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1

JOHDANTO

1.1

Tausta ja tavoitteet
Opinnäytetyön aihe saatiin työn tilaajalta: Destia Rail Oy:ltä.
Laajamittaisia radan kuivatuksen kunnossapidon kartoituksia ei ole aikaisemmin tehty Destia Raililla.
Opinnäytetyön laatija ei löytänyt radan kuivatuksen kunnossapidosta julkaisua koulun tietokannoista
taikka Internetistä. Aikaisemmin tietoa radan kuivatuksesta on ollut vain yksittäisistä kohteista, tai
niitä on vain sivuttu olemassa olevissa julkaisuissa. Ohje radan kuivatuksen kunnossapidon kartoituksiin antaisi pohjan yhdenmukaisten raporttien laatimiseksi ja tietojen keräämiseksi. Myös yksittäisen kohteen kaikkia tietoja ei ole aikaisemmin tarkemmin analysoitu tai tutkittu. Täten ei ole pohdittu sitä, miten ne vaikuttavat radan kokonaiskuivatukseen, taikka millaisia mahdollisuuksia kokonaistiedot antaisivat Destia Railille.
Työn tarkoitus on laatia kattava kuvaus radan kuivatuksen kunnossapidosta ja kuivatuksen kartoituksista. Työn tavoitteena oli tutkia ja analysoida yksittäiseen kuivatuksen ongelmapaikkaan liittyviä
tietoja kattavasti ja siten ongelmapaikan vaikutusta radan kokonaiskuivatukseen.
Työssä halutaan saada vastauksia kysymyksiin: Miten radan kuivatuksen kartoitus tulee toteuttaa,
millainen raportti siitä laaditaan, mitä tietoja kartoituksessa tulee kartoittaa, miten saatua
tietoa tulee käsitellä ja mihin sitä voidaan käyttää? Kuinka radan kuivatuksen kunnossapito toteutetaan tehokkaasti?
Opinnäytetyö rajataan koskemaan Destia Railin kunnossapitoaluetta kahdeksan ja siitä saatujen tulosten analysointia. Toki saadut tulokset ovat sovellettavissa muillekin kunnossapitoalueille.

1.2

Destia Oy ja Destia Rail Oy
Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää
liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä.
Destian asiakkaita ovat teollisuus- ja liikeyritykset, kunnat ja kaupungit sekä valtionhallinnon organisaatiot. (Destia Oy 2007, 2.)
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Kuva 1. Destia Oy:n avainluvut vuosilta 2014 – 2017 (Destia Group Oyj 2017, 32).
Destia Rail Oy on osa Destia Goup Oyj:tä ja Destian erikoisrakentamisen toimintayksikköä. Destia
Rail Oy:n ratoihin liittyvät palvelut kattavat koko radanpidon elinkaaren koko Suomen alueella. Destia Rail:in toteuttamat ratatyöt vaihtelevat vaativista useiden kilometrien mittaisista päällysrakenneurakoista pienempiin silta-, ratarumpu- ja massanvaihtotöihin. Destia vastaa yli puolesta Suomen
kahdestatoista rataverkon kunnossapitoalueesta (Destia.fi).
Destia Rail Oy tarjoaa seuraavia palveluita radan kunnossapitoon:
·

kuntotarkastukset

·

ratapölkkyjen ja kiskojen vaihtaminen

·

tukemistyöt

·

raidevarusteiden huolto

·

lumityöt

·

kiskojen kunnossapitotyöt

·

pölkkyjen sekä kiskonkiinnityksiin liittyvät kunnossapitotyöt

·

raide-eristysten kunnossapito

·

tasoristeysten kunnossapito

·

radan merkkien kunnossapito

·

ratasiltojen kunnossapito

·

laitureiden, asema-alueiden ja liikennepaikkojen kunnossapito

·

raidealueen ohjaus- ja turvalaitteiden kunnossapito

·

vaihteiden kunnossapito

·

turvalaitteiden kunnossapito

·

tukikerroksien täydentäminen, vaihtaminen, auraus, harjaus ja muotoilu

(Destia.fi)

8 (39)

Kuva 2. Destian radan kunnossapitämät alueet 1.1.2019 lähtien (Destia Oy).
Kunnossapitoalue kahdeksan kattaa yhteensä 544,1 ratakilometriä linjaosuuksilla. Liikenneviraston
mukaan (2014, 13 - 36.) kunnossapitoalueeseen kuuluu viisi linjaosuutta: 1801 Pieksämäki – Joensuu, 1802 Savonlinna – Huutokoski, 1803 Viinijärvi – Siilinjärvi, 1804 Pieksämäki – Kuopio ja 1805
Kuopio – Iisalmi. Lisäksi Liikenneviraston mukaan (2014, 42 – 79) kunnossapitoalue kattaa neljä ra-
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tapihaa: 1806 Pieksämäen ratapiha, 1807 Varkauden ratapiha, 1808 Kuopion ratapiha ja 1809 Iisalmen ratapiha. Muihin alueisiin (1810) luokitellaan Sorsasalon ja Vuonoksen raiteet, sekä linjaosuudet
Suonenjoki – Iisvesi ja Sysmäjärvi – Vuonos (Liikennevirasto 2014, 89).

Kuva 3. Destia Rail Oy:n kunnossapitoalue kahdeksan kartta (vayla.fi).
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1.3

Lyhenteet ja määritelmät
1801

Kunnossapitoalueen rataosan, taikka ratapihan numerotunnus.

005

Raiteen numerotunnus.

Alusrakenne

Koostuu välikerroksesta, eristyskerroksesta sekä mahdollisesta suodatinkerroksesta ja routalevystä.

K

Rakennekerrospaksuus.

Koheesio

Keskinäiset vetovoimat.

Kv

Korkeusviiva.

Kp

Pengerkorkeus.

KP8

Kunnossapitoalue kahdeksan.

LIVI

Liikennevirasto. Nykyinen Väylävirasto.

Pohjamaa

Ratapenkereen alla oleva maa.

Pengertäyte

Radan pengerpohjan ja eristyskerroksen väliin rakennettu ratapenkereen osa.

R-KM ja Rd-km

Ratakilometri.

Radan vasen puoli

Nousevien ratakilometrien suuntaisesti radan vasen puoli.

Raikuu ja Raivaaminen

Kasvillisuuden tai puuston koneellinen poisto.

Ratakilometri

Määrämittainen, kahden kilometrimerkin välinen osa rataa.

Ratapenger

Radan rakennekerrokset ja mahdollinen pengertäyte.

RHK

Ratahallintokeskus. Nykyinen Väylävirasto.

Valunta

Se osa sadannasta, joka päätyy vesiuomiin, yksikkönä mm/h (tai
mm/vrk, mm/v).

Valuma

Sekunnissa tietyltä alueelta valuvan veden määrä pinta-alayksikköä
kohti, yksikkönä l/s ha tai l/s km2.
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2

RADAN RAKENNE JA VALUMAVEDET

2.1

Radan rakenne

Kuva 4. Radan rakenteen normaalipoikkileikkaus, kun liikennöintinopeus on enintään 200 km/h (Liikennevirasto, 2018, liite 2/6).

Kuva 5. Radan rakenteen poikkileikkausmitat, kun liikennöintinopeus on enintään 200 km/h (Liikennevirasto, 2018, liite 2/6).
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Radan rakennekerrokset jaetaan päällys- ja alusrakenteeseen. Liikenneviraston ohjeiden mukaan
(2018, 7) päällysrakenne koostuu tukikerroksesta ja raiteesta. Alusrakenne koostuu välikerroksesta,
eristyskerroksesta sekä mahdollisesta suodatinkerroksesta ja routalevystä (Liikennevirasto 2018, 6).
Niiden paksuuden määrittelevät esimerkiksi radan rakennetyyppi, käytetyt ratapölkyt ja liikennöintinopeus.
Suodatinkerros estää eristyskerroksen ja pohjamaan sekoittumisen. Suodatinkerroksessa käytettävät
materiaalit on esitetty julkaisussa InfraRYL /1/. (Liikennevirasto 2018, 8)
Liikenneviraston ohjeiden (2018, 7) mukaan eristyskerros estää tai vähentää sen alla olevien maakerrosten routimista ja muodostaa välikerrokselle tasaisen ja kantavan alustan sekä siirtää ja jakaa
kuormat pohjamaalle. Eristyskerroksen tehtävänä on myös pysäyttää kapillaarinen veden nousu kerroksen alaosaan ja toimia suodatinkerroksena.
Radan rakenteen välikerros muodostaa tukikerrokselle tasaisen ja kantavan alustan ja estää tukikerroksen sekoittumisen alla oleviin rakennekerroksiin. Välikerroksen materiaalivaatimukset on esitetty
julkaisussa InfraRYL /1/. (Liikennevirasto 2018, 8)
Tukikerros pitää raiteen geometrisesti oikeassa asemassa ja asennossa, jakaa kuormia alusrakenteelle ja muodostaa raiteelle tasaisen ja kantavan alustan. Tukikerroksen materiaalina käytetään
raidesepeliä tai raidesoraa. Tukikerroksen materiaalien laatuvaatimukset on esitetty julkaisuissa SFSEN 13450 Raidesepelikiviainekset, kansallinen soveltamisohje /3/, SFS-EN 13450 Raidesepelikiviainekset, CE–merkintä /4/ ja Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset (PYL) /5 - 7/. (Liikennevirasto 2018, 8)

Kuva 6. Radan rakenneosiin liittyviä nimityksiä (Liikennevirasto 2018, 8).
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2.2

Radan kuivatusrakenteet
Soinisen (2013, 46) mukaan kuivatuksen suunnitteluratkaisuilla pyritään estämään veden pääsy radan rakennekerroksiin, johtamaan vesi pois radan pinnalta, rakenteen sisältä ja radan lähiympäristöstä sekä torjumaan rakenteen läpi tapahtuva haitallinen veden virtaus.
Radan rakenteen kuivatus jaetaan pintakuivatukseen ja rakenteen kuivatukseen. Pintakuivatuksen
tarkoituksena on koota ja johtaa pois radan ja rata-alueen pintavedet. Rakenteen kuivatuksella puolestaan pyritään johtamaan ratarakenteeseen päässeet vedet pois. (Soininen 2013, 44)
Radan kuivatus järjestetään avo-, suoto- ja salaojin. Lisäksi voidaan käyttää hyväksi putkiviemäreitä
ja rumpuja. Radan kuivatustarpeen suuruuteen vaikuttavat pääasiassa radan ulkopuolisen maaston
pinnanmuodot, valuma – alueen laajuus sekä sadannan määrä. (Soininen 2013, 44)

Kuva 7. Ratarakenteeseen päätyvän veden lähteet (Soininen 2013, 47).
Pintakuivatuksessa vedet ohjataan ojiin tai hulevesiviemäreihin sivu-, leikkaus-, niska- tai laskuojilla.
(Soininen 2013, 47).

Kuva 8. Erilaisia pintakuivatusojia (InfraRyl 2010).
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Sivuojilla kootaan rata-alueelta ja sen ulkopuolelta tulevat pintavedet ja johdetaan ne sellaisiin
maastokohtiin, että vedet saadaan ohjattua pois rata-alueelta. Sivuojia käytetään matalilla penkereillä, mutta ei kuitenkaan silloin, jos maa viettää selkeästi radasta poispäin. Lisäksi sivuojia käytetään korkeilla pengerosuuksilla ympäröivän maaston viettäessä radalle päin sekä silloin, kun sivuoja
on osa esimerkiksi pellon tai metsän kuivatusjärjestelmää. (Soininen 2013, 47)
Leikkausojilla kootaan ja johdetaan pois vedet maa- tai kallioleikkauksen kohdalla. Niskaojia käytetään leikkausojien yhteydessä estämään leikkauksen ulkopuolelta tulevien pintavesien virtaaminen
leikkausluiskaan. Sivu-, leikkaus- ja niskaojat ovat yhteydessä laskuojiin, joiden kautta rata-alueelta
tulevat kuivatusvedet ohjataan sellaiseen paikkaan, jossa ne eivät aiheuta haittaa tai vahinkoa ympäristölle. (Soininen 2013, 47)

2.3

Valunta, valuma ja valuma-alue
Valunta on hydrologian keskeisimpiä tapahtumia. Määritelmän mukaan “valunta on se osa sadannasta, joka virtaa vesistöä kohti maan pinnalla, maaperässä tai kallioperässä”. (WMO 1974; Huttula,
Leppäranta ja Virta 2017, 171).
Valunnan aiheuttaa painovoima. Sitä vastustavat kitka- ja koheesiovoimat veden liikkuessa maaperässä ja vesiuomissa. Kasvipeite vaikuttaa myös oleellisesti valuntaan. Kaiken kaikkiaan valunnan
muodostuminen ja sen ajallinen ja paikallinen kehitys ovat monimutkaisia prosesseja. (Huttula ym.
2017, 172.)
Valuma tarkoittaa valuma-alueelta tulevaa valuntaa. Valuntatermillä tarkoitetaan sekä itse valuntailmiötä että aikayksikössä virtaavaa veden määrää valuma-alueen koko pinta-alaa kohti. Valuntatermin käyttö on yleisintä valumisprosessin nimenä ja vesitaseen osatekijänä, ja valumakäsitettä käytetään yksinomaan veden siirtymisen merkityksessä. (Huttula ym. 2017, 171.)
Valuma-alue muodostaa kokonaisuuden, johon vesi tulee sateena ja josta vesi poistuu valuntana ja
haihduntana. Näiden aiheuttama nettomuutos näkyy vesivaraston tilavuuden muutoksena. (Huttula
ym. 2017, 171.)
Valuma-alueen määritykseen on suomen ympäristökeskus kehittänyt Internet – pohjaisen Value –
valuma – alueen rajaustyökalun. Interaktiivisessa sovelluksessa käyttäjä voi rajata automaattisesti
yläpuolisen valuma-alueen järvelle, uomalle tai sen osalle sekä laskea valuma-alueelle maankäyttöjakauman perustuen Corine-maanpeite2012-aineistoon (Syke.fi).
Valunnan voidaan ajatella koostuvan kolmesta osasta: Maanpäällisestä valunnasta eli pintavalunnasta, maavesikerroksessa tapahtuvasta valunnasta ja pohjavesivalunnasta. (Huttula ym. 2017,
172.)
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Kuvassa 9 on kuvattu, miten voimakkuudeltaan tasainen sade vaikuttaa valuntaan ja muihin hydrologisen kierron komponentteihin ajan funktiona. Valunnan osuus ja erityisesti pintavalunnan osuus
kasvaa sateen jatkuessa, koska muiden komponenttien osuus vakiintuu niihin liittyvien vesivarastojen täyttyessä. (Huttula ym. 2017, 172.)

Kuva 9. Valunnan osien ajallinen kehitys sadetapahtuman jälkeen (Mustonen 1986, 117).
Valunnan eri osien keskinäiset osuudet riippuvat sadannan tai lumen sulamisen ajallisesta kehityksestä sekä alueen pinnanmuodoista ja maaperästä. Maanpäällisen valunnan osuus muodostuu suureksi, jos maanpinta läpäisee huonosti vettä. (Huttula ym. 2017, 172.)
Valunnan jakaminen kolmeen edellä mainittuun osaan on kuitenkin melko teoreettista. Usein maanpäällinen valunta muuttuu pintakerrosvalunnaksi ja taas uudelleen maanpäälliseksi valunnaksi ennen
vesiuomaan päätymistä. (Huttula ym. 2017, 173.)
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3

RADAN KUIVATUKSEN KUNNOSSAPITO, MAASTOTIETOJEN HANKINTA JA LAINSÄÄDÄNTÖ

3.1

Kunnossapito
Perinteisesti kunnossapito on ymmärretty reagoivaksi toiminnaksi. Vikaantumisia tutkittaessa havaittiin, että vikojen kehittyminen ei olekaan kiinni kunnossapitäjästä, vaan oikeasta prosessin hallinnasta. Tämä vaatii ammattimaisen henkilöstön (käyttäjät, kunnossapitäjät, logistiikkatoiminnot) sekä
ennen kaikkea näiden ryhmien tehokkaan yhteistyön. On tunnettu tosiasia, että vikoja ei aina voida
eikä kannata välttää, mutta niiden vaikutukset voidaan. Tällöin on tärkeää, että prosessin käyttäjät
valvovat prosessin käyntiä ja toimivat, ennen kuin havaittu häiriö tai alkava vika kehittyy liian pitkälle ja pysäyttää prosessin. Usein vian aiheuttama epäkäytettävyyskustannus (tuotannon menetys,
yms.) on suurempi kuin vian estämisen kustannus. (Järviö ja Lehtiö 2017, 14)
Järviön ja Lehtiön (2017, 17) mukaan kunnossapidon tavoitteiksi voidaan ottaa joitain erityisiä suorituskykytekijöitä, joita on määritelty aikaisemmissa selvityksissä, kuten:

3.2

-

käytettävyyden parantaminen

-

kunnossapidon kustannustehokkuuden parantaminen

-

terveyteen, turvallisuuteen ja toimintaympäristöön liittyvien tekijöiden vaaliminen

-

parantaa kunnossapidon varastojen kustannustehokasta johtamista

-

hallita alihankintoja

Radan kunnossapito
Kunnossapito tarkoittaa toimenpiteitä tai yksittäistä toimenpidettä, joilla rata, rata-alue sekä rakenteet ja laitteet pidetään käyttökunnossa. (Ratahallintokeskus 2002, 5)
Kunnossapitäjällä tarkoitetaan organisaatiota tai sen edustajaa, joka radanpitäjän toimeksiannosta
pitää rataa tai sen osaa liikennöitävässä ja liikenneturvallisessa kunnossa. Kunnossapitäjällä tulee
olla toimiva laatujärjestelmä, jonka radanpitäjä on hyväksynyt ja joka soveltuu radan kunnossapitoon. (Ratahallintokeskus 2002, 5)
Radan kunnossapidon ensisijaisena tavoitteena on pidettävä liikenneturvallisuuden takaamista. Radan kunnossapitäjän on huolehdittava siitä, että radalla on sallittu vain sellainen liikenne, minkä radan sen hetkinen kunto mahdollistaa. (Ratahallintokeskus 2002, 9)

3.3

Radan kuivatuksen kunnossapito
RHK:n hallinnoimalla maa-alueella olevat sivuojat, niskaojat, laskuojat, leikkausojat sekä salaojat ja
tasoristeyksiin liittyvät sivuojat tulee pitää alkuperäisen käyttötarkoituksen edellyttämässä kunnossa.
Puhtaina virtausta oleellisesti vähentävästä kasvillisuudesta ja padottavista esteistä. Pehmeikköalueilla sivuojia ei saa syventää suunniteltua syvemmiksi, ellei penkereen vakavuutta ole ensin selvitetty. (Ratahallintokeskus 2002, 46)
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Rummut on pidettävä sellaisessa kunnossa, että säilytetään mahdollisimman suuri virtauskapasiteetti
ja niin, ettei rummun padottamisesta aiheudu vaaraa radan rakenteelle. Rumpujen päät voidaan
suojata jäätymiseltä talveksi. Keväällä lumen nopean sulamisen aikaan on varauduttava pitämään
rummut riittävästi auki sulattamalla tai muilla keinoin niin, ettei vesi vahingoita pengertä tai muita
rakenteita. (Ratahallintokeskus 2002, 46)
Laskuojien kunnossapitoon pitäisi panostaa nykyistä enemmän, sillä laskuojien huono toiminta vaikuttaa pahimmillaan laajasti koko väylän kuivatuksen toimimiseen. Ojitus on toteutettava ja kunnossapidettävä siten, ettei toimenpiteistä aiheudu toiselle kuuluvalla alueella vahingollista vettymistä tai
muuta edunmenetystä. (Liikennevirasto 2013, 14)

3.4

Kuivatuksen tarkoitus
Kuivatuksen tehtävänä on poistaa vesi väylien pinnoilta ja rakenteista. Samalla parannetaan rakenteiden kantavuutta ja pienennetään niiden routivuutta. (Liikennevirasto 2013, 10)
Kuivatus jaetaan pintakuivatukseen ja syväkuivatukseen. Pintakuivatuksen avulla saadaan väylän
pinnalle kertyvä sekä mahdollinen väylän ympäristöstä tuleva hulevesi poistetuksi sivuojiin, hulevesikaivoihin tai koururakenteisiin. Pintakuivatuksen avulla estetään veden kulkeutuminen haitallisesti
rakenteen läpi. Syväkuivatuksella estetään veden jääminen väylän alusrakenteeseen, jossa se heikentää rakenteen kuormituskestävyyttä ja mahdollistaa routimisen. (Liikennevirasto 2013, 10)
Pintakuivatukseen käytetään sivu-, niska- ja laskuojia, hulevesiviemäröintiä ja koururakenteita. Syväkuivatus hoidetaan yleensä salaojien avulla. Syvät avo-ojat ovat riittävä menetelmä
syväkuivatukseen ainoastaan silloin, kun maalaji on karkearakeista hiekka- tai soramoreenia. (Liikennevirasto 2013, 10)

3.5

Maastotietojen hankinta
Hyvät ja ajan tasalla olevat maastotiedot ovat edellytys laadukkaan suunnitelman tekemiselle. Maastotiedoissa olevat virheet aiheuttavat virheellisiä suunnitteluratkaisuja, joista taas aiheutuu ongelmia
hankkeen toteutusvaiheessa. (Liikennevirasto 2017, 7)
Kiinteistötiedoilla tarkoitetaan kiinteistörajoja ja -tunnuksia sekä kiinteistöjen omistajatietoja.
Kiiinteistö- ja omistajatiedoilla on merkitystä suunnitteluhankkeen aikana tapahtuvan vuoropuhelun
kannalta. (Liikennevirasto 2017, 10)
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3.6

Kuivatuksen kunnossapitoon liittyvää lainsäädäntöä
Tärkeimmät lait, jotka koskevat kuivatuksen suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa ovat laki
tulvariskien hallinnasta, vesilaki ja ympäristönsuojelulaki sekä maantielaki ja ratalaki. (Liikennevirasto 2013, 13)

3.6.1 Keskeisin lainsäädäntö
Noron, ojan tai altaan omistaja ei saa estää tai muuttaa veden vapaata juoksua uomassa alapuolella
olevan vahingoksi ilman tämän suostumusta. Suostumusta ei tarvita, jos uoman tai altaan omistajan
oma käyttötarve vaatii hankkeen toteuttamista. (Vesilaki 2011, 2:10§.)
Luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven tai lähteen taikka
muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen
tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty. Lupaviranomainen voi yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää poikkeuksen 1 momentin kiellosta, jos momentissa mainittujen vesiluontotyyppien suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu. (Vesilaki 2011, 2:11§.)
Sillan tai rummun tekemiseen ojan tai vastaavan vesiuoman ylitystä varten ei tarvita erityistä lupaa,
mutta siitä ei saa aiheutua haittaa yläpuolisen alueen maan kuivatukselle eikä uoman kunnossapidolle. (Liikennevirasto 2013, 13)
Ympäristönsuojelulain mukaan pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton. Lain mukaisia valvontaviranomaisia ovat alueellinen ympäristöviranomainen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Jos pohjavesi on pilaantunut, voi ympäristöviranomainen määrätä puhdistamisesta vastuussa olevan selvittämään pilaantuneen alueen laajuuden ja puhdistamistarpeen. Kaivoveden laadun huonontuminen
on esimerkki ympäristönsuojelulain mukaan käsiteltävästä asiasta. Lisäksi on otettava huomioon,
mitä lainsäädäntö määrää kuivatusjärjestelyjen ulottamisesta toisen maalle sekä maanomistajalle
aiheutetun vahingon korvaamisesta. (Liikennevirasto 2013, 13)
3.6.2 Laskuojien rakentaminen ja kunnossapito
Ojituksella sekä ojan käyttämisellä ja kunnossapidolla on oltava tämän lain mukainen lupaviranomaisen lupa, jos se voi aiheuttaa: ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua pilaantumista vesialueella; tai 3 luvun 2 §:ssä tarkoitettuja seurauksia, jollei kysymys ole yksinomaan
puron yläpuolisella alueella suoritettavan ojituksen aiheuttamasta puron virtaaman muuttumisesta.
(Vesilaki 2011, 5:13§.)
Ojituksessa on noudatettava, mitä 2 luvun 7 ja 8 §:ssä säädetään. Ojitus on lisäksi toteutettava niin,
ettei toiselle kuuluvalla alueella aiheudu vahingollista vettymistä tai muuta edunmenetystä. (Vesilaki
2011, 5:7§.)
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Hyödynsaajan tai hyödynsaajien on pidettävä oja kunnossa siten kuin 7 §:ssä säädetään. Kun ojituksesta johtuvien asioiden hoitamista varten on perustettu ojitusyhteisö, yhteisön on huolehdittava
ojan kunnossapidosta. Jos ojan kokonaisuutena tarkasteltuna voidaan katsoa muuttuneen luonnontilaisen kaltaiseksi uomaksi, sovelletaan sen kunnossapitoon ja käyttöön 1 momentin estämättä, mitä
tässä luvussa säädetään ojituksesta. (Vesilaki 2011, 5:8§.)
Jos ojan perkaaminen toisen alueella sopimalla tai neuvottelemalla ei tuota tulosta, niin vesilain nojalla (VL 14:4§) kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä kunnostamaan ojan vesilain
vastaisena (VL 5:8§). (Liikennevirasto 2013, 14)
3.6.3 Majavan padon purkaminen
Majavien maantie- tai ratarumpuihin tai väylän välittömään läheisyyteen rakentamat padot aiheuttavat vedenkorkeuden paikallista nousua ja voivat siten aiheuttaa myös vahinkoa tai haittaa väylän
käytölle ja riskiä liikenneturvallisuudelle. Nykyinen lainsäädäntö ei anna oikeutta purkaa majavapatoja, sillä Suomessa esiintyvät euroopanmajava ja kanadanmajava ovat rauhoitettuja lajeja. Euroopanmajavan suomalainen kanta sisältyy myös EU:n luontodirektiivin lajistoon. (Liikennevirasto 2013,
14)
Padon purkamisen edellytykset riippuvat vuodenajasta. Majavanpadon purkaminen kesäaikaan
15.6.–30.9. vaatii maanomistajan luvan. Aikavälillä 1.10.–14.6. edes riistakeskuksella ei ole oikeutta
myöntää lupaa padon tai pesän purkuun. Tällöin ainoaksi vaihtoehdoksi jää Metsästyslain mukaan
majavayhdyskunnan metsästäminen ja padon purkaminen vasta metsästyksen päätyttyä. Maantielain perusteella padon aiheuttaman tulvaveden ollessa ”liikennettä välittömästi uhkaava vaara”, voidaan pato purkaa välittömästi. (Liikennevirasto 2013, 15)
Jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole, muita kuin 41 a §:ssä tarkoitettuja riistanisäkkäitä koskeva
41 §:n mukainen poikkeuslupa voidaan myöntää: viljelmille, karjankasvatukselle, metsätaloudelle,
kalataloudelle, porotaloudelle, riistataloudelle, vesistölle tai muulle omaisuudelle aiheutuvan merkittävän vahingon ehkäisemiseksi. (Laki metsästyslain muuttamisesta 2012, 41c§.)
3.7

Tilaajan vaatimukset kuivatuksen kunnossapidolle

3.7.1 Ojien kunnossapito
Ojien (mukaan lukien sivu- ja niskaojat) tarkastuksen, puhdistuksen ja raivauksen kaivamalla niin,
että riittävä virtauskapasiteetti säilytetään. Ojia tulee puhdistaa ja raivata vähintään 20 rd-km vuodessa tilaajan kanssa yhdessä sovituissa paikoista kunnossapitoalueella. Tilaajalla on oikeus määrittää puhdistettavat ja raivattavat paikat, jos niistä ei muuten päästä yhteisymmärrykseen. Puhdistus
ja raivausalueet tulee perustua sivuojien katselmointiraporttiin sekä kävelytarkastus vikojen analysointiraporttiin. Kaikki kunnossapitoalueen sivuojat (lasku- ja niskaojat) tulee katselmoida padotta-
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misen havaitsemiseksi. Ojien kunnossapitoon sisältyy myös rautatien kuivatuksen kannalta syntyneiden ongelmatilanteiden kartoitus ja raportointi tilaajalle tilaajan hallinnassa olevan alueen ulkopuolisen alueen osalta (lasku- ja niskaojat). (Liikennevirasto 2015, 63)
Vuosittain puiden ja kasvillisuuden poistaminen sivuojista ja rataluiskista. Poistetun raivausjätteen
kerääminen, läjittäminen ja muotoilu radan sivuojan ulkopuolelle niin, ettei se aiheuta haittaa radan
kuivatukselle eikä rautatiealueiden yleiselle siisteydelle. Alueilla, missä rata kulkee leikkauksessa tai
asutuksen näkemäalueella tulee raivausjätteet kerätä ja läjittää muualle. (Liikennevirasto 2015, 63)
3.7.2 Rumpujen kunnossapito
Ratarumpujen sekä muiden radan kuivatukseen liittyvien rumpujen ja rummun päiden puhdistus.
Rumpujen pitäminen sellaisessa kunnossa, että säilytetään mahdollisimman suuri virtauskapasiteetti
ja niin, ettei rummun padottamisesta aiheudu vaaraa radan rakenteelle tai muulle ympäristölle (10%
liettymä aukkokoosta sallitaan). Rumpujen tarkastuksen syksyllä ennen talven tuloa riittävän virtauskapasiteetin varmistamiseksi. Rumpujen päiden suojaus jäätymiseltä talveksi (routivissa kohdissa) ja
sulattaminen keväisin. (Liikennevirasto 2015, 63 – 64)
Rumpujen tulevan maa-aineksen estämisen vuoksi tehtävät pienimuotoiset injektointityöt, mahdollisien reunapalkkien oikaiseminen, rumpujen suuaukkojen puhdistaminen sekä muut pienet korjaustyöt. Kivirumpujen liikkumisen ja tukikerroksen valumisen korjaamisessa noudatetaan RUMKO-ohjeen kohdan 3.2.1 mukaisia periaatteita. Tarkastus- ja korjausmerkinnöillä varustetut rumpukortit
tulee toimittaa rekisterinylläpitäjän lisäksi myös tilaajalle. (Liikennevirasto 2015, 64)
3.7.3 Sade- ja jätevesiviemäreiden, sekä salaojien kunnossapito
Nimike sisältää: Sadevesiviemäröinnin kunnossapidon sadevesi- ja tarkastuskaivoineen. Tukkeutuneiden viemäreiden huuhtelu ja pienet yksittäiset kunnossapitokorjaukset. Kaikkien kunnossapitoalueella olevien salaojien kartoittamisen, huuhtelun ja vialliseksi havaittujen salaojien kunnon ja korjaustarpeiden selvittäminen sekä raportointi. Saattolämmityksen kunnonseuranta. (Liikennevirasto
2015, 64)
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4

RADAN KUIVATUKSEN KARTOITUKSET
Kunnossapitoalueella kahdeksan toteutettiin kesän 2017 aikana koko kunnossapitoalueen kattava
salaojakartoitus. Kesällä 2018 kartoitettiin sivu- ja tulo-ojat, sekä tarkastettiin alueen ongelmarummut. Kesän 2018 aikana olin myös mukana rumputarkastuksilla rataosalla 1805 (Kuopio – Iisalmi).
Kartoitukset toteutettiin pääasiassa kiskopyöräautoa hyödyntäen – kun kartoitettava kuivatusrakenne havaittiin, jalkauduttiin maastoon tarkastamaan kyseinen kohta. Liikennepaikkojen sivuraiteet
kartoitettiin kävellen turvamiestoiminnalla.
Kartoitusten avulla saatiin kattavasti tietoa kunnossapitoalueen kuivatuksen kunnosta, sekä paljon
yksityiskohtaista tietoa kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Laaja aineisto tarjoaa myös jatkokehitysmahdollisuuksia radan kuivatuksen kunnossapitoon.

4.1

Salaojakartoitus (ei julkinen)

4.2

Sivuojakartoitus (ei julkinen)

4.3

Rumputarkastukset (ei julkinen)
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5

RADAN KUIVATUKSEN NYKYTILANNE KP8:N ALUEELLA
Kesien 2017 ja 2018 aikana tehdyistä kartoituksista saatiin laajasti tietoa kunnossapitoalueen kuivatuksesta: Ongelmapaikat ja paikat, joissa kuivatus toimii. Suurimmalta osin kunnossapitoalueen kuivatus toimii, mutta myös toimenpiteitä vaativia ongelmapaikkoja on useita. Seuraavissa kappaleissa
on kuvailtuna esimerkkitapaukset ongelmakohdista ja ehdotukset niiden korjaamiseksi.

5.1

Salaojakartoituksessa havaittuja ongelmakohtia ja toimenpiteet niiden korjaamiseksi

Kuva 15. Tukkeutunut salaoja ratakilometrillä 443 (Huovinen 2017, 17).
Ratakilometrivälillä 443+400 – 443+650 havaittiin salaoja radan luoteispuolella (kuva 15). Kyseisessä kohdassa rata kulkee kallioleikkauksia sisältävältä alueelta soiselle maastolle, jossa on suoritettu hakkuu (kuvat 17 ja 19). Radan vasemmalta puolelta löydetyistä tarkastuskaivosta kaksi olivat
tukossa ja täynnä vettä (kuvat 16 ja 18).
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Kuvat 16 ja 17. Tukossa oleva salaoja ratakilometrillä 443 (Huovinen 2017, 18).

Kuvat 18 ja 19. Vettä kohdassa 443+450 ja tukkeutunut tarkastuskaivo merkattuna oranssilla merkintämaalilla (Huovinen 2017, 18).
Ehdotettavat toimenpiteet: Kohdassa 443+450 havaittu padottava sivuoja estää salaojan purkautumisen. Vesimäärää ojassa lisää viettävä soinen maasto radan luoteispuolella. Kyseisessä kohdassa
on aikanaan tehty avohakkuu ja mahdollisesti maasto on ojitettu hakkuiden jälkeen. Siten maasto
sitoo huonosti vettä. Kyseiseen kohtaan tulisi asentaa ratarumpu, jolloin vesi pääsee purkautumaan
radan alitse kaakkoispuolella sijaitsevaan Pienijärveen. Pelkkä salaojituksen ja tarkastuskaivojen
avaus eivät kyseisessä kohdassa poista kuivatusongelmaa, koska nykyisellään valumavedet eivät
pääse purkautumaan mihinkään, vaikka kuivatusrakenteet olisivat kunnossa.
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Kuvat 20 ja 21. Hajonneet tarkastuskaivojen kannet (Huovinen 2017, 28 ja 34).
Salaojakartoituksessa havaittiin useita tarkastuskaivojen hajonneita kansia. Suurin osa kansista on
betonisia, mutta myös ne rapautuvat ajan saatossa (kuva 20). Kunnossapitoalueella on myös paljon
puisia kansia (kuva 21). Puiset kannet todettiin pääsääntöisesti erittäin huonokuntoisiksi. Osa vaarallisista kansista sijaitsi liikennepaikoilla ja jopa asutuksen lähettyvillä (kuva 20), jolloin ne muodostavat suuren putoamisriskin. Hajonneet kannet laskevat läpi myös kaiken eloperäisen aineksen (lehdet, raivausjäte) ja myös tukikerroksen sepelöinnin yhteydessä ratasepelin (kuvat 22 ja 23), jolloin
tarkastuskaivot tukkeutuvat. Myös kiintoaines kulkeutuu valumavesien mukana salaojitukseen ja se
tukkeutuu.
Ehdotettavat toimenpiteet: Rikkoutuneet kannet tulee vaihtaa uusiin. Puiset kannet korvataan betonikansilla, jotka ovat pitkäikäisempiä ja pysyvät paremmin paikoillaan. Kartoituksen yhteydessä olisi
hyvä ottaa ylös tarkastuskaivon kannen halkaisija, jolloin saadaan hankittua oikean kokoiset kannet
rikkoutuneiden tilalle.

Kuvat 22 ja 23. Ratasepeliin peittynyt tarkastuskaivo (Huovinen 2017, 72).
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Kuvat 23 ja 24. Kasvillisuuden raivaamisessa vaurioituneita tarkastuskaivoja (Huovinen 2017, 42 ja
10).
Uudemmissa salaojituksissa tarkastuskaivot ovat muovia. Muovinen tarkastuskaivo on nopeampi ja
helpompi asentaa kuin betonisista kaivonrenkaista tehty tarkastuskaivo. Pienempi, muovinen tarkastuskaivo on kuitenkin vaikeammin havaittavissa kasvillisuuden seasta ja se on paljon herkempi rikkoutumaan (kuva 24). Muovisten tarkastuskaivojen rosterikannet ovat myös alttiita kolhuille. Kolhiintuneet kannet eivät mene paikoilleen (kuva 23).
Ehdotettavat toimenpiteet: Tarkastuskaivot tulee merkitä maastoon paremmin havaittaviksi. Mahdollisesti kunnossapitoalueella voisi koittaa kaivojen merkitsemistä aurausviitoin ja kansien maalaamista
huomiovärillä. Kokemusperäisesti huomiovärin kestoksi on tosin huomattu maksimissaan kaksi
vuotta. Tarkastuskaivojen koordinaatit voisi ottaa ylös, jolloin niiden sijainti saataisiin jaettua edelleen konekuskeille. Korvataan muoviset tarkastuskaivot valurautaisilla.
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Kuva 25. Tarkastuskaivoja kohdassa 376+300 ja 376+455, Pieksämäki TEMU, tavararatapiha (Huovinen 2017, 104).
Kohdassa 376+300 havaittiin raiteen R802 itäpuolella neljä kappaletta tarkastuskaivoja (kuva 25).
Mahdollisesti osa kaivoista on vanhoja kaapelikaivoja, eivätkä siten ole salaojitukseen liittyviä (kuva
26). Osa kaivoista yli täyttynyt liejusta (kuva 27), eikä niiden toimivuutta voitu tarkastaa.

Kuvat 26 ja 27. Tarkastuskaivoja kohdassa 346+300 ja liettynyt tarkastuskaivo (Huovinen 2017,
104).
Ehdotettavat toimenpiteet: Selvitettävä mitkä kyseisistä kaivoista kuuluvat radan kuivatukseen. Kaivojen puhdistus. Eri järjestelmiin kuuluvat kannet tulisi merkitä omilla merkinnöillään, jolloin ne voidaan erottaa toisistaan. Nykyisin varsinkin tukkeutuneiden tarkastuskaivojen osalta niiden erottaminen toisistaan on mahdotonta.
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5.2

Sivuojakartoituksessa havaittuja ongelmakohtia ja toimenpiteet niiden korjaamiseksi

Kuva 28. Syrjän linjavaihde. Kartta kohdennettu Syrjä 2 – tasoristeykseen, kohdassa 453+083 (Huovinen 2018a, 12).
Syrjän linjavaihteella (kuva 28) sivuojat padottavat radan molemmin puolin. Syrjä 2 – tasoristeykseen tulisi asentaa tierumpu, radan vasemmalle puolelle. Kyseisessä kohdassa rata kulkee rinteen
painanteessa, johon kaakkoispuolen rinteen valumavedet valuvat.

Kuvat 29 ja 30. Sivuojat padottavat Syrjän linjavaihteella (Huovinen 2018a, 12).
Ehdotettavat toimenpiteet: Sivuojien perkaus Syrjän linjavaihteella ja samalla Syrjä 2 – tasoristeyksen tierummun päiden kaivuu esiin. Mahdollisesti radan vasemmalle puolelle, tasoristeykseen tulee
asentaa tierumpu, että vedet pääsevät purkautumaan nousevien ratakilometrien sivuojaan. Nykyisellään, vaikka sivuojat perattaisiin, eivät vedet pääse purkautumaan mihinkään, koska tasoristeys estää vesien johtumisen edelleen nousevien ratakilometrien suuntaan koilliseen. Nousevilla ratakolometreillä maasto viettää poispäin ratarakenteesta, jonne valumavedet purkautuvat luonnollisesti.

28 (39)

Kuva 31. Sivuojat padottavat radan molemmin puolin ratakilometreillä 540 – 542. Kartta tarkennettu
seututie 569:n ratasiltaan (Huovinen 2018a, 41).
Kartoituksessa havaittiin sivuojien padottavan radan molemmin puolin, ratakilometreillä 540 - 542.
Sorsa – tasoristeys kohdassa 541+800 ja Valimo – tasoristeys kohdassa 541+197. Kuivatuksen ongelma-alueella on myös seututie 569:n ylittävä ratasilta kohdassa 542+240. Ratarumpu sijaitsee
kohdassa 541+874.

Kuvat 32 ja 33. Sivuojien padotusta ratakilometreillä 540 – 542 (Huovinen 2018a, 41).
Ehdotettavat toimenpiteet: Sivuojien perkaus kaivamalla ratakilometreillä 540 – 542. Tasoristeysten
tierumpujen suut tulee kaivaa esiin. Seututien 569 salaojituksen kunto tulee tarkastaa ja samalla
kaivaa mahdollisten salaojituksen purkuputken päät esiin. Kuivatuksen vedet voidaan johtaa ratarumpuun, kohdassa 541+874.
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Kuva 34. Sivuoja padottaa Kuopion ratapihalla, kohdassa 465+970, ”Pajan”-päässä (Huovinen
2018a, 72).
Raiteen R001C pohjoispuolella, kohdassa 465+970 vesi valuu kallioleikkausta pitkin radan varteen
(kuva 35). Kyseisessä kohdassa ei ole salaojitusta. Noin 20 metriä länteen, sijaitsee Kullervonkadun
ylikulkusilta.
Toimenpiteet: Pintavedet tulisi johtaa pois radalta. Vaatisi suuremman remontin, koska kyseisestä paikasta ei ole helppoa ratkaisua johtaa vesiä pois. Vaikka kyseiseen kohtaan rakennettaisiin salaojitus, ei se pääsisi purkamaan mihinkään. Alustavasti
voisi selvittää Kuopion kaupungin hulevesijärjestelmän sijainnin,
jos pitkällä purkuputkella olisi mahdollista johtaa koko ongelmakohdan vedet kaupungin verkostoon. Myös Kullervonkadun ylikulkusillan kuivatuksen vedet valuvat kyseiselle rata-alueelle. Hankala paikka kuivatuksen kannalta, johon ei ole yksittäistä hyvää
ratkaisua.
Kuva 35. Valumavesien täyttämä oja kohdassa 465+970 (Huovinen 2018a, 72).
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Kuva 36. Sivuojat padottavat ratakilometrillä 422. Kartta kohdennettu ratarumpuun, kohdassa
422+640 (Huovinen 2018a, 27).
Ratakilometrillä 422 havaittiin sivuojien padottavan kummallakin puolella rataa. Kyseisessä kohdassa
useampi radan lounaispuolista laskuojaa alittaa radan. Lounaispuolella on myös sankka lehtimetsä,
jossa asuu majavayhdyskunta. Yksi laskuojista laskee ratarumpuun kohdassa 422+640, joka on tukkeutunut.

Kuvat 37 ja 38. Sivuojien padotusta ratakilometrillä 422 ja tukkeutunut rumpu kohdassa 422+640
(Huovinen 2018a, 27).
Ehdotettavat toimenpiteet: Sivuojien kaivuu ratakilometrillä 422. Vesien johto rumpuun 422+640.
Rumpu tukkeutunut, ja se tulee avata. Rumpu voidaan avata rassaamalla esimerkiksi koivun rungolla, kaivinkoneen avulla. Vedet tulee johtaa rummun kautta edelleen Haukiveteen. Alueella asuvat
majavat tukkivat säännöllisesti laskuojia, joten niiden avaaminen ei ole pitkäkestoinen ratkaisu.
Myös majavan padon purkamisessa tulee ottaa huomioon vallitsevat lainkohdat ja säännökset. Paikallisen metsästysseuran kanssa voisi keskustella majavien poistamisesta alueelta.
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5.3

Rumputarkastuksessa havaittuja ongelmakohtia ja toimenpiteet niiden korjaamiseksi

Kuva 39. Liettynyt rumpu ratakilometrillä 503. Kartta kohdennettu rumpuun (Huovinen 2019-02-15).
Viinijärvi – Siilinjärvi – linjaosuudella havaittiin liettynyt ratarumpu kohdassa 503+119 (kuva 39).
Rumpu todettiin pahoin liettyneeksi, lietteen paksuuden ollessa noin 10 – 25 cm. Rummun suu on
lähes peittynyt (kuva 40) Myös sivuojat ovat lähes hävinneet (kuvat 41 ja 43). Radan luoteispuolella
kulkee pellon reunassa hiekkatie. Hiekkatiehen on myös asennettu rumpu ratarummun kohdalle ja
se on osittain romahtanut (kuva 42).

Kuvat 40 ja 41. Liettynyt rumpu kohdassa 503+119 ja hävinneet sivuojat (Huovinen 2018-07-25).

Kuvat 42 ja 43. Romahtanut tierumpu kohdassa 503+119 ja vastapäinen peltoaukea (Huovinen
2018-0-25).
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Ehdotettavat toimenpiteet: Kyseisessä kohdassa pelkkä ratarummun avaus ja sen päiden kaivuu
esiin ei poista kuivatusongelmaa, koska ratarumpu ei pääse purkamaan romahtaneen tierummun
kautta. Vaikka tierumpu uusittaisiin, ei sekään pura vesiä ilman pellon sivuojien perkausta. Siten olisi
keskusteltava maanomistajan ja tietoimikunnan kanssa sivuojien perkuusta ja uuden rummun asentamisesta ennen ratarumpuun kohdistuvia kunnossapitotöitä.

Kuva 44. Osittain romahtanut ratarumpu ratakilometrillä 499 (Huovinen 2019-02-21).
Kohdassa 499+270 havaittiin osittain romahtanut ratarumpu (kuva 44). Kyseisessä kohdassa tulooja alittaa radan ja laskee edelleen Kuuslahteen. Ratarumpu koostuu kahdesta betonielementistä,
joista toinen on liikahtanut (kuva 46). Rummun luoteispäätä on joskus korjattu betonirummulla,
mutta korjaus ei ole ollut toimiva. Nykyisellään vesi virtaa kaakkoispuolen elementin alitse (kuva 45)
ja vie ratapenkasta hienoaineksen mennessään. Rummun kunto todettiin vakavaksi. Muutoin alueella ei havaittu kuivatusongelmaa.

Kuvat 45 ja 46. Osittain romahtanut ratarumpu kohdassa 499+270 (Huovinen 2018-07-20).
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Ehdotettavat toimenpiteet: Nykyinen ratarumpu tulee korvata sen sisään asennettavalla betoniputkirummulla. Kyseinen kohta vaatii myös erityistarkkailua, koska on mahdollista, että tukikerros alkaa
painumaan hienoaineksen puutteen vuoksi. Kyseisessä kohdassa ratapenkka on onneksi matalahko,
joten se tuskin romahtaa. Tuetaan raide säännöllisesti.

Kuva 47. Tukkeutunut ratarumpu ratakilometrillä 535. Kartta kohdennettu ratarumpuuun (Huovinen
2019-02-21).
Kuopio – Iisalmi – linjavälillä havaittiin tukkeutunut ratarumpu kohdassa 535+197 (kuva 47). Kyseisessä kohdassa itäpuolen pellon valumavedet valuvat radan kuivatukseen. Rumpu oli lähes täynnä
hienoainesta (kuva 48). Edellisen vuoden rumputarkastuksissa kyseinen rumpu on merkattu täysin
toimivaksi. Radan länsipuolella kulkee hiekkatie, johon on asennettu tierumpu samaan linjaan ratarummun kanssa. Se todettiin myös tukkeutuneeksi (kuva 49). Itäpuolen sivuoja on kasvanut täysin
umpeen (kuva 50). Myös länsipuolen tulo-oja padottaa (kuva 51).

Kuvat 48 ja 49. Tukkeutunut rata- ja tierumpu kohdassa 535+197 (Huovinen 2018-07-25).
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Kuvat 50 ja 51. Umpeen kasvanut sivuoja ja padottava tulo-oja kohdassa 535+197 (Huovinen 201807-25).
Ehdotettavat toimenpiteet: Rumputarkastusten laatua on yhtenäistettävä, koska kyseisessä kohdassa rummun täyttyminen vuodessa on vähintäänkin epäilyttävää. Sivuojat tulee raivata ja perata
kaivinkoneella auki. Myös tulo-ojat on perattava. Toisaalta ratarummun, taikka radan sivuojien kaivuut eivät poista kuivatusongelmaa, koska yksityisten maanomistajien mailla tulo-ojat padottavat.
Lisäksi tierumpu on täysin tukossa. Kohteessa tulisi ottaa yhteyttä tiekuntaan ja yksityisiin maanomistajiin ja sopia rummun ja ojien kunnostamisesta.
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6

JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA (EI JULKINEN)
Pelkistettynä radan kuivatuksen kunnossapito on todella yksinkertainen asia: Radan rakenteeseen
valuvat vedet johdetaan rakenteesta pois, jolloin ratarakenne pysyy kuivana. Kuitenkin laajoista kartoituksista ja tästä opinnäytetyöstä saatavien tietojen perusteella voidaan todeta, että radan kuivatusasiat voivat olla todella vaativia ja hankalasti toteutettavissa – muuttujia on useita ja ne vaikuttavat toisiinsa.
Opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan todeta, että radan kuivatuksen kunnossapidossa on pyrittävä rajaamaan kohteet sen mukaan, että tehtävillä kunnossapitotoimenpiteillä on vaikutusta radan kuivatukselle.
Opinnäytetyön tärkeimpänä tavoitteena oli laatia kokonaisvaltainen kuvaus radan kuivatuksen kunnossapidosta ja sitä kautta opinnäyte toimisi myös ohjeena niin kartoituksiin kuin kunnossapitoonkin.
Mielestäni vahva teoriapohja luo perustan kuivatuksen eri elementeille – lukija tiedostaa mistä on
kyse. Käsittelyosassa kuvaillut esimerkit valaisevat erilaisia ongelmakohtia, joiden perusteella radan
kuivatuksen kunnossapitoa voidaan suunnitella. Kukin kohde on mielestäni onnistuneesti valittu kuvaamaan erilaista kuivatuksen ongelmakohtaa. Toki listaus ei ole täydellinen, mutta opinnäytetyölle
asetetuissa rajoissa se luo hyvän perustan kuivatuksen kunnossapidon hahmottamiselle.
Jatkotutkimuksia radan kuivatuksen kunnossapito tarjoaa useita: Routapaikkojen ja kuivatuksen ongelmakohtien riippuvuus toisistaan, kuivatuselementtien tuonti reaaliaikaiseen kunnossapitosovellukseen tai rata-alueen valunnan ympäristövaikutukset. Jatkossa voisi tutkia myös kuivatuksen kunnossapitotöiden vaikutusta radan geometriaan ja siten radan tukemistarpeeseen. Radan kuivatuksen
kunnossapito on niin laaja kokonaisuus, että se tarjoaa monia lisätutkimuskohteita.
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