Kuva 2. Työkohteen erottamiseen on käytettävä suoja-aitaa, kuten verkkoaitaa 
tai vastaavaa rakennetta. Lippusiimaa saa käyttää vain, jos suoja-aidan 
käyttäminen ei ole mahdollista. 

Työkohteen valaistus 

Työkohde on valaistava siten, että työ voidaan tehdä turvallisesti. Valaistus ei saa 
kuitenkaan häikäistä yksikön kuljettajaa tai estää opasteiden ja opastimien näky-
vyyttä. 
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Toiminta RUMAn häiriötilanteissa 

RUMA-sovelluksen häiriöt 

RUMA-sovelluksen toiminta saattaa häiriintyä tietoliikenne- tai GPS-yhteyden kat-
keamisen, puhelimen tai RUMA-sovelluksen jumiutumisen tai puhelimen akun lop-
pumisen takia.  

Kun puhelimessa on virta päällä, RUMA-sovellus ilmoittaa häiriöstä.  

Mikäli ratatyön aikana kenen tahansa RUMA-jäsenen tietoliikenne- tai GPS-yhteys 
katkeaa, RUMA-sovellus jumiutuu tai akku loppuu, kaikki liikkeet ja toiminta tulee 
keskeyttää. RUMA-jäsenen tulee ottaa yhteys ratatyövastaavaan. 

Ratatyövastaavan tulee ottaa yhteys liikenteenohjaukseen RAILI-palvelulla tai mi-
käli se ei ole käytettävissä, varayhteydellään. 

Toiminta RUMAn häiriötilanteissa 

Varajärjestelyä käytettäessä ratatyön yksilöivä tunnus on pyydettävä liikenteenoh-
jaukselta. Ratatyössä ei saa samanaikaisesti olla käytössä samaa tunnusta. Rata-
työvastaava on velvollinen pitämään kirjaa häiriötilanteissa annetuista liikenteen-
ohjauksen antamista ratatyöluvista. 

Tarkempi ohjeistus RUMA:n varajärjestelmien käytöstä löytyy Liikenteenohjausyh-
tiö Fintraffic Oy:n RUMA-sivuilta. 

RT- ja LR-ilmoituksen ensisijainen varajärjestelmä 

Tilanteissa, jossa RUMA-mobiili-sovellusta ei voida käyttää, varajärjestelynä tulee 
käyttää ensisijaisesti RUMA Web-sovelluksella tehtäviä ja pdf-formaattiin tallennet-
tuja RT- ja LR-ilmoituksia, mikäli ne ovat käytettävissä. 

Tilanteissa, joissa RUMA-mobiili- sekä RUMA-Web-sovelluksia ei voida käyttää, RT- 
ja LR-ilmoitukset ovat ladattavissa RUMAn varajärjestelmästä, joka löytyy Fintraffic 
Raide Oy:n verkkosivuilta. Varajärjestelmäpalvelusta löytyvät liikenteenohjaukseen 
RUMAn kautta lähetetyt RT- ja LR-ilmoitukset. Varajärjestelmästä otettua pdf:ää 
ei siis tarvitse erikseen lähettää sähköpostilla liikenteenohjaukseen. 

RT- ja LR-ilmoituksen toissijainen varajärjestelmä 

Toissijaisena varajärjestelynä on käytössä Väyläviraston ohjeluettelosta saatavat 
lomakkeet ratatyöilmoitus (RT-ilmoitus) ja Liikenteen rajoite -ilmoitus (LR-ilmoi-
tus), jotka täytetään ja toimitetaan sille liikenteenohjaukselle, jonka alueella rata-
työ tehdään tai rajoite sijaitsee. Liikenteenohjauksen yhteystiedot löytyvät Väylä-
viraston ratatiedon extranet -palvelusta. Liikennepaikka tai liikennepaikkaväli on 
ilmoitettava RT-ilmoituksessa aina. Liikennepaikkojen nimet tulee kirjoittaa koko-
naisina, eikä lyhenteitä saa käyttää. 

Liikenteenohjaus voi myös täyttää LR-ilmoituksen ilmoittajan puhelimitse antamien 
tietojen perusteella. LR-ilmoituksen täyttämisessä noudatetaan samoja periaatteita 
kuin RT-ilmoituksessa. 
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Siirryttäessä toissijaisesta varajärjestelystä (Väyläviraston ohjeluettelon pdf-lo-
makkeet) normaaliin toimintaan, liikenteenohjaukselle sähköpostilla lähetettyjä 
RT-ilmoituksia voidaan käyttää korkeintaan seuraavan vuorokauden loppuun asti. 

Lomakkeiden täyttöohjeita 

Jos RT-ilmoitukseen on merkitty ”koskee koko liikennepaikkaa” tai ”koskee koko 
ilmoitettua liikennepaikkaväliä”, tulee ratatyölupa pyytää merkitylle liikennepaikalle 
tai liikennepaikkavälille.  

Ratatyökoneiden suunnitellut radallenousu- ja poistumispaikat tulee merkitä RT-
ilmoituksen liitteenä olevaan kaavioon työalueesta ja myös silloin, kun siirtyminen 
työalueelle tapahtuu työalueen ulkopuolelta.  

Paikantamisessa on käytettävä seuraavia liikenteenohjauksen käyttöliittymässä nä-
kyviä tunnuksia:  

− vaihteiden tunnuksia  
− opastimien tunnuksia 
− raiteiden numeroita  

− Liikennepaikka alkaa tai Liikennepaikka päättyy -merkkejä. 
 

Kaksi- tai useampiraiteisilla rataosilla ja liikennepaikoilla ilmoitetaan käytettävät 
raiteet.  

Tunnuksista on käytettävä niiden täydellistä muotoa (esim. vaihde V001).  

RT-ilmoituksessa ratatyöaluetta ei saa rajata ratakilometreillä. Vapaaseen selite-
kenttään voi kirjoittaa ratakilometrejä työalueen tarkemman sijainnin määrittä-
miseksi. Tarkemman sijainnin määrittämiseksi saa käyttää vain tasakilometrejä. 
Tällöin työalueen kohta on maastossa nähtävissä kilometrimerkistä. Paikantamis-
merkkien käyttäminen on kielletty.  

Tiedot löytyvät raiteisto- ja linjakaavioista sekä Rautateiden verkkoselostuksesta. 
Sijainnin määrittämisessä pitää tunnistaa ja huomioida mahdolliset rakentamisen 
aiheuttamat tilapäiset ristiriitaisuudet ja puutteet. 

Liikenneturvallisuussuunnitelman varajärjestelmä  

Tilanteissa, jossa liikenneturvallisuussuunnitelmaa ei voida käyttää RUMA-sovel-
luksella, tulee varajärjestelynä käyttää ensisijaisesti RUMA Web-sovelluksella teh-
tyjä ja pdf-formaattiin tallennettuja liikenneturvallisuussuunnitelmia. Mikäli niitä ei 
ole käytettävissä, liikenneturvallisuussuunnitelma laaditaan vapaamuotoisesti tä-
män ohjeen mukaisesti ja käyttäen liitteessä 3 kuvattuja piirrosmerkkejä ja sym-
boleja. Vapaamuotoisesti laaditussa liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitet-
tävä myös liitteessä 3 ohjeistetut muut asiat. Vapaamuotoisesti laadittu liikenne-
turvallisuussuunnitelma tulee julkaista pdf-muodossa ja toimittaa Fintraffic Raide 
Oy:n liikennesuunnitteluun.
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Puheviestintä ratatyössä RUMAn häiriötilanteissa 

1 Periaatteet 

Viestinnässä on käytettävä RAILI-palvelua. 

Puheviestinnän osapuolten on varmistuttava toistensa tunnistamisesta. Viestinnän 
onnistumisen kannalta on tärkeää, että viestintä käydään oikeiden osapuolten kes-
ken ja viesti on kuultu ja ymmärretty oikein. Jokaisen viestintään osallistuvan on 
velvollisuus omalta osaltaan toimia niin, ettei väärinkäsityksiä pääse syntymään. 

Hyvän puheviestinnän tunnusmerkkejä ovat myös:  

− Käytä yleiskieltä. 
− Käytä normaalia puhenopeutta. 
− Puhu selkeästi. 
− Älä puhu samanaikaisesti muiden kanssa. 
− Mieti viestin sisältö ennakolta valmiiksi. 

− Viesti lyhyesti ja ytimekkäästi. 
− Käytä vain virallisia tunnuksia, termejä ja liikennepaikan nimiä. 
− Puhu rauhallisesti. 
− Kuuntele rauhallisesti viesti kokonaan keskeyttämättä puhujaa. 
− Jaa pitkä viesti osiin. 
 

Viestinnässä on käytettävä yksilöiviä tunnuksia. Ratatyön yksilöivän tunnuksen, 
opastimen, vaihteen ja raiteen numerot on luettava numero kerrallaan. 

Opastimien ja Junakulkutien päätekohta -merkkien tunnukset on sanottava 
kirjain ja numero kerrallaan kansainvälisiä foneettisia aakkosia käyttäen poikkeuk-
sena Å, Ä ja Ö (liite 4). Numerot on kerrottava viestinnässä suomen kielellä (esim. 
pääopastin E103 on ”Echo yksi nolla kolme”). Kaikki muut tunnukset on lausuttava 
kokonaisena (esim. V123 ”Vaihde yksi kaksi kolme”). 

Suunnan määrittelyssä on käytettävä liikennepaikkojen nimiä. Ilmansuuntia ei saa 
käyttää. 

Ratatyön turvallisuuden kannalta keskeisen viestinnän pitää olla viestin rakenteen 
ja sisällön osalta määrämuotoista kuten tässä ohjeessa on kuvattu. 

Ratatyövastaava ei saa pyytää eikä liikenteenohjaus antaa ratatyölupaa ehdolli-
sena. Ratatyölupa on annettava suoraan ratatyövastaavalle. Ratatyövastaava saa 
käyttää luvan välittäjänä vain työryhmän yhteyshenkilöä, joka välittää luvan työ-
ryhmälleen.  

2 Määrämuotoinen viestintä 

Ratatyössä on noudatettava määrämuotoista viestintää tässä ohjeessa annettujen 
viestintäohjeiden mukaisesti. Määrämuotoisella viestinnällä tarkoitetaan viestintä-
kaavaa, jossa annetaan ja toistetaan perässä määrämuotoisia viestejä. Ellei tois-
tettu viesti vastaa täsmälleen annettua viestiä, viestin antaja sanoo viestin uudel-
leen. Mikäli viestin saaja on epävarma saamansa viestin sisällöstä (esim. heikko 
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kuuluvuus), viesti on pyydettävä toistamaan, kunnes viestin saaja on ymmärtänyt 
viestin.  

Käynnissä olevan viestinnän saa keskeyttää vain uhkaavan vaaran torjumiseksi. 

Määrämuotoiset viestit on listattu alla. 

Ratatyöluvan pyytäminen 

Ratatyövastaava: ”Pyydän ratatyölupaa”  

Ratatyöluvan antaminen 

Liikenteenohjaus: ”Ratatyölupa” 

Ratatyövastaava toistaa perässä: ”Ratatyölupa” 

Ratatyöluvan päättäminen 

Ratatyövastaava: ”Ratatyö on päättynyt” 

Liikenteenohjaus toistaa perässä: ”Ratatyö on päättynyt” 

Puheenvuoron siirtäminen toiselle osapuolelle 

”Kuuntelen” 

Viestien vastaanottaminen 

Jos perässä toistettu viesti vastaa täsmälleen antamaasi viestiä:  

”Oikein” 

Jos perässä toistettu viesti ei vastaa täsmälleen antamaasi viestiä: 

”Virhe” (+ ”Sanon uudelleen”) 

Jos olet epävarma saamasi viestin sisällöstä: 

”Sano uudelleen” (+ ”Puhu hitaasti”) 

3 Viestinnän häiriöt 

On mahdollista, että puheluun tai kutsuun ei pystytä heti vastaamaan. Jos puhelun 
vastaanottajaa ei yrityksistä huolimatta tavoiteta, kyseessä saattaa olla tekninen 
vika tai häiriö. Vika- ja häiriötilanteissa on käytettävä varayhteyttä. 

Ratatyövastaavan on huolehdittava, että häiriötilanteissa on aina käytettävissä va-
rayhteys. Varayhteystieto on ilmoitettava RT-ilmoituksessa. 

Radiopuhelu saattaa katketa kesken turvallisuuden kannalta kriittisessä tilan-
teessa. Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että jatkuva puheyhteys säilyy vies-
tijöiden välillä ja että yhteyskatko havaitaan välittömästi. 



Väyläviraston ohjeita 40/2022 Liite 8 / 3 (5) 

 

 

Viestintä ratatyöluvan pyytämisen yhteydessä 

LO: 

Vastaa käyttäen oman ohjausalueen kutsutunnusta 
− Repovesi 

RTV: 

Pyydä ratatyölupaa oheisen viestintäkaavan mukaisesti 
− Yksilöivä tunnus, pyydän ratatyölupaa, liikennepaikka tai liikennepaik-

kaväli ja työnosan numero/-t 
Esimerkki: 45125, pyydän ratatyölupaa liikennepaikkavälille Otava–
Mikkeli, työnosille yksi ja kaksi. 

LO: 
Anna ratatyölupa oheisen viestintäkaavan mukaisesti 

− Yksilöivä tunnus, liikennepaikka/liikennepaikkaväli, työnosa/-t, suo-
jaustapa, työn ajallinen takaraja, yksilöivä tunnus, ratatyölupa 
Esimerkki: 45125, liikennepaikkaväli Otava-Mikkeli, työnosat yksi ja 
kaksi, työalue suojattu ajonestoin, työn takaraja 13.00, 45125, rata-
työlupa 

RTV: 
Toista saamasi ratatyölupa viestintäkaavan mukaisesti 

− Yksilöivä tunnus, liikennepaikka/liikennepaikkaväli, työnosa/-t, suo-
jaustapa, työn ajallinen takaraja, yksilöivä tunnus, ratatyölupa. 
Esimerkki: 45125, liikennepaikkaväli Otava-Mikkeli, työnosat yksi ja 
kaksi, työalue suojattu ajonestoin, työn takaraja 13.00, 45125, rata-
työlupa. 

LO: 
Vahvista viesti 

− Oikein/virhe/sano uudelleen 

 

Viestintä tilanteessa, kun liikenteenohjaus ei voi an-
taa ratatyölupaa 

LO: 

− Ei mahdollista, soita uudelleen kello xx.xx 

RTV: 

− Ei mahdollista, soitan uudelleen kello xx.xx 
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Viestintä ratatyöluvan aikana, kun työnosia lisätään 

LO: 

Vastaa käyttäen oman ohjausalueen kutsutunnusta 
− Repovesi 

RTV: 

− Yksilöivä tunnus, pyydän ratatyölupaa, liikennepaikka tai liikennepaik-
kaväli, uusi/uudet työnosan numero/-t, ratatyön kaikki työnosat 
Esimerkki: 45125, pyydän ratatyölupaa liikennepaikkaväli Otava-Mik-
keli, uusi työnosa kolme, ratatyössä työnosat yksi, kaksi ja kolme 

LO: 
− Yksilöivä tunnus, liikennepaikka/liikennepaikkaväli, työnosa/-t, suo-

jaustapa, työn ajallinen takaraja, yksilöivä tunnus, ratatyölupa 
Esimerkki: 45125, liikennepaikkaväli Otava-Mikkeli, uusi työnosa 
kolme, ratatyössä työnosat yksi, kaksi ja kolme, työalue suojattu 
ajonestoin, työn takaraja 13.00, 45125, ratatyölupa 

RTV: 
Toista saamasi ratatyölupa 

− Yksilöivä tunnus, liikennepaikka/liikennepaikkaväli, työnosa/-t, suo-
jaustapa, työn ajallinen takaraja, yksilöivä tunnus, ratatyölupa 
Esimerkki: 45125, liikennepaikkaväli Otava-Mikkeli, uusi työnosa 
kolme, ratatyössä työnosat yksi, kaksi ja kolme, työalue suojattu 
ajonestoin, työn takaraja 13.00, 45125, ratatyölupa 

LO: 
Vahvista viesti 

− Oikein/virhe/sano uudelleen 
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Viestintä ratatyöluvan aikana, kun työnosia poiste-
taan 

LO: 

Vastaa käyttäen oman ohjausalueen kutsutunnusta 

− Repovesi 

RTV: 
− Yksilöivä tunnus, liikennepaikka/liikennepaikkaväli, päätettävä(t) työn-

osa(t), rajoitetieto, ratatyöhön jäävä(t) työnosa(t) 
Esimerkki: 45125, liikennepaikkaväli Otava-Mikkeli, päätetään työnosa 
kaksi, ei rajoitteita liikennöinnille, ratatyöhön jää työnosat yksi ja 
kolme 

LO: 
Toista päättämisilmoitus 

− Yksilöivä tunnus, liikennepaikka/liikennepaikkaväli, päätettävä(t) työn-
osa(t), rajoitetieto, ratatyöhön jäävä(t) työnosa(t) 
Esimerkki: 45125, liikennepaikkaväli Otava-Mikkeli, päätetään työnosa 
kaksi, ei rajoitteita liikennöinnille, ratatyöhön jää työnosat yksi ja 
kolme 

RTV: 
Vahvista viesti 

− Oikein/virhe/sano uudelleen 

 

Viestintä ratatyöluvan päättymisen yhteydessä, kun 
kaikki ratatyölupaan liittyvät työnosat päättyvät 

LO: 
Vastaa käyttäen oman ohjausalueen kutsutunnusta 

− Repovesi 

RTV: 

Päätä ratatyölupa oheisen viestintäkaavan mukaisesti 
− Yksilöivä tunnus, liikennepaikka/liikennepaikkaväli, rajoitetieto, yksi-

löivä tunnus, ratatyö on päättynyt 
Esimerkki: 45125, liikennepaikkaväli Otava-Mikkeli, ei rajoitteita liiken-
nöinnille, 45125, ratatyö on päättynyt 

LO: 
Toista päättämisilmoitus 

− Yksilöivä tunnus, liikennepaikka/liikennepaikkaväli, rajoitetieto, yksi-
löivä tunnus, ratatyö on päättynyt 
Esimerkki: 45125, liikennepaikkaväli Otava-Mikkeli, ei rajoitteita liiken-
nöinnille, 45125 ratatyö on päättynyt 

RTV: 
Vahvista viesti 

− Oikein/virhe/sano uudelleen 
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Ratatyö poikkeustilanteen aikana 

1 Yleistä 

Poikkeustilanteiden liikennöinti- ja ratatyömallia käytetään laaja-alaisissa sekä pitkäai-
kaisissa turvalaite- ja kauko-ohjausjärjestelmien poikkeus- ja häiriötilanteissa. Poikkeus-
tilanteen liikennöinti- ja ratatyömallissa ei ole mahdollista käyttää liikenteenohjausjärjes-
telmiä siinä laajuudessa, että normaali liikennöinti tai ratatyö olisi mahdollista turvalli-
sesti. Tämä voi johtua esimerkiksi teknisistä häiriöistä turvalaitteissa tai viestiliiken-
teessä.  

2 Tilapäinen liikenteenohjauspaikka  

Tilapäinen liikenteenohjauspaikka on miehitetty ja se voidaan perustaa vain liikennepai-
kalle.  

Mikäli kauko-ohjausjärjestelmä tai muu liikenteenhallintajärjestelmä ei ole käytössä, ti-
lapäinen liikenteenohjauspaikka voidaan perustaa tarpeen mukaan liikennepaikalle, 
jossa on toimiva turvalaitos tai vähintään käsin käännettävissä olevat vaihteet. 

Liikenteenohjaus dokumentoi tilapäisten liikenteenohjauspaikkojen väliset ratatyöluvat 
ja ratatyön suojaamisen junapäiväkirjaan tai sähköiseen järjestelmään. Ratatyövastaa-
ville annettavat ilmoitukset ja luvat on myös dokumentoitava.  

Tilapäisen liikenteenohjauspaikan käytöstä on ilmoitettava ennakkoilmoituksella. Ilmoi-
tuksen on sisällettävä ohjattava alue, kutsutunnus ja yhteystiedot.  

Vaihteiden kääntämisestä, kulkuteiden varmistamisesta sekä ratatyön suojaamisesta 
vastaa henkilö, jolla on tehtävään riittävä osaaminen ja pätevyys. Tilapäisellä liikenteen-
ohjauspaikalla voi liikenteenohjauksen apuna olla muuta henkilökuntaa avustamassa 
esim. vaihteiden kääntämisessä ja kulkuteiden turvaamisessa.  

Ratatyön viestinnässä käytetään RUMA-järjestelmää ja RAILI-palvelua varamenettelyi-
neen. 

3 Ratatyön suojaaminen tilapäisellä liikenteenohjauspaikalla ja 
yksiraiteisella radalla  

Tilapäisellä liikenteenohjauspaikalla ratatyöt suojataan normaalien menettelyiden mukai-
sesti.  

Tilapäisten liikenteenohjauspaikkojen liikenteenohjaukset vastaavat ja sopivat ratatyön 
suojaamisesta. Turvalaitosta hyödynnetään ratatyön suojaamisessa niin paljon kuin 
mahdollista. Tilapäisillä liikenteenohjauspaikoilla on annetut luvat, liikenne ja ratatyöt 
dokumentoitava.  

Tilapäisten liikenteenohjauspaikkojen välisen ratatyön suojaamisen edellytyksenä on  

− tilapäisten liikenteenohjauspaikkojen välinen viestiyhteys tai 
− lupakapula.  
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Mikäli käytettävissä on tallentava yhteys, sitä tulee 
käyttää.  

Lupakapulaa käytetään, mikäli liikenteenohjausten 
välillä ei ole viestiyhteyttä. Ratatyövastaavalla tulee 
näissä tilanteissa olla hallussaan lupakapula ratatyö-
luvan aikana osoittamaan, että ratatyölupa on an-
nettu ja ratatyö on suojattu liikennepaikkavälillä. 

4 Ratatyön suojaaminen kaksi- tai 
useampiraiteisella radalla 

Mikäli kaksi- tai useampiraiteisella radalla liikennöidään tai tehdään ratatyötä lupakapu-
lalla, tulee jokaisella liikennepaikkavälin raiteella olla yksilöivä lupakapula.  

Mikäli ratavaurion tai muun vastaavan syyn vuoksi kaksi- tai useampiraiteisella radalla 
on käytettävissä vain yksi raide, tulee kyseisellä välillä liikennöidä ja toteuttaa ratatyötä 
kuten yksiraiteisella osuudella. 

5 Päätökset poikkeustilannemallin käyttöönotosta 

Väyläviraston on annettava erillinen päätös poikkeustilanteen liikennöinti- ja ratatyömal-
lin käyttämisestä. Poikkeustilanteen liikennöinti- ja ratatyömalli voidaan ottaa käyttöön 
liikennepaikoittain tai liikennepaikkaväleittäin. Käyttöönottopäätöksessä on yksilöitävä 
alueen rajat selkeästi.  

Poikkeustilanteen liikennöinti- ja ratatyömalli voi rajoittaa käytettävissä olevaa ratakapa-
siteettia.  

Poikkeustilanteen liikennöinti- ja ratatyömallissa varmistetaan ensisijaisesti yhteiskunnan 
huoltovarmuuskriittisten kuljetusten sujuminen. Tällöin ratakapasiteetti jaetaan uudel-
leen, eikä verkkoselostuksen prioriteetteja eikä ratatyön ennakkosuunnitelmia ja ennak-
koilmoituksia välttämättä voida noudattaa.  

Väylävirasto huolehtii, että varmuusvarastoissa on riittävä määrä rakennusaluebaliiseja, 
radan merkkejä, viestintävälineitä sekä lupakapuloita.  

6 Poikkeustilanteen liikennöinti- ja ratatyömallin käyttöönoton 
edellytykset ja ehdot radanpidon näkökulmasta 

Radanpidon urakoitsijan tulee  

− varustaa tilapäisellä liikenteenohjauspaikalla olevan junakulkutien päätekohta 
Lähestymismerkillä 

− asettaa tilapäisen liikenteenohjauspaikan alueelle 30 km/h nopeusrajoitus. Alue 
tulee merkitä Nopeusmerkeillä ja Nopeusmerkin etumerkeillä 

− kulunvalvonnalla varustetulla radalla varustaa alue rakennusaluebaliiseilla ja 
merkeillä sekä huomioida mahdolliset häiriöalueen sisällä olevat junien lähtöpai-
kat ja varustaa ne rakennusaluebaliiseilla 

− lukita tilapäisten liikenteenohjauspaikkojen välisten rautatieliikennepaikkojen 
vaihteet kielisalvoin tai muulla teknisesti varmistetulla tavalla 

− poistaa tilapäisesti käytöstä ne alueella olevat opastimet, joita ei tarvita poik-
keustilanteen liikennöintiä varten 

Lupakapula on väline, jolla poik-
keustilanteiden ratatyössä voidaan 
osoittaa ratatyöluvan olevan voi-
massa ja ratatyön olevan suojattu 
määritellyllä liikennepaikkavä-
lillä/liikennepaikalla.  

Lupakapulaan on merkitty liiken-
nepaikkaväli/liikennepaikka, jota 
lupakapula koskee. 
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− poistaa käytöstä normaalitilanteen ohjeistuksen mukaisesti sellaiset tasoristeys-
laitokset, jotka eivät toimi 

− suorittaa alueella tarkastusajo, jolla varmistetaan, että alueelle on tehty tarvit-
tavat muutokset.  

 
7 Palautuminen normaaliin ratatyöhön ja liikennöintiin 

Väylävirasto tekee erillisen päätöksen palautumisesta normaaliin liikennöintiin ja ratatyö-
hön. Palautuminen normaaliin liikennöintiin ja ratatyöhön tulee suorittaa liikennepaikka 
ja liikennepaikkaväli kerrallaan.  

Liikenteenohjauksen tulee huolehtia, että alueella olevat mahdolliset liikenteen rajoitteet 
ja nopeusrajoitukset ylläpidetään liikenteenhallintajärjestelmiin ennen palautumista nor-
maaliin liikennöintiin ja ratatyöhön.  

Ennen normaaliin liikennöintiin palautumista kunnossapitourakoitsijan tulee poistaa koh-
dassa 6 mainitut toimenpiteet sekä suorittaa liikennepaikalla ja liikennepaikkavälillä tar-
kastusajo, jolla varmistetaan, että alueelle on tehty tarvittavat muutokset. 
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