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Tuennan työrako ja ajoitus

• Väyläviraston tekniset vaatimukset
• Rataosan suurin sallittu nopeus ja kunnossapitoluokka
• Rataosan kuormittuneisuus
• Tukemisalueen laajuus
• Kiskon lämpötila
• Käytettävissä olevat resurssit
• Vaihdealueet

• Sulkee useasti laajan alueen, varsinkin kun useita vaihteita lähekkäin
• Mahdollinen massanvaihto

• Muut alueella olevat ratahankkeet
• Este tai mahdollisuus

• Liikenneolosuhteet
• Tavara- matkustaja vai sekaliikennerataosa
• Mahdollisuudet korvaaviin kuljetuksin
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Liikenteeseen vaikuttavan ratatyön 
tiedot verkkoselostukseen

• Verkkoselostustieto toimitettava n. 2 vuotta ennen toteutusta
• Esimerkki: tiedot vuoden 2024 verkkoselostukseen toimitetaan alkusyksystä 2022

• Töiden laajuuden ja työrakotarpeiden alustava kuvaus ja ajoitus rataosittain
• Tiedot päivitetään v2023 aikana maalis- ja lokakuussa (lokakuussa mahdollisimman 

tarkalle tasolle)
• Sisältää kaikki liikennevaikutuksia sisältävät (liikennekatkot, nopeusrajoitukset, 

raiteiston käytön muutokset jne.), vaikka rahoituspäätöstä ei vielä olisikaan.
• Tietojen toimittamisen vastuu urakasta vastaavalla tilaajan edustajalla
• Tiedot toimitetaan Väyläviraston Väylien käyttöosastolle (Juha Kröger)
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Tietojen tarkentaminen 2022 
aikataulukauden aikana

• Viimehetken tarkennukset 
• Tammikuun puolessa välissä kesäkauden työt: 20.6.-14.8.2022  
• Maaliskuun puolessa välissä syksyn työt: 15.8.-12.12.2022
• Elokuun alussa talven työt: 12.12.-26.3.2023
• Joulukuun alussa kevään työt: 27.3.-19.6.2023

• Tässä vaiheessa kerrotaan kuinka verkkoselostuksessa ilmoitettuja 
työrakoja käytetään vai käytetäänkö.

• Ajoitus vähintään vuorokauden tarkkuudella ja kohteen sijainnin 
tarkennus.

• Yhteensovitus liikenteen ja muiden töiden kanssa yhteistyössä 
Fintrafficin liikennesuunnittelun (tarvittaessa projektien) kanssa

• Tehdään kapasiteettivaraukset töille 
• Tilaaja vastaa tietojen toimittamisesta Fintrafficin liikennesuunnitteluun 
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Miksi tiedot tulee ilmoittaa 
määräajoissa

• Verkkoselostustaso
• Tavoitteena mahdollistaa rajoitteiden huomioiminen aikataulujen vuosihaun 

yhteydessä
• Mahdollistaa ratatöiden verkostollisen kokonaisvaikutuksen tarkastelun
• Voidaan keskustella vaikutuksista sidosryhmien kanssa riittävän ajoissa: 

liikennöitsijät, liikenteentilaajat, rahdinantajat ja satamat

• Tietojen tarkentaminen aikataulukauden aikana
• Töiden ja liikenteen yhteensopivuus tarkalle tasolle
• Tässä aikarytmissä voidaan tehdä viimeiset muutokset liikenteeseen hallitusti
• Tarkennetaan ratatyöt järjestelmiin riittävälle tasolle laadukasta aikataulujen 

muutoshakua edistämään
• Varmistetaan rataverkon tehokas käyttö  
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Esimerkkejä kunnossapidon 
vakiotyöraoista

• Lahti-Kouvola: vaihteen ja raiteen tuenta, vaihdehuolto sekä sähkörata- ja 
turvalaitekunnossapito

• kaksi kertaa vuodessa tapahtuvat 7x6h totaalikatkot keväällä ja syksyllä. 

• Ylivieska-Oulu: vaihteen ja raiteen tuenta, vaihdehuolto sekä sähkörata- ja 
turvalaitekunnossapito

• 5h työraot kunnossapitoviikoilla keväällä öisin ja syksyllä.

• Pieksämäki-Kuopio: vaihteen ja raiteen tuenta, vaihdehuolto sekä 
sähkörata- ja turvalaitekunnossapito

• kaksi kertaa vuodessa tapahtuvat 7x5h totaalikatkot keväällä ja syksyllä.  
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Case esimerkki: oikoradan tukeminen 
2020

7



Case esimerkki: tukeminen Hakosilta
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