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Karttapalvelun alkunäkymä

• Jos karttapalveluun menee
Tasoristeyspalvelun teemakartan
avaavalla linkillä, aukeaa Suomen 
Väylät kuvassa näkyvällä tavalla.

• Jos käyttää Suomen Väylien
etusivulle vievää linkkiä, pääsee
Tasoristeyspalveluun painamalla
Teemakartat -> Tasoristeyspalvelu

• Karttapalvelun aloitusnäkymässä
on päällä kaksi tasoa:

• Tasoristeysten poisto- ja 
parantamishanke

• Tasoristeystiedot

• Yläpalkin kysymysmerkistä löytyy
tietoa siitä, miten vasemmassa
reunassa olevia karttatyökaluja
käytetään.



Karttapalvelun sisältö ja aineistojen laittaminen päälle/pois
Tasoristeyspalvelu

• Tasoristeystiedot, Laiturit ja huoltotiet, Poistetut tasoristeykset, Pääraiteen tasoristeykset, Sivuraiteen tasoristeykset, Suljettujen rataosien tasoristeykset

Tasoristeysohjelma

• Tasoristeysten poisto- ja parantamishanke, Oulu-Laurila-, Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto-, Tampere-Pori-, Vuokatti-Kontiomäki-tasoristeyshankkeet

Lisäksi muita ratatietoja aluerajauksia

• Esim. rautatieliikennepaikat, radan merkit, tasoristeysten varoituslaitokset jne.

Tasoristeyspalvelun, 
Tasoristeysohjelman 
sekä muiden 
ratatietojen aineistot 
on lisätty omiin 
alaryhmiinsä. Halutun 
ryhmän saa auki 
painamalla sen vihreää 
palkkia.

Karttatason saat 
päälle/pois tason nimen 
viereisestä 
painikkeesta.

Halutun 
teemakarttapalvelun 
saat päälle painamalla 
vihreästä laatikosta, 
jossa on karttapalvelun 
nimi.



Karttapalvelussa liikkuminen ja kohteen tietojen katselu

• Karttapalvelussa liikkuminen:

• Paina hiiren vasen näppäin 
pohjaan ja siirrä karttaa 
haluttuun suuntaan tai käytä 
näppäimistön nuolinäppäimiä.

• Lähemmäs ja kauemmas 
pääset rullaamalla hiiren 
rullalla tai painamalla 
näppäimistön + (lähemmäs) ja 
– (kauemmas) –näppäimiä.

• Kohteen tietojen tarkastelu:

• Zoomaa haluamasi kohteen 
lähelle ja paina sen symbolia -> 
Aukeaa ponnahdusikkuna, 
jossa on kohteen 
attribuuttitietoja.

Kohdetta painamalla 
tulee näkyviin 
tärkeimmät 
attribuuttiedot

Painamalla 
”Lisätiedot” saat 
näkyviin lisää 
attribuuttitietoja.

Jos attribuuttitiedoissa 
on linkkejä, pääset 
suoraan niihin 
painamalla linkkiä



Tiettyyn tasoristeykseen kohdentaminen 1/2

• Tiettyyn tasoristeykseen 
voi kohdentaa 
käyttämällä Suomen 
Väylien hakutyökalua.

• Jos et tiedä haettavan 
tasoristeyksen 
rataosoitetta, voit 
tarkistaa sen 
tasoristeys.fi –sivulta 
löytyvästä Excel-
taulukosta (kts. seuraava 
dia).

• Haun yhteydessä kartalle 
tulee oma piste 
hakukohteelle. Pisteen 
voi poistaa painamalla 
roskalaatikkoa 
hakuikkunassa.

Haku löytyy SV:n oikeasta 
yläkulmasta. Ohjeet saa 
näkyviin painamalla 
kysymysmerkkiä.

Rataosoite annetaan 
muodossa: 
ratanumero/ratakilometri/
ratametri

Voit poistaa haun oman 
pisteen painamalla 
hakuikkunan 
roskalaatikkoa. 



Tiettyyn tasoristeykseen kohdentaminen 2/2

• Tasoristeysten rataosoitteet löytyvät 
tasoristeys.fi –sivulla olevasta Excel-
taulukosta.

• Taulukon kolmessa ensimmäisessä 
sarakkeessa on tasoristeysten tunnukset, 
nimet sekä rataosoitteet.

• Etsi haluamasi tasoristeys esimerkiksi 
valitsemalla sarake A ja paina sen jälkeen 
Ctrl + F, joka avaa hakuikkunan.

• Kirjoita ikkunaan tasoristeyksen tunnus.

• Sama toimii myös esimerkiksi sarakkeelle B, jos
haluaa hake tasoristeyksen nimellä.

Sarakkeissa A ja B on 
esitetty tasoristeyksen 
tunnus sekä nimi. 

Rataosoite esitetään Excel-
taulukon sarakkeessa C. 
Kopioi rataosoite ja liitä se 
SV:n hakutyökaluun.


