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ABSTRACT 
 

The purpose of this thesis project is to examine the effects of railroad track 
flaws on the overlay structure, support layer, gears and safety devices on 
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MÄÄRITELMIÄ 

Ajolangan siksak on ajolangan kannatuskohdan kohtisuora etäisyys rai-
teen keskilinjasta, joka on kohtisuorassa kiskojen kulkupinnan tasoon näh-
den. 
 
Baliisit ovat ratainfraan sijoitettavia junakulunvalvonnan liittyviä kom-
ponentteja. 
 
JUSE on Väyläviraston luoma junien täsmällisyyttä ja kulkutietoja auto-
maattisesti seuraava seurantajärjestelmä. 
 
Kunnossapito tarkoittaa toimenpiteitä tai yksittäistä toimenpidettä, joilla 
rata, rata-alue sekä rakenteet ja laitteet pidetään käyttökunnossa. 
 
Kunnossapitäjällä tarkoitetaan organisaatiota tai sen edustajaa, joka ra-
danpitäjän toimeksiannosta pitää rataa tai sen osaa liikennöitävässä ja lii-
kenneturvallisessa kunnossa. 
 
Liikennevirasto on Väyläviraston vanha nimike 31.12.2018 asti. 
 
LOKI on liikenteenohjauksen käyttämä Liike-järjestelmän sovellus, jonka 
avulla liikenteenohjaus tekee kirjauksia ja ilmoituksia työvuorojen aikai-
sista tapahtumista ja suoritetuista toimenpiteistä. 
 
POHA on Väyläviraston kehittämä rautateiden poikkeamien hallintajärjes-
telmä. 
 
Radan päällysrakenne on radan rakenneosa, joka pitää sisällään tukiker-
roksen ja raiteen. 
 
Raide muodostuu ratapölkyistä, ratakiskosta, ratakiskojen kiinnitys- ja jat-
kososista sekä vaihteista ja mahdollisista erikoisrakenteista. 
 
Raidevirtapiiri tarkoittaa järjestelmää, jolla valvotaan ja varmistetaan rai-
deosuuksien vapaana olo kiskoilla liikkuvasta kalustosta. 
 
Vaihde on radassa oleva mekanismi, jolla liikkuvien kieliosien avulla ohja-
taan junat ja raideliikenneyksiköt raiteelta toiselle. 
 
Väylävirasto on Suomen valtion virasto, jonka tehtävänä on vastata Suo-
men tie- ja rataverkosta sekä vesiväylistä. 
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1. JOHDANTO 

Hyvin toimiva radan kunnossapito on rataverkon liikennöitävyyden kan-
nalta erittäin keskeinen asia. Rataverkon ollessa kunnossa, liikennöintiä 
voidaan tehdä suurilla nopeuksilla ja ennen kaikkea turvallisesti. Suomen 
rataverkkoa ylläpitää ja kehittää Väylävirasto. Vuosittain radan kunnossa-
pitoon käytetään lähes 200 miljoonaa euroa. (Väylävirasto, Väylä, 2019) 
 
Suomen valtion liikennöitävissä olevan rataverkon pituus on yhteensä 
5926 kilometriä, josta 5244 km on yksiraiteista ja 682 km kaksi- tai useam-
piraiteista (Väylävirasto, 2018). Radasta 3270 km on sähköistettyä. 
(Väylävirasto, Väylä, 2019) 
 
Suomessa rataverkon raideleveys on 1524 mm, joka on poikkeava raidele-
veys verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan. Euroopassa käyte-
tään yleisesti 1435 mm raideleveyttä. Rataverkon suurimmalla osalla salli-
taan 22,5 tonnin akselipaino. Osalla rataverkkoa käytössä myös 25 tonnin 
akselipaino. Henkilöjunien suurin sallittu nopeus on 220 kilometriä tun-
nissa ja tavarajunien 120 kilometriä tunnissa. (Väylävirasto, Väylä, 2019) 
 
Liikennevirasto (1.1.2019 alkaen Väylävirasto) avasi vuoden 2017 loppu-
puolella Suomen ensimmäisen ratateknisen oppimiskeskuksen Kouvolaan, 
johon on tarkoitus tulla opiskelemaan rautatiealaa käytännönläheisesti. 
Nyt on ensimmäistä kertaa mahdollisuus harjoitella esimerkiksi rautatie-
vaihteiden kunnossapitoa. (Väylävirasto, Ratatekninen oppimiskeskus, 
2017) Tämä on valtion panostus kohti parempaa radan kunnossapitoa.  
 
Tässä opinnäytetyössä tutkin radan infrastruktuurihäiriöiden (päällysra-
kenne, tukikerros, vaihteet ja turvalaitteet) vaikutuksia rautatieliikenteen 
täsmällisyyteen. Tutkimuksessa analysoin tilastollisella ja laadullisella ta-
solla kunnossapitoalueen 1 radan infraviat, jotka ovat aiheuttaneet myö-
hästymisiä junaliikenteeseen. Tekstin loppuvaiheessa tarkennan, mitkä ra-
taosat kuuluvat kunnossapitoalueen 1. Tämän tutkimuksen ulkopuolelle 
jää infravikojen aiheuttamien täsmällisyyspoikkeamaminuuttien analy-
sointi.  
 
Työssä esittelen radan päällysrakenteeseen kuuluvat komponentit, joissa 
on ollut täsmällisyyspoikkeamia aiheuttavia vikoja, ratainfrastruktuurin 
kunnossapitoa sekä junaliikenteen täsmällisyyteen vaikuttavia tekijöitä. 
 
Tämän työn tavoitteena on selvittää keskeisimmät radan infrastruktuuri-
häiriöt, jotka aiheuttavat junaliikenteeseen täsmällisyyspoikkeamia. Työn 
tutkimuskysymyksenä on, mitkä tekijät ovat keskeisimpiä radan infraviko-
jen aiheuttajia. 
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Täsmällisyyspoikkeamien tutkimisessa käytän NRC Groupista saatuja infra-
vikalistauksia vuosilta 2016 ja 2017. Tilastoitu aineisto pitää sisällään vain 
kunnossapitosopimuksen mukaan sanktioitavat infraviat. 

2. RADAN PÄÄLLYSRAKENNE 

Radan päällysrakenne on ratainfran rakenneosa, joka pitää sisällään tuki-
kerroksen, raiteen ja lisäksi radan turvalaitteet. Raide muodostuu ratapöl-
kyistä, ratakiskosta, ratakiskojen kiinnitys- ja jatkososista sekä vaihteista ja 
mahdollisista erikoisrakenteista (kuva 1). (Ratahallintokeskus, 2002) 
 

Kuva 1.  Radan osat kuvattuna (Ratahallintokeskus, 2002). 

2.1  Tukikerros 

Radan tukikerroksen tehtävänä on pitää raide geometrisesti oikeassa ase-
massa ja asennossa. Tukikerros myös jakaa kuormia alusrakenteelle ja 
muodostaa raiteelle tasaisen ja kantavan alustan. Tukikerroksen materiaa-
lien laatuvaatimukset on esitetty julkaisuissa SFS-EN 13450 Raidesepeliki-
viainekset, CE-merkintä /4/ ja Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimuk-
set (PYL) /5 – 7/. (Liikennevirasto, Ratatekniset ohjeet osa 3, Radan 
rakenne, 2018) 
 
Tukikerros muodostuu tyypillisesti karkearakeisesta murskatusta kiviai-
neksesta: raidesepelistä tai raidesorasta. Tukikerroksen paksuus tyypilli-
sessä betonipölkkyraiteessa on 550 mm. (Nurmikolu, 2015) 
 

 
 



4 
 

 
 

2.2 Vaihteet  

Vaihteet ovat raiteiden liityntäkohtia, joissa liikenne voidaan ohjata rai-
teelta toiselle. Suomessa on käytössä neljä vaihdetyyppiä: yksinkertaiset 
vaihteet (lyhenne YV), kaksoisvaihteet (KV), risteysvaihteet (yksipuolinen 
YRV ja kaksipuolinen KRV) ja raideristeykset (RR). Yksinkertaisiin vaihteisiin 
kuuluvat myös kaarrevaihteet (sisäkaarrevaihde SKV ja ulkokaarrevaihde 
UKV) ja tasapuoliset vaihteet (TYV). Tavallisimpia vaihteita ovat suorat yk-
sinkertaiset vaihteet (kuva 2). Raideristeykset kuuluvat vaihteisiin, vaikka 
niiden kulkutiet ovatkin kiinteät. (Liikennevirasto, 2012) 
 

 

Kuva 2. Yksinkertainen vaihde V516 (Tuimala, 2019). 

2.3 Turvalaitteet  

Radan turvalaitteet muodostavat turvalaitejärjestelmän, jonka tehtävä on 
turvata turvallinen liikennöinti radalla. Lisäksi tämän järjestelmän avulla 
hallinnoidaan radan liikenteellistä kapasiteettiä ja varmistetaan esimer-
kiksi, että tietyllä rataosuudella ei liikennöi kahta yksikköä samaan aikaan. 
Järjestelmän avulla varmistetaan myös, että radalla liikkuvat operaattorit 
noudattavat opasteita ja nopeusrajoituksia. (Pulkkinen, 2018) 
 
Radan turvalaitteita ovat asetinlaitteet, suojastusjärjestelmät, varoituslai-
tokset sekä junien kulunvalvonta-, kauko-ohjaus- ja laskumäkijärjestelmiin 
liittyvät laitteet. (Väylävirasto, 2014) 
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2.3.1 Asetinlaite 

Asetinlaite on merkittävä järjestelmä rautateillä, sillä sen avulla turvataan 
junien kulkutiet rataverkolla. Lisäksi asetinlaite on koko turvalaitejärjestel-
män tärkein laite, sillä se myös pitää sisällään useita muita järjestelmiä, 
joiden toimintaa se ohjaa ja valvoo (kuva 3) (Riipinen, Lappohjan 
asetinlaitteen kehitystyö, 2012).  Asetinlaitteita on olemassa mekaanisia ja 
sähköisiä, sekä nämä laitteet voivat olla käytöltään paikallisia sekä kauko-
ohjattavia. Nämä laitteet ovat yleensä sijoitettu ratapihoille ja näitä lait-
teita käyttää liikenteenohjaaja. (Väylävirasto, 2014) 
 
Asetinlaitteet jaetaan neljään ryhmään toimintaperiaatteen mukaan: me-
kaaninen kampi-, mekaaninen kanki-, sähköinen rele- ja sähköinen tieto-
koneasetinlaite. Sähköiset asetinlaitteet ovat turvallisuuden näkökulmasta 
kehittyneempiä kuin mekaaniset ja lisäksi niissä on kauko-ohjausmahdolli-
suus. (Riipinen, Lappohjan asetinlaitteen kehitystyö, 2012) 
 

Kuva 3. Asetinlaitteen laitteistoa (Riipinen, Lappohjan asetinlaitteen 
kehitystyö, 2012). 

2.3.2 Vaihteen laitteet 

Vaihteen turvalaitteita ovat vaihteen koskettimet, varmistuslukko sekä 
vaihdetyypin mukaiset kääntölaitteet. Näitä käytetään kulkutieraiteella 
olevan vaihteen kulkutieraiteen suuntaisen asennon varmistamiseen. 
(Väylävirasto, 2014) 
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Kulkutieraiteella oleva vaihde, joka ei ole kulkutievaihde tai turvavaihde, 
on lukittava kulkutieraiteelle johtavaan asentoon vaihteen ollessa perusti-
lassa, sekä lukitus on oltava valvottavana varmistuslukolla ja vaihteen 
asento asennonvalvontakoskettimilla vaihteen ollessa perustilassa. 
(Väylävirasto, 2014) 

2.3.3 Baliisit 

Baliisit ovat ratainfraan sijoitettavia junakulunvalvonnan liittyviä kom-
ponentteja (kuva 4). Baliisi on passiivinen sähköinen radiolähetin, jolla ei 
ole omaa virtalähdettä, vaan se saa virtansa sitä ylittävistä vetureista. Näi-
den komponenttien tehtävänä on lähettää vetureille tietoa nopeusrajoi-
tuksista, raidegeometriasta ja informaatiota opastimista.  
 
Baliisit sijoitetaan raidepölleihin kiinni, raiteen keskelle ja ne asennetaan 
kahden baliisin ryhmänä rataan, sillä toisella baliisilla vielä varmistetaan 
tiedon kulkeutuminen liikkuvaan kalustoon. 

2.3.4 Raidevirtapiiri 

Raidevirtapiirillä tarkoitetaan järjestelmää, jolla valvotaan ja varmistetaan 
raideosuuksien vapaana olo kiskoilla liikkuvasta kalustosta. Tämä tarkoit-
taa sitä, että rata on jaettu osuuksiin eristysjatkoksilla, joilla katkaistaan 
raidevirtapiirin pääsy seuraavalle osuudelle. Käytännössä tämä näkyy va-
rattuna raideosuutena liikenteenohjaajalle.  

Kuva 1. JKV-baliisiryhmä (Tuimala, 2019). 
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2.3.5 Akselinlaskijat 

Akselinlaskijoiden tarkoitus on hyvin samankaltainen, kuin raidevirtapii-
rillä. Ne tunnistavat raideosuuksien vapaana -tai varattuna olon, mutta li-
säksi laskevat akselinlaskenta-anturien (kuva 4) yli kulkevan liikkuvan ka-
luston telien lukumäärän.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 4. Akselinlaskija (Tuimala, 2019). 
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3 RADAN KUNNOSSAPITO 

Ratainfrastruktuuri koostuu monista eri tahtiin kuluvista komponenteista, 
jotka täytyy kunnostaa tai vaihtaa aika ajoin. Komponenttien vaihdon tarve 
vaihtelee muutamasta vuodesta muutamaan vuosikymmeneen. Esimer-
kiksi Vaihteen kääntölaitteet pitää huoltaa vähintään seitsemän vuoden 
välein, vaikka niissä ei olisikaan vikaa. Betonipöllien, jotka ovat valmistettu 
vuoden 1982 jälkeen, laskennallinen käyttöikä on 40 vuotta 
(Liikennevirasto, 2013). Mitä enemmän liikkuvia ja mekaanisia osia radan 
komponenteissa on, sitä lyhyempi on niiden käyttöikä. 
 
Liikennemäärien kasvu sekä suuremmat nopeudet ja akselipainot lisäävät 
rataverkon kulumista, mikä vastaavasti kasvattaa rataverkon kunnossapi-
totarvetta ja ratatöiden määrää. Ratatyöt voidaan jakaa perusradanpidon 
ja rataverkon kehittämiseen. Perusradanpidolla rataverkko pyritään pitä-
mään hyvässä kunnossa ja säilyttämään sen nykyinen palvelutaso. Rata-
verkon kehittämisellä taas tarkoitetaan laatutason nostamista kehitysin-
vestoinneilla. (Mukula, 2008) 
 
Ennaltaehkäisevässä kunnossapidossa panostetaan erityisesti luotetta-
vuuden kannalta merkittäviin kohteisiin kuten vaihteisiin ja turvalaitteisiin. 
Kunnossapito tehdään pääasiassa liikenteen ulkopuolella ja tiukasti aika-
taulun mukaisesti, jolloin viivästyneet kunnostustoimet eivät aiheuta häi-
riöitä liikenteeseen. (Mukula, 2008) 

3.1 Radan kunnossapitäjän rooli 

Radan kunnossapidon tärkein tavoite on liikenneturvallisuuden takaami-
nen. Radalla sallitaan vain sellainen liikenne, jonka radan sen hetkinen 
kunto mahdollistaa. Tästä huolehtii kunnossapitäjä ja on oikeutettu aset-
tamaan tilapäisiä nopeusrajoituksia radalle. Liikennerajoituksista on aina 
ilmoitettava Väylävirastolle. 
 
Jotta voidaan tarjota hyvää kunnossapitoa radalle, kunnossapitäjällä täy-
tyy olla hyvä tuntemus kunnossapitoalueidensa rataosista. Näin kunnossa-
pitäjä pystyy varmistamaan, että radalla voidaan liikennöidä turvallisesti ja 
samanaikaisesti mahdolliset kunnossapitotoimet pystytään ajoittamaan 
oikein taloudellisesta näkökulmasta katsottuna. (RHK, RAMO 15 Radan 
kunnossapito, 2002) 
 
Kunnossapitäjän velvollisuus on huolehtia radan kunnosta niin, että Juna-
turvallisuussäännön teknisten määräyksien ja ohjeiden mukainen liikenne 
voidaan sallia. (RHK, RAMO 15 Radan kunnossapito, 2002) 
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Kunnossapitäjän on aina pyrittävä suunnittelemaan ja toteuttamaan ra-
dalle tehtävät toimenpiteet siten, että kaikki sidosryhmät otetaan huomi-
oon (esim. liikennöitsijät ja Väylävirasto).  Kunnossapitotyöt ja mahdolliset 
liikennöimisrajoitukset kiinnostavat Väylävirastoa ja radalla liikennöiviä 
operaattoreita, ja tämän vuoksi kaikki ennalta suunnitellut kunnossapito-
työt, jotka rajoittavat liikennöintiä sovitaan yhdessä jokavuotiseen rajoi-
tussuunnitelmaan. 

3.2 Kunnossapitotasot 

Kunnossapitotaso rataosalla määräytyy liikenteellisten tarpeiden, radan 
päällysrakenteen sekä maksiminopeuden mukaan. Liikenteellisistä tar-
peista huomioidaan kuljetettavat vuosittaiset bruttotonnit ja henkilölii-
kenteen määrä. Radan päällysrakenteen laatu huomioidaan tukikerroksen, 
kiskoprofiilin ja kiskopituuden osalta.  
(Ratahallintokeskus, 2004)  
 
Kunnossapitotaso voi poiketa rataosan sisällä paikallisesti rataosan perus-
tasoa alemmaksi alemman nopeusrajoituksen vuoksi, esimerkiksi 
pienisäteisten kaarteiden, työmaan väliaikaisjärjestelyjen, väistöraiteen, 
maapohjan ominaisuuksien tms. syiden takia. Väylävirasto määrittää erik-
seen nämä poikkeamat rataosan yleisestä kunnossapitotasosta. 
(Ratahallintokeskus, 2002) 
 
Kunnossapitotasot 1AA, 1A, 1, 2 ja 3 koskevat pääraiteita ja kunnossapito-
tasot 4, 5 ja 6 koskevat sekä pää- että sivuraiteita. (Ratahallintokeskus, 
2004) 
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Kuva 2.  Pääratojen kunnossapitotasot (Liikennevirasto, 2013). 
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3.3 Vaihteen tarkastus 

Radan turvallisen liikennöitävyyden ja matkustusmukavuuden kannalta 
vaihteet ovat erittäin tärkeässä asemassa, jonka takia niiden kunnossapi-
toon kiinnitetään paljon huomiota. Vaihteen kunnossapito pitää myös si-
sällään vaihdealueen.  Vaihdealueen suuruus määräytyy raiteen suurim-
man sallitun nopeuden mukaan, käytännössä alue alkaa ennen vaihteen 
etujatkosta ja päättyy yhtä kaukaa takajatkoksen jälkeen. Vaihdealueen ly-
hin pituus on 50m raiteen kiskojatkoksista. (Liikennevirasto, 2016) 

 
Vaihteita tulee kunnossapitää siten, että vaihde ja vaihdealue ovat liiken-
nöitävissä turvallisesti raiteelle osoitetun suurimman nopeuden ja akseli-
painon mukaan. (Liikennevirasto, 2016) 
 
Vaihteiden vikaherkkyyteen vaikuttaa muun muassa seuraavat asiat: vaih-
teiden tyypit, liikennemäärät, sää, päällysrakenteen kunto (sepeli, tukiker-
ros), kalusto, onko liikenne poikkeavalle raiteelle sekä vaihteen eri kompo-
nenttien vaihtovälit. (Väätäinen, 2019) 
 
Tavallisimmat syyt vaihteiden komponenttien kunnossapitotoimille ovat 
loppuun kulunut radan tukikerros, pölkytys sekä vaihteen geometriavir-
heet (Väätäinen, 2019). Lisäksi vaihteiden alla olevat puupöllit lahoavat 
sääolosuhteiden vaikutuksesta ja betonipölleissä ongelmana on halkeilu 
jatkuvan iskukuormituksen seurauksena. Suoralle raiteelle ajaminen kulut-
taa vaihteita vain hyvin vähän pystysuunnassa. Poikkeavalta raiteelta tu-
leva liikenne kuluttaa vaihdetta paljon enemmän ja näin vaikuttaa merkit-
tävästi vaihteen elinkaareen. (Kälvälä, 2013) 
 
Kunnossapitoalueella 1 vikaherkimmät vaihdetyypit ovat kaksipuoliset ris-
teysvaihteet (tyyppi: 54-200-1:9) sekä pitkät vaihteet (60-900-1:15,5 & 60-
900-1:18). Tyypin 54-200-1:9 kaksipuolisia risteysvaihteita on rataosuu-
della Helsinki-Pasila, Ilmalan ratapihalla ja Riihimäen ratapihalla. Näissä 
vaihdetyypeissä yleisimmät viat ovat: eristysviat, vieras esine kielen ja tu-
kikiskon välissä, kuiva vaihde, vaihde ei käänny sekä aukiajoilmaisu. Au-
kiajoilmaisu on kuitenkin turvalaitejärjestelmän ilmaisema oire jostakin 
muusta viasta, joka täytyy aina selvittää. (Väätäinen, 2019) 
 
Vaihteet ovat herkkiä vikaantumiselle, jonka takia vaihteiden kunnossapito 
vie merkittävän osan radan kunnossapidon kokonaiskustannuksista. Oi-
kein ajoitetut huoltotoimenpiteet ja tarkastukset vähentävät vaihdevikoja 
merkittävästi ja pidentävät vaihteiden elinkaarta. Vastaavasti vaihteen 
huoltotoimenpiteiden, esimerkiksi vaihteen geometriavirheiden korjaami-
sen viivästyminen tuo merkittävästi ylimääräistä rasitusta vaihteen osille. 
(Liikennevirasto, 2016) 
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Vaihteiden ja vaihdealueiden huollot ja tarkastukset on tehtävä siten, että 
toimenpiteet eivät vaikuta rajoittavasti liikennöintiin. Mikäli vaihteessa ei 
voida liikennöidä turvallisesti, on siihen asetettava nopeusrajoitus tai sul-
jettava se liikenteeltä sen ajaksi, kun huoltotoimenpiteet on vaihteelle 
tehty. Merkittävimmät vaihteelle tehtävät huoltotoimenpiteet ovat geo-
metrian kunnossapito sekä hitsaustekniset korjaukset (Kemppainen, 
2018). 
 
Pääraiteilla vaihteet tulisi tarkastaa neljä kertaa vuodessa, kun suurin sal-
littu nopeus vaihteen suoralla on yli 120 km/h. Muilla pääraiteilla, vaihtei-
den tarkastukset tehdään kaksi kertaa vuodessa. Sivuraidevaihteet tulee 
tarkastaa joka toinen vuosi, ellei runsas liikennöinti vaadi lyhyempää tar-
kastusväliä. Kuvassa 3 on hahmotettu vaihteiden kunnossapito-ohjelma. 
(Nummelin, 1994) 
 
Kunnossapitotarkastuksien tarkoituksena on selvittää vaihteen kunto, lii-
kennöitävyys sekä mahdolliset kunnossapitotarpeet. Vaihteen kuntoa mi-
tataan mittausvaunun sekä erilaisten käsikäyttöisten mittalaitteiden 
avulla, joilla varmistetaan vaihteen mitat sekä sen turvallinen liikennöitä-
vyys.  
 

 

Kuva 3. Vaihteiden kunnossapito-ohjelma (Nummelin, 1994). 
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3.4 Päällysrakenteen tarkastus 

Tukikerroksen kunnolla on iso merkitys radalla liikennöintiin. Tukikerrok-
sen kunto vaikuttaa muun muassa operoivien junien kaluston kuntoon 
sekä niiden kulkunopeuteen ja lisäksi yleiseen matkustusmukavuuteen. 
 
Raiteen tasaisuuden hallinnan ja säilyttämisen kannalta tukikerros on ra-
dankeskeisin rakenneosa, sillä se muun muassa tukee raidetta, jakaa kuor-
mitusta ratapölkyiltä alempien rakennekerrosten sallimalle tasolle ja li-
säksi radan geometrisen hallinnan näkökulmasta tukikerros mahdollistaa 
radan geometriavirheiden korjaamisen tukemalla tukemiskonetta käyt-
täen. Suomen rataverkolla on yleisesti tavoitteena yhä suuremmat liiken-
nöintinopeudet sekä raskaammat akselipainot, mikä nostaa raiteen geo-
metrisen hallinnan merkitystä entisestään. (Nurmikolu, 2015) 
 
Merkittävimmät tukikerrosta kuluttavat tekijät, joilta on käytännössä mah-
doton välttyä ovat liikenteestä aiheutuva kuormitus ja radan kunnossapi-
totoimet, josta erityisesti raiteen tukeminen. Mekaanisten kuormitusteki-
jöiden lisäksi tukikerrokseen kohdistuu ympäristörasituksia. Pääasialliset 
ympäristölliset haitat tukirakenteeseen ovat vesi ja lämpötilojen muutok-
set sekä näiden yhdistelmät, esimerkiksi routa (kuva 4). (Nurmikolu, 2015) 

 
Raidesepelin laskennallinen käyttöikä on neljä tukemiskertaa, mutta todel-
lisuudessa tuentakertoja voi olla enemmän. Raiteen käyttöikä riippuu pal-
jon siitä, miten hyvin raide on rakennettu alusta alkaen. Raiteen pohjaker-
roksen ja sitä kautta raiteen geometrian saaminen hyväksi raiteen raken-
nusvaiheessa on erityisen tärkeää raiteen elinkaaren kannalta. 
(Hannikainen, 2019) 
 

Kuva 4. Raidesepelin hienonemiseen vaikuttavien tekijöiden vuorosuh-
teet (Nurmikolu, 2015). 
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Päällysrakenteen laatua valvotaan tarkastusvaunumittauksien ja kävely-
tarkastuksien avulla. Tarkastustarpeen radalle määrää kunnossapitotaso. 
Eri kunnossapitotasoille on siis määritelty, kuinka usein ja milläkin tavalla 
tarkastus kuuluu tehdä. Esimerkiksi pääraiteilla, jossa kunnossapitotaso on 
korkein 1AA, tarkastusvaunumittaukset pitää tehdä 6 kertaa vuodessa 3 
kuukauden välein tai useammin ja kävelytarkastukset 2-3 kertaa vuodessa. 
(Ratahallintokeskus, 2004) 
 
Tarkastusvaunumittaus tarkoittaa raiteen koneellista tarkastamista, jossa 
raiteen geometrinen kunto ja sähköradan ajolangan suhteellinen asema 
raiteeseen nähden mitataan. Mittauksen tarkoituksena on valvoa ja tar-
kastaa, että raiteelle ja ajolangalle asetetut geometriset turvallisuusvaati-
mukset täyttyvät ja että raiteen ja ajolangan kunto ja laatu ovat geometri-
sesti vaatimusten mukaiset (Ratahallintokeskus, 2004). Tällä hetkellä rata-
verkon tarkastusajoja tekee Väyläviraston omistama EMMA-vaunu (kuva 
5). 
 
Suureet mitä raiteesta mitataan ovat raideleveys, kallistus, korkeus-
poikkeama, kierous ja nuolikorkeus. Nuolikorkeudella tarkoitetaan mitta-
poikkeamaa kiskon sivuttaissuunnassa. Korkeuspoikkeama tarkoittaa kis-
kon jänteen keskipisteen etäisyyttä kiskon todellisesta kulkupinnasta. Kis-
kon kierous taas tarkoittaa kallistuksen muutosta. (Ratahallintokeskus, 
2005) 
 
Ajolangasta mitattavat suureet ovat siksak, ajolangan pituuskaltevuus ja 
ajolangan korkeus. Siksakilla tarkoitetaan ajolangan kannatuskohdan koh-
tisuoraa etäisyyttä raiteen keskilinjasta, joka on kohtisuorassa kiskojen kul-
kupinnan tasoon nähden. (Ratahallintokeskus, 2004) 
 
Radantarkastusajojen tuloksien avulla radan kunnossapitäjä saa tarkat tie-
dot radan virheistä ja näin osaa kohdentaa kunnossapidon tarkasti oikeaan 
paikkaan. Tarkastustuloksia käytetään myös laajempien kunnossapito-oh-
jelmien ohjelmoimiseen. (Ratahallintokeskus, 2004) 
 
Kaikille radassa mitattaville suureille on määritelty kolme virheluokkaa eri 
kunnossapitotasoille. Ne ovat: C-luokan virhe eli alkava virhe, D-luokan 
virhe on vakava ja korjattava lähitulevaisuudessa ja tähti-luokan virhe on 
korjattava välittömästi.  
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Tähtiluokan virheen ilmaantuessa, kunnossapitäjän on välittömästi 
mentävä tarkastamaan virhe ja arvioitava toimenpiteet virheen 
korjaamiseksi. Kunnossapitäjän tehtävänä on myös asettaa tarvittaessa  
paikallinen nopeusrajoitus, kunnes tähtivirhe on korjattu. Nopeusrajoitus 
asetetaan niin alhaiseksi, että radassa oleva virhe ei enää ole tähtiluokan 
virhe nopeutta vastaavalla kunnossapitotasolla ja mikäli tähtivirhe on 
alimmalla kunnossapitotasolla, se arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja 
liikenne tarvittaessa pysäytettävä.  

3.5 Turvalaitteet 

Turvalaitteiden kunnossapidon tärkein tehtävä on turvata turvalaitteiden 
oikea ja turvallinen toimivuus junaturvallisuuden ja radan tarpeeksi kor-
kean käytettävyyden kannalta. Riittävien määräaikaistenhuoltojen -ja tar-
kastusten avulla pystytään kohdistamaan kunnossapitoresurssit liiken-
teenhoidon ja junaturvallisuuden kannalta tärkeisiin huoltokohteisiin. Tätä 
tarkoitusta varten huoltokohteet on jaettu kolmeen kunnossapitoluok-
kaan: M, T ja V. Turvalaitteiden tarkastus- ja huoltovälit vaihtelevat laite 
sekä kunnossapitoluokka kohtaisesti. (Liikennevirasto, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 5. Radan tarkastusvaunu EMMA (Ratahallintokeskus, 2005). 
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Turvalaitteiden kunnossapitoluokka M kattaa ne kriittisimmät laitteet tai 
niiden osat, joita on huollettava säännöllisin väliajoin tai ovat junaturvalli-
suuteen liittyvien säännöllisten tarkastusten kohteena tarvittavien huolto-
toimenpiteiden määrittelemiseksi. Tähän ryhmään kuuluvia laitteita pitää 
huoltaa tarkasti ohjeiden, määräaikaishuoltovälien sekä sallittujen vaihte-
lurajojen mukaan. (Liikennevirasto, 2012) 
 
Kunnossapitoluokkaan T kuuluu ne laitteet, joille tehdään tarkastuksia tar-
vittavien huoltotoimenpiteiden määrittelemiseksi. Laitteiden tarkastukset 
tehdään säännöllisin väliajoin sekä noudatetaan niille tarkoitettuja määrä-
aikaishuoltovälejä ja sallittuja vaihtelurajoja. Tavoiteltava kunnossapito-
taso määräytyy näiden tarkastusten mukaan sekä niihin perustuvien huol-
totoimenpiteiden määrää säätelemällä. Kunnossapitoluokka V pitää sisäl-
lään turvalaitteet, jotka edellyttävät vain viankorjausta. (Liikennevirasto, 
2012) 
 
Kunnossapitäjä voi siirtää turvalaitteen kunnossapitoluokasta toiseen, mi-
käli tavoiteltavaa kunnossapitotasoa ei saavuteta tai se on liian korkea. 
Turvalaite voidaan nostaa luokasta V luokkaan T, mutta muista siirroista 
asiasta on sovittava kirjallisesti Väyläviraston kanssa. (Liikennevirasto, 
2012) 
 
Turvalaitteiden kunnossapitotehtäviin kuuluu: koko turvalaitejärjestelmän 
nykytilan valvonta tarvittavien huoltotoimenpiteiden määrittelemiseksi, 
tarvittavat huoltotoimenpiteet tavoiteltavan tason ylläpitämiseksi tai saa-
vuttamiseksi, vioittuneiden turvalaitteiden korjaustoimenpiteet ja häiriöi-
den selvitys, vikatapahtuman rekisteröinti ja jatkuva tilastointi tulkintoi-
neen tulevia laitteiden huolto -tai uusimistoimenpiteitä varten. 
(Liikennevirasto, 2012) 
 
Turvalaitteiden vikaantumiseen vaikuttaa merkittävästi ilmastolliset olo-
suhteet sekä niiden lähellä käynnissä olevat ratatyömaat. Vikamäärät nou-
sevat yleensä toukokuun aikana ja ovat suurimmillaan kesäkaudella. Kesä-
kauden helteillä kuumana ja kuivana olevat raidevirtapiirin eristysjatkokset 
vikaantuvat herkemmin kiskojen lämpölaajenemisen takia, koska sadevesi 
ei huuhtele metallipölyä pois. Pahimmillaan metallipöly magnetisoituu ja 
aiheuttaa rataosuudelle raidevirtapiirivikoja. Lisäksi radalla olevat lamput 
vikaantuvat herkästi keväästä lähtien lampun vaihtohuollon yhteydessä 
sekä säiden kuumetessa kesällä. Ilmastollinen ylijännite eli ukkoset vaikut-
tavat paljon vikamäärien nousuun kesäaikana. Talviaikana lumi ja kylmyys 
aiheuttavat eniten ongelmia vaihteiden turvalaitteisiin ja mekaanisiin raja-
kytkimiin tasoristeyslaitoksien puomeissa. Vikamäärät yleensä lisääntyvät 
turvalaitteiden elinkaaren loppupuolelle tultaessa, sekä sisä- että ulkolait-
teissa. Kuitenkin ulkolaitteita on niin paljon, että se näkyy herkemmin ti-
lastoissa. (Riipinen, 2019) 
 
 



17 
 

 
 

Turvalaitteiden huoltosyklit vaihtelevat kahdesta viikosta seitsemään vuo-
teen, mutta yleisesti sisälaitehuollot toteutetaan talviaikana ja ulkolaittei-
den huoltoon panostetaan enemmän kesäaikana. Suurin osa huolloista 
kuitenkin tehdään 6kk, 8kk, 12kk ja 24kk sykleillä. Osa huolloista on vain 
mittauksia ja osassa vaihdetaan myös kuluneet komponentit. (Riipinen, 
2019) 
 
Turvalaitteiden laitteiston tultaessa elinkaaren päähän kunnossapitäjä 
yleensä esittää tilaajalle (Väylävirastolle) laitteistojen uusimista, joka sil-
loin määrittelee, milloin laitteiden uusiminen aloitetaan. Yksi merkittävä 
ongelma turvalaitteissa on varaosien saatavuus laitteistojen elinkaaren 
loppupuolella. (Riipinen, 2019) 

4. RAUTATIELIIKENTEEN TÄSMÄLLISYYS  

Rautatieliikenteen täsmällisyydellä tarkoitetaan aikataulunmukaista saa-
pumista tietylle asemalle. Täsmällisyyden määritelmä ja mittaaminen eivät 
kuitenkaan ole täysin yksiselitteisiä vaan niihin liittyy useita epävarmuus-
tekijöitä ja määrittelykysymyksiä. Tällaisia ovat mm. täsmällisyyden mit-
taustarkkuus, täsmällisyyden mittausasemat, matkustajamäärän huomi-
oon ottaminen täsmällisyysmittauksessa, peruttujen junavuorojen sekä 
myöhästymissyyn luotettava kirjaaminen. (Liikennevirasto, 2012) 
 
Henkilökauko -ja tavaraliikenteessä täsmällisyyden tavoitteena on, että vä-
hintään 90% junista saapuisi määräasemalleen aikataulussaan. Helsingin 
alueen lähiliikenteessä tavoitellaan 97,5 % täsmällisyyttä lähtö- ja määrä-
asemilla. (Aaltonen, 2016) 
 
Suomessa sekundääristen myöhästymisten osuus kaikista myöhästymi-
sistä on suuri, sillä noin puolet myöhästymisminuuteista henkilökaukolii-
kenteessä on sekundäärisiä. Tämä kertoo ratakapasiteetin korkeasta käyt-
töasteesta, rataverkon yksiraiteisuudesta ja tiettyjen rataosien puutteelli-
sesta välityskyvystä. Kappaleessa 4.2 kerron tarkemmin täsmällisyyteen 
vaikuttavista tekijöistä. (Liikennevirasto, 2012) 

4.1 Täsmällisyyden mittaaminen 

Väylävirasto mittaa jatkuvasti junien täsmällisyyttä ja tallentaa junien kul-
kutiedot seurantajärjestelmään (JUSE). JUSE-järjestelmässä Kulkutiedot 
kirjautuvat automaattisesti liikenteenohjausjärjestelmistä tai manuaali-
sesti liikenteenohjaajan syöttämänä. Täsmällisyyttä mitataan junien lähtö- 
ja määräasemien avulla, jotka toimivat mittauspisteinä. Junien myöhästy-
missyyt kirjaa liikenteenohjaaja. Myöhästymissyitä on ryhmitelty 12 eri 
luokassa. (Aaltonen, 2016) 
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4.2 Täsmällisyyteen vaikuttavat tekijät 

Raideliikenteessä on paljon erilaisia häiriötekijöitä, jotka voivat aiheuttaa 
poikkeamia täsmällisyyteen. Täsmällisyyspoikkeamat raideliikenteessä 
jaetaan kahteen myöhästymistyyppiin, primäärisiin- ja sekundäärisiin 
myöhästymisiin (liite 2). Primääriseksi myöhästymiseksi luokitellaan häiriö, 
joka vaikuttaa suoraan junan liikennöintiin, esimerkiksi ratatyö. Jos yksi 
juna on myöhässä ja aiheuttaa toiselle junalle myöhästymisen, sitä kutsu-
taan sekundääriseksi myöhästymiseksi. (Liikennevirasto, 2012) 
 
Käytännössä täsmällisyyspoikkeamia aiheuttavat syyt voidaan jakaa kol-
meen kategoriaan: radan kunnossapitäjästä tai rakentajasta johtuviin, lii-
kennöitsijästä johtuviin sekä muihin ulkopuolisiin syihin. Ulkopuolisia syitä 
ovat esimerkiksi sää ja onnettomuudet. Lisäksi osa täsmällisyyspoikkea-
mista on sekundäärisiä myöhästymisiä, jotka johtuvat muusta myöhässä 
olevasta junaliikenteestä. 
 
Radasta johtuvia syitä täsmällisyyspoikkeamille on mm. radalla tehtävät 
kunnossapitotyöt, radan geometriavirheistä johtuvat nopeusrajoitukset, 
turvalaiteviat, sähkörataviat sekä liikenteenohjausjärjestelmien viat. 

4.3 Syykoodisto 

Rautatietäsmällisyyden tutkimisessa käytetään yleisellä tasolla Väyläviras-
ton tekemää häiriökirjausten syykoodistoa. Väylävirasto uudisti rautatielii-
kenteen häiriökirjausten syykoodiston ja se tuli käyttöön 1.1.2017 (kuva 7). 
Vanha syykoodisto oli yksinkertaisempi ja piti sisällään vain yhden tason 
(kuva 6). Uudistettu syykoodisto pitää sisällään kaksi tasoa, joten viat saa-
daan kirjattua tarkemmin ja yksiselitteisemmin. Häiriökirjaukset kirjataan 
liikenteenohjauksen LOKI-järjestelmään ja kirjauksen tekee liikenteenoh-
jaaja. (Väylävirasto, 2016) 
 
Tässä työssä kuitenkin käytin aineistoa, joka on haettu NRC Groupin 
omasta kunnossapitojärjestelmästä ja se on työstetty tarkempaan excel-
muotoon, joten syykoodistoa tässä työssä en tarvinnut. Kerron kuitenkin 
seuraavissa kappaleissa syykoodiston perusperiaatteet. 
 
Syykoodiston käyttö toimii siten, että junan ollessa myöhässä ja myöhäs-
tymisrajan ylittyessä liikenteenohjaaja tekee LOKI-järjestelmään myöhäs-
tymiskirjauksen. Ensikirjauksissa raja lähiliikenteessä on 3min, kaukoliiken-
teessä 4 min ja tavaraliikenteessä 16 min. Lisämyöhästymisissä rajana on 
2 min. Tavaraliikenteen etuajassakulussa raja on 16 min. (Väylävirasto, 
2016) 
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Uusi syykoodisto (liite 3) toimii siten, että aiheuttajavastuut jakautuvat radanpitä-
jän, liikennöitsijän, liikenteenohjauksen ja ulkopuolisen aiheuttajan vastuulla ole-
viin syykoodiryhmiin sekä sekundäärisiin syihin. Syykoodisto pitää sisällään 1-ta-
son koodeja noin 50 kpl ja 2-tason tarkentavia koodeja noin 220 kpl. (Väylävirasto, 
2016) 
 
Syykoodistossa on esitetty seuraavat: 1- ja 2-tason syykoodiryhmät vastuutahoit-
tain, 2-tason tarkentajat, tehdäänkö tapahtumasta poikkeama POHA-
järjestelmään, 2-tason koodin tarkennuksen käyttöliittymä, muu linkitys, mm JETI- 
tieto tai toinen juna, onko syy sekundäärinen, onko selite pakollinen ja osassa koo-
deja ehdotus, mitä selitteeseen kirjataan, lyhyt ohje 1- tai 2-tason koodin käyt-
töön. (Väylävirasto, 2016) 

 
 
 
 

Kuva 6. Vuoden 2016 loppuun asti käytössä ollut syykoodisto. 
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4.4 POHA-järjestelmä 

POHA on rautateiden poikkeamien hallintajärjestelmä ja se on Väyläviras-
ton kehittämä. Järjestelmään merkitään kaikki poikkeamat, jotka tapahtu-
vat rautatiejärjestelmässä. Tällaisia ovat esimerkiksi infraviat, liikenteelli-
set poikkeamat, turvallisuuspoikkeamat ja ratatyöpoikkeamat. Järjestel-
män kehitystyö aloitettiin vuonna 2014. Radan kunnossapito- ja rakennus-
tehtävät POHA:an kirjaa sähköradan käyttökeskuspäivystäjä ja samalla kir-
jausten avulla seurataan kunnossapitosopimuksien vasteaikaa. (Kitinoja, 
2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kuva 7. Uusi syykoodisto, joka otettiin käyttöön vuoden 2017 alussa (Väylä-
virasto, 2016). 
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4.5 Kunnossapitoalue 1 

Suomen rataverkko on jaettu 12 kunnossapitoalueeseen ja tässä työssä 
tarkastelen kunnossapitoaluetta 1 (kuva 8). Alue pitää sisällään rataosuu-
det: Helsinki-Kerava, Kerava-Vuosaari, Kerava-Sköldvik, Riihimäki-Lahti, 
Kerava-Hakosilta, Helsinki-Riihimäki, Helsinki-Kirkkonummi, Hupalahti-
Vantaankoski, Vantaankoski-Havukoski, Ilmalan ratapiha, Pasilan ratapiha 
ja Olli-Porvoo (museorata). Väylävirasto on numeroinut kaikki rataosat -ja 
alueet (kuva 9). 
 
Kunnossapitäjinä näillä alueilla ovat toimineet viime vuosina NRC Group 
Finland Oy (entinen VR Track Oy) sekä Destia Rail Oy. 
 

Kuva 8. Kunnossapito- ja isännöintialueet (Liikennevirasto 
2011). 
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5. INFRAVIKOJEN AIHEUTTAMAT MYÖHÄSTYMISET  

Analysoin junaliikenteen täsmällisyydessä poikkeamia aiheuttaneita radan 
infravikoja kahden vuoden ajalta (vuodet: 2016 & 2017) kunnossapitoalu-
eella 1. Tämän työn tuloksien analysointi jakautuu neljään osaan: talvikausi 
(tammikuu-huhtikuu), kesäkausi (toukokuu-elokuu) ja syyskausi (syyskuu-
joulukuu) ja junamyöhästymiset -kooste, koska Suomessa eri vuoden aiko-
jen tuomat sääilmiöt vaikuttavat radan infravikojen vikatyyppeihin ja mää-
rään. Jokaisella ajanjaksolla tarkastelen yhtä kuukautta tarkemmin viitaten 
kyseisen kappaleen taulukkokuvaan. Muiden kuukausien taulukkokuvat 
löytyvät liitteistä väliltä 4-30. 
 
Infravikojen kokonaismäärissä kuukausitasolla on eroja, jos verrataan 
vuotta 2016 vuoteen 2017. Kuvasta 10. voidaan kuitenkin todeta, että vi-
kamäärät jakautuvat lineaarisella tasolla näiden kahden vuoden välillä hy-
vin samankaltaisesti. Eroa kuitenkin on ja yksi merkittävä tekijä on vaihte-
leva lumen ja jään määrä talvisin sekä lämpötilaerot ja ukkoset kesäisin. 
Selkeästi kaksi suurinta ympäri vuoden olevaa vikaryhmää kumpanakin 
vuonna olivat vaihde- ja eristysviat raidevirtapiirissä. Eniten infravikoja on 
talvikautena ja kesäkautena. Syyskausi on vikojen määrän puolesta ta-
saista aikaa. Radan infravikojen kokonaismäärä oli vuonna 2016 2596 kpl 
ja vuonna 2017 määrä oli 2763 kpl.  
 
 
 

Kuva 9. Rataominaisuuden jako alueisiin ja rataosiin kunnossapitoalueella 1 
(Väylävirasto). 
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Kaikkein vikaherkimmät rataosuudet kumpanakin vuonna kunnossapito-
alueella 1 olivat Helsinki-Pasila ja Pasila-Riihimäki (kuva 11). Nämä rataosat 
ovat osa Suomen merkittävintä ja eniten liikennöityä rataosuutta, Helsinki-
Tampere -väliä. Koko Helsinki-Riihimäki -rataosuudella liikennöinti on ää-
rimmäisen runsasta ja sen takia rataosuus on myös äärimmäisellä rasituk-
sella. Helsinki-Riihimäki -rataosuudella korkeaa vikamäärää selittävät vaih-
deviat, joista hyvin suuri osa sijoittuu juuri tälle rataosuudelle.  
 
 
 
 
 
 

Kuva 10. Infravikojen kokonaismäärät kuukausittain vuosilta 2016 ja 2017. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 306 165 178 165 285 280 247 198 180 157 254 181

2017 236 213 196 183 336 248 216 230 215 243 232 215

Yhteensä 542 378 374 348 621 528 463 428 395 400 486 396
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5.1 Talvikausi 

Talvikautena junaliikenteen täsmällisyydessä kaksi isointa vikaryhmää, 
jotka aiheuttivat poikkeamia, olivat vaihde- sekä eristysviat raidevirtapii-
rissä. Keskimääräisesti kolmannen isoimman vikatyypin ryhmään kuului 
niin sanotut kohdistamattomat viat. Kohdistamattomat viat ovat vikoja, 
joita ei olla syystä tai toisesta osattu kohdistaa oikeaan vikaryhmään. Tam-
mikuu oli kumpanakin vuonna talvikuukausista määrällisesti vikaherkin, 
yhteensä 542 infravikaa. Vuoden 2017 tammikuussa kokonaisvikojen 
määrä oli noin 23 % vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna (kuva 12). 
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Kuva 11. Tammikuun infraviat rataosittain vuosina 2016 ja 2017. 
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Kaikkein suurin vikaryhmä kumpanakin vuonna olivat vaihteet, yhteensä 
162 vikaa. Tammikuussa kumpanakin vuonna lumi ja jää olivat merkittä-
vimmät vaihdevikojen aiheuttajat, yhteensä 29 kappaletta (liite 4). Kaik-
kein suurin yksittäinen vikaryhmä oli vuoden 2016 tammikuun vaihdevi-
oissa kohdistamattomat -ryhmä, yhteensä 35 kpl. Myös virtapiirikatkokset 
sekä normaali vaihteiden kuluminen aiheuttivat runsaasti vikoja (liite 4). 
 
Vuonna 2017 vaihdeviat laskivat lähes puoleen edellisestä vuodesta ja tä-
hän todennäköisenä syynä olivat erot lumen ja jään määrässä. Lumi ja jää 
ovat merkittäviä vaihdevikojen aiheuttajia. Monissa vaihteissa on lämpö-
vastukset, mutta ne eivät yksin aina riitä pitämään vaihdetta toimintakun-
toisena. Lumi pakkaantuessaan vaihteeseen estää vaihdetta kääntymästä 
ja lukittumasta toiseen asentoon. Jäätä vaihteisiin kerääntyy mm. vaihtei-
den yli kulkevien matkustajavaunujen pohjista. Matkustajajunien vaunut 
keräävät jäätä talvisin säävaihteluiden myötä, jos matkan aikana lumi-
sade/suojakeli vaihtuu pakkasen puolelle.  
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Toiseksi suurin vikaryhmä oli eristysviat raidevirtapiirissä. Vikoja oli yh-
teensä kumpanakin vuonna 91 kpl. Eristysviat raidevirtapiirissä koskevat 
hyvin pitkälti vaihteita ja lisäksi raideosuuden päättäviä raide-eristyksiä. 
 
Talvikautena suurin vikaryhmä eristysvioille oli lika, suola ja metalli -ryhmä, 
vuonna 2016 19 kappaletta ja vuonna 2017 14 kappaletta (liite 5). Yksi hy-
vin merkittävä tekijä näille eristysvioille on kiskon päiden eläminen liikku-
van kaluston kulkiessa siitä yli. Liikkuvan kaluston rautapyörien kulkiessa 
eristysjatkoksen yli, se synnyttää metallipölyä ja samalla magnetisoituu. 
Magnetisoituminen eristysjatkoksissa aiheuttaa rataan raidevirtapiirivian. 
Metallipölyä lähtee sekä kiskon päistä että liikkuvan kaluston pyöristä. 
Tämä aiheuttaa sen, että raide näkyy liikenteenohjaajalla varattuna rai-
teena, vaikka siellä kalustoa ei olisikaan. (Rekonen, 2019) 
 
Toiseksi isoimpana vikaryhmänä olivat sellaiset viat, jotka hävisivät itses-
tään. Nämä viat voivat olla esimerkiksi eristysvikoja, joissa magnetisoitu-
nut metallipöly on hävinnyt itsestään liikkuvan kaluston mennessä siitä yli. 
(Rekonen, 2019) 
 
Kolmas merkittävä vikaryhmä oli virtapiirikatkokset. Tämä on sähköinen 
vika ja voi olla esimerkiksi kiskoliityntäjohdon irtoaminen kiskosta tai su-
lakkeen palaminen virransyötöstä. (Rekonen, 2019) 

5.2 Kesäkausi 

Kesäkaudelle siirryttäessä toukokuussa kokonaisvikamäärät nousivat ra-
justi kumpanakin vuonna. Toukokuu oli kesäkaudesta vikaherkin kuukausi 
kumpanakin vuonna, yhteensä 621 vikaa. Yksi tekijä vikamäärien nousulle 
on viat raidevirtapiirin eristyksessä, joka oli isoin vikaryhmä toukokuussa 
kumpanakin vuonna.  
 
Merkittävin vikaryhmä eristysvioissa myös kesäkaudella oli lika, suola ja 
metalli -ryhmä (liite 7).  Lisäksi kumpanakin vuonna kesäkauden aikana oli 
paljon sellaisia vikoja, jotka hävisivät itsestään. Myös virtapiirikatkokset 
raidevirtapiirissä aiheuttivat paljon vikailmaisuja kesäkaudella. Kesäkau-
della eristysviat raidevirtapiirissä nousivat selkeästi, kun taas vaihdeviat 
vähenivät. Vuoden 2016 toukokuussa oli yhteensä 109 raidevirtapiirivikaa 
ja vuonna 2017 niitä oli 88 kappaletta. Näiden vikojen syitä avattiin tar-
kemmin kappaleessa 6.2. 
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Kesäkaudella toiseksi isoin vikaryhmä oli vaihteet kumpanakin vuonna, 
elokuuta lukuun ottamatta, jolloin vaihdeviat lisääntyivät taas syksyä koh-
den runsaasti. Toukokuun jälkeen infravikojen kokonaismäärät keskimää-
räisesti laskivat koko kesäkauden ajan kumpanakin vuonna (kuva 10). 
 
Suurin vikaryhmä vaihdevioissa sekä samalla kaikista infravioista oli koh-
distamattomat viat -ryhmä. Tämä kohdistamattomat -ryhmä tarkoittaa 
käytännössä teknistä vikaa laitetietokannassa tai sitten tietyn laitteen vika 
on väärin kohdistettu. Esimerkiksi tietyllä liikennepaikalla sijaitsevan vaih-
teen vika on kohdistettu laitetietokannassa vain liikennepaikalle eikä itse 
vaihteeseen. 

5.3 Syyskausi 

Syyskaudella sama trendi jatkui, eli merkittävimmät vikaryhmät olivat vaih-
deviat, eristysviat raidevirtapiirissä ja kohdistamattomat viat -ryhmä (kuva 
14). Nämä kaksi laiteryhmää, vaihteet ja raidevirtapiirin eristykset ovat ym-
päri vuoden hyvin vikaherkkiä ja näin työllistävät radan kunnossapitäjää 
merkittävästi. Syyskaudella kokonaisvikojen määrä pysyi hyvin maltillisena 
kumpanakin vuonna verrattuna muihin kuukausiin, yhteensä 395 vikaa 
(kuva 10). Kuitenkin syyskausi vuonna 2017 piti sisällään keskimääräisesti 
enemmän vikoja kuin vastaavana aikana vuonna 2016, lukuun ottamatta 
marraskuuta.  
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Kuva 13. Toukokuun infraviat laiteryhmittäin vuosina 2016 ja 2017. 
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Syyskuussa vuonna 2017 merkittävin vikaryhmä vaihdevioissa oli tuntema-
ton -ryhmä, eli vikojen syytä ei olla osattu tunnistaa tai vian määrittelyssä 
on ollut puutteita. Lisäksi vaihteen kuluminen aiheutti poikkeuksellisen 
paljon vikoja vuoden 2016 syyskuussa, verrattuna edellisen vuoden syys-
kuuhun (liite 8). raidevirtapiirin eristysvioissa oli lika, suola ja metalli -
ryhmä, toisiksi eniten vian ilmaisuja aiheuttivat turhat vianilmaisut (vika 
hävisi itst. -ryhmä) (liite 9).  
 
Vuoden 2016 marraskuussa oli raju nousu vikamäärissä ja sitä selittävät 
muun muassa yli kaksinkertaistuneet vaihdeviat lokakuuhun nähden (loka-
kuussa 43 vikaa & marraskuussa 90 vikaa). Lisäksi muissakin laiteryhmissä 
oli viat runsaasti lisääntyneet. Konkreettista syytä vikojen nousuun ei löy-
tynyt.  
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Kuva 14. Syyskuun infraviat laiteryhmittäin vuosina 2016 ja 2017. 
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5.4 Junamyöhästymiset -kooste 2016-2017 

Radan infravioilla on hyvin merkittävä vaikutus junaliikenteen täsmällisyy-
teen, sillä kuten kuvasta 15. nähdään kolme suurinta vikoja aiheuttavaa 
laiteryhmää kaikista laiteryhmistä ovat: vaihteet, asetinlaitteet sekä eris-
tysviat raidevirtapiirissä. Lähdemateriaalina käytin NRC Groupilta saatua 
junamyöhästymisistä tehtyä koosteraporttia. 
 
Vaihdeviat olivat merkittävin ongelma junaliikenteen täsmällisyydelle 
kumpanakin vuonna, sillä noin puolet kaikista rataan liittyvistä myöhästy-
misminuuttien aiheuttajista oli vaihdevikoja. Asetinlaiteviat sekä eristys-
viat raidevirtapiirissä olivat myös merkittäviä ongelmia junaliikenteen täs-
mällisyydelle. Asetinlaiteviat aiheuttivat kumpanakin vuonna hieman yli 13 
% kaikista myöhästymisminuuteista. Eristysviat aiheuttivat vuonna 2016 
19 % kaikista myöhästymisminuuteista ja vuonna 2017 myöhästymismi-
nuuttien määrä laski yli puolella, sillä myöhästymisminuutteja oli yhteensä 
8,6 %. 
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Kuva 15. Kaikista vioista aiheutuneet myöhästymiset prosentteina laiteryh-
mittäin vuosina 2016 ja 2017. 
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Kuvassa 16. on tässä työssä käsittelemieni ratainfran pintarakenteiden ai-
heuttamat myöhästymisminuutit ja kuten tästäkin kuvasta voi todeta vaih-
devikojen olevan suuressa roolissa kaikkien infravikojen aiheuttamissa täs-
mällisyyspoikkeamissa olemalla yli puolet kaikista myöhästymisminuu-
teista. Asetinlaiteviat sekä eristysviat olivat myös tässä tarkastelussa kaksi 
toiseksi suurinta myöhästymisiä aiheuttanutta laiteryhmää (kuva 16). 
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Kuva 16. Tässä työssä käytyjen infravikojen aiheuttamat myöhästymiset 
prosentteina vuosina 2016 ja 2017. 
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena tutkia radan infravikojen (päällys-
rakenne, tukikerros, vaihteet ja turvalaitteet) vaikutuksia junaliikenteen-
täsmällisyyteen ja selvittää radan päällysrakenteen keskeisimmät infraviat, 
jotka aiheuttivat täsmällisyyspoikkeamia kunnossapitoalueella 1 vuosina 
2016-2017. Lisäksi työssä perehdyttiin radan eri komponenttien kunnossa-
pitoon, kunnossapitäjän rooliin sekä kunnossapitotasoihin Suomen rata-
verkolla.  
 
Työssä syvennyttiin myös junaliikenteen täsmällisyyden teoriaan, täsmäl-
lisyyteen vaikuttaviin tekijöihin sekä miten täsmällisyyttä mitataan. Täs-
mällisyyden mittauksessa junaliikenteen täsmällisyyspoikkeamat voidaan 
jakaa kahteen eri myöhästymistyyppiin, primäärisiin- ja sekundäärisiin 
myöhästymisiin. Täsmällisyyspoikkeamatilastoja analysoidaan Väyläviras-
ton luomalla syykoodistolla. Tämän työn lähtöaineisto oli kuitenkin jo val-
miiksi sellaisessa muodossa, että täsmällisyyden analysoinnissa käytettävä 
syykoodisto oli tässä työssä tarpeeton.  
 
Tämän työn tuloksissa analysoin ratainfrasta aiheutuneita täsmällisyys-
poikkeamia vuosilta 2016-2017 ja analysointi jakautui neljään kappalee-
seen. Työn tuloksien pohjalta voidaan todeta talvikauden ja kesäkauden 
olevan kaikkein vikaherkintä aikaa kumpanakin vuonna, kun taas syyskausi 
oli vikojen puolesta tasaisinta aikaa. Tuloksien perusteella selkeästi kolme 
suurinta laiteryhmää, jotka aiheuttivat täsmällisyydessä poikkeamia ym-
päri vuoden, olivat: vaihdeviat, eristysviat raidevirtapiirissä sekä kohdista-
mattomat viat -ryhmä. Kohdistamattomat viat ovat ryhmä vikoja, joita ei 
olla syystä tai toisesta osattu kohdistaa oikeaan vikaryhmään järjestel-
mässä, joten johtopäätösten näiden vikojen osalta on vaikeaa. Virheellis-
ten kirjausten syy on todennäköisesti inhimillinen. Vikojen kirjaukseen tu-
lisi jatkossa kiinnittää erityistä huomiota, jotta saataisiin viat kohdistettua 
oikein. Tuloksien perusteella voidaan todeta radan keskeisimpien infravi-
kojen aiheuttajien olevan sääilmiötä (lumi, jää, helle ja ukkonen) kahdessa 
suurimmassa vikaryhmässä, vaihde -ja eristysvioissa.  
 
Talvikaudella kumpanakin vuonna suurin ongelma oli vaihdeviat, yhteensä 
162 vikaa. Vaihdevikojen suurimmat tekijät olivat lumi ja jää, sillä vaikka 
vaihteissa on suuret lämpövastukset ne eivät yksin riitä pitämään vaihteita 
puhtaina. Jäätä vaihteisiin putoaa matkustajavaunujen pohjista säävaihte-
luiden myötä ja tähän voidaan tulevaisuudessa vaikuttaa muun muassa te-
hostamalla matkustajavaunujen sulattamista.  
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Kesäkaudelle siirryttäessä vikojen määrät lisääntyivät rajusti toukokuussa 
ja samalla sen ollessa vuoden vikaherkin kuukausi kumpanakin vuonna, yh-
teensä 621 vikaa. Merkittävät tekijät vikamääriin kesäkaudella olivat suu-
ret lämpötilaerot ja ilmastollinen ylijännite, eli ukkoset. Esimerkiksi kovan 
helteen alla kiskoissa tapahtuu lämpölaajenemista ja näin kiskojen päät 
pääsevät elämään. Merkittävin kesäkauden infravika oli eristysviat raide-
virtapiirissä ja yksi suurimmista syistä tälle oli epäpuhtaudet eristysjatkok-
sien päissä. Epäpuhtaudella tarkoitetaan metallipölyä, jota tulee liikkuvan 
kaluston metallipyörien ja kiskon eristysjatkoksien hankauksen yhteisvai-
kutuksena. Tämän seurauksena metallipöly magnetisoituessaan aiheuttaa 
eristysvian.  
 
Tämän tyyppisiä eristysvikoja on hyvin vaikea kitkeä kokonaan pois radan 
eläessä jatkuvasti liikenteen alla. Eristysjatkoksien kunnon valvonnan te-
hostamisella ja nopeammilla kunnossapitotoimilla voitaisiin saada vikojen 
kokonaismäärää alemmaksi.  
 
Syyskausi oli vikatilastojen mukaan kumpanakin vuonna keskimääräisesti 
tasaisinta aikaa. Syyskaudella samat laiteryhmät olivat vikatilastojen kär-
jessä, kuin kesä- ja talvikaudellakin.  

 
Työssä en voinut käsitellä varsinaisesti junamyöhästymisminuutteja tiedon 
arkaluonteisuuden takia, joten esitin minuutit prosenteissa. Kaikista tilas-
toiduista radan kunnossapitäjän vastuulla olevista laiteryhmistä vaihdevi-
koja oli noin 50 % kumpanakin vuonna, mikä on äärimmäisen paljon. Vaih-
teissa on hyvin paljon erilaisia komponentteja, jotka ovat herkkiä vikaan-
tumiselle. Mitä enemmän komponentteja, sitä isompi riski on vikaantumi-
selle. Eristysviat sekä asetinlaiteviat yhdessä aiheuttivat vuonna 2016 noin 
32 % kaikista myöhästymisminuuteista ja vastaavasti vuonna 2017 niitä oli 
22 %.  
 
Infravikojen aiheuttamia junaliikenteen täsmällisyyspoikkeamia voitaisiin 
vähentää merkittävästi tehostamalla ja lisäämällä radan eri komponent-
tien kunnossapitotarkastuksia- ja toimenpiteitä. Tämä mahdollistaisi elin-
kaaren loppuvaiheessa olevien radan komponenttien korvaamisen uusilla 
jo ennen niiden vikaantumista.  
 
Tämän työn tuloksien perusteella voidaan lopuksi todeta, että radan kun-
nossapidolla on hyvin keskeinen rooli moninaisessa rautatiemaailmassa 
sekä sillä on erittäin suuri merkitys junaliikenteen täsmällisyyteen sekä lii-
kenteen laatuun ja tätä kautta myös suoraan matkustajatyytyväisyyteen. 
Lisäämällä radan kunnossapitoa ja parantamalla sen laatua, voidaan pie-
nentää ratainfrasta johtuvia myöhästymisminuutteja, joka näkyy suoraan 
parempana liikenteen laatuna matkustajan näkökulmasta. Lisäksi laitevi-
kojen merkkaukseen tulisi jatkossa kiinnittää parempaa huomiota, jotta 
viat saataisiin kohdistettua tarkasti oikeisiin laitteisiin ja tätä kautta myös 
kunnossapito voidaan kohdistaa tehokkaammin. 
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Tämän työn jatkotutkimuskohteeksi ehdotan, että työtä voisi jatkaa toisen 
opinnäytetyön kautta ja tutkia kuinka isoja täsmällisyyspoikkeamia radan 
infraviat aiheuttavat ajallisesti junaliikenteeseen ja tehdä siitä tarkempaa 
analyysiä. 
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Liite 2 
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Liite 3 
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Liite 4 

Tammikuun vaihdeviat taulukoituna (2016 & 2017). 
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Liite 5 

Tammikuun eristysviat raidevirtapiirissä taulukoituna (2016 & 2017). 
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Liite 6 
Toukokuun vaihdeviat taulukoituna (2016 & 2017). 
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Liite 7 
Toukokuun eristysviat raidevirtapiirissä taulukoituna (2016 & 2017). 
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Liite 8 

Syyskuun vaihdeviat taulukoituna (2016 & 2017).  
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Liite 9 

Syyskuun eristysviat raidevirtapiirissä taulukoituna (2016 & 2017).  
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Liite 10 
 

Helmikuun infraviat laiteryhmittäin taulukoituna (2016 & 2017).  
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Liite 11 

Helmikuun infraviat rataosittain taulukoituna (2016 & 2017).  
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Liite 12 
 

Maaliskuun infraviat laiteryhmittäin taulukoituna (2016 & 2017).  
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Liite 13 
 

Maaliskuun infraviat rataosittain taulukoituna (2016 & 2017).  
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Liite 14 

Huhtikuun infraviat laiteryhmittäin taulukoituna (2016 & 2017).  
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  Liite 15 
 

Huhtikuun infraviat rataosittain taulukoituna (2016 & 2017).  

1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113

2016 31 48 20 22 4 2 6 2 14 1 9 4 2

2017 41 46 10 30 5 4 8 1 18 2 13 4 1
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Liite 16 
 

Toukokuun infraviat laiteryhmittäin taulukoituna (2016 & 2017). 
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Liite 17 

Toukokuun infraviat laiteryhmittäin taulukoituna (2016 & 2017).  

1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113

2016 93 60 13 19 2 3 12 3 61 0 16 2 1

2017 65 96 27 40 3 13 12 4 26 3 41 4 2
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Liite 18 

Kesäkuun infraviat laiteryhmittäin taulukoituna (2016 & 2017).  
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2017 7 9 20 13 67 14 59 1 0 0 16 41 2

2016 1 7 12 1 99 6 79 11 8 1 8 47 0
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Liite 19 

Kesäkuun infraviat rataosittain taulukoituna (2016 & 2017). 
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2016 126 52 7 19 1 9 5 0 40 1 16 3 1

2017 81 54 12 30 1 11 8 4 18 3 17 6 3
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Liite 20 

Heinäkuun infraviat laiteryhmittäin taulukoituna (2016 & 2017).  
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2017 0 5 8 5 75 0 7 39 14 16 11 36

2016 2 4 28 12 78 1 7 31 17 9 13 45
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Liite 21 

Heinäkuun infraviat rataosittain taulukoituna (2016 & 2017).  

1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113

2016 58 57 25 20 1 11 10 1 32 2 20 6 4

2017 40 66 4 22 1 10 8 3 42 1 13 5 1
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Liite 22 

Elokuun infraviat laiteryhmittäin taulukoituna (2016 & 2017).  
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2017 16 12 24 10 54 1 18 35 1 1 5 12 41

2016 10 5 22 9 41 0 6 38 1 0 0 13 53
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Liite 23 

Elokuun infraviat rataosittain taulukoituna (2016 & 2017).  

1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113

2016 43 42 9 26 1 15 8 0 26 2 18 4 4

2017 48 57 5 21 4 21 22 10 13 5 17 3 4
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Liite 24 

Syyskuun infraviat rataosittain taulukoituna (2016 & 2017). 
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2016 54 52 4 25 3 1 5 0 15 1 9 4 7

2017 34 67 6 35 1 3 7 25 15 0 12 5 5
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Liite 25 

Lokakuun infraviat laiteryhmittäin taulukoituna (2016 & 2017). 
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2017 0 1 25 5 40 1 10 55 22 11 1 18 54 0

2016 7 4 15 6 19 0 9 45 0 0 0 7 43 2
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 Liite 26 

Lokakuun infraviat rataosittain taulukoituna (2016 & 2017). 

 

1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113

2016 95 19 6 10 1 5 2 0 10 0 7 2 0

2017 76 61 10 26 0 11 15 2 15 2 17 5 3
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 Liite 27 

Marraskuun infraviat laiteryhmittäin taulukoituna (2016 & 2017). 
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Liite 28 

Marraskuun infraviat rataosittain taulukoituna (2016 & 2017).  

1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113

2016 102 54 10 21 1 11 7 2 20 1 15 8 2

2017 67 61 19 20 2 3 14 3 13 1 22 2 5
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Liite 29 

Joulukuun infraviat laiteryhmittäin taulukoituna (2016 & 2017).  
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2017 4 8 14 6 32 6 13 27 1 3 5 4 92

2016 4 4 37 0 23 0 6 24 9 3 0 27 42
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Liite 30 

Joulukuun infraviat rataosittain taulukoituna (2016 & 2017). 
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