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Insinöörityössä käsiteltiin tasoristeystyömaan työnaikaisen liikennöitävyyden
järjestämistä ajoneuvo- ja rautatieliikenteen osalta sekä niiden aiheuttamia
haasteita rakentamiselle. Työn tavoitteena oli havainnollistaa mitä haasteita
rautatie- ja ajoneuvoliikenneympäristö asettaa rakentajalle ja kuinka ajoneuvoja rataliikennöinnin sujuvuuden varmistaminen vaikuttaa itse työn suorittamiseen.
Insinöörityössä perehdyttiin erilaisiin tasoristeysten poistourakoissa kohdattaviin
haasteisiin työmaa-aikaisten liikennejärjestelyjen osalta. Lisäksi koottiin yhteen
huomioitavia seikkoja liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi.
Työn yksi tulos on havainto siitä, että toimenpiteiden toteutusten suunnittelu
etukäteen on erittäin tärkeää, jotta liikenteen sujuvuus voidaan varmistaa eri
työvaiheissa. Maarakennustöiden yhteensovittaminen rata- ja ajoneuvoliikenteen kanssa on haasteellista ja vaatii erityisen huolellista rakennusvaiheiden ja
työympäristön turvallisuuden huomioon ottamista.
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This thesis was made to illustrate what challenges were faced in level crossing
removal work site and how to deal with them. The main thing is how work time
traffic and rail road traffic is arranged during the construction.
The objective of the work was to illustrate what challenges a railroad and vehicle traffic environment sets for the construction worker. How to secure the fluency of vehicle and track communication and how road traffic will effect performing of the work.
It was noticed as a result of the work that to secure the fluency of the traffic the
planning of the separate stages and schedules is extremely important beforehand. Combining of earth construction work with the vehicle and railroad traffic
is challenging and requires special carefulness.
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5

MERKKIEN SELITYKSET TAI SANASTO

ATU on aukean tilan ulottuma, jonka sisäpuolella ei saa olla kiinteitä rakenteita
eikä laitteita

Baliisi on passiivinen komponentti, jolle voidaan tuoda tietoa mm. opastimilta
tai asetinlaitteelta.

Ennakkoilmoitus on ennakkoilmoitusjärjestelmässä (ETJ) annettava ilmoitus,
jolla ilmoitetaan ennalta suunnitelluista ratatöistä sekä liikennöintiin vaikuttavista
muutostiedoista, joista muuten olisi annettava liikenteenohjauksen ilmoitus.

ETJ on ennakkotietojärjestelmä, jossa ylläpidetään ratatyön ennakkosuunnitelmia sekä liikenteeseen vaikuttavia muutostietoja, jotka muuten olisi annettava
liikenteenohjauksen ilmoituksella.
JKV on junankulunvalvonta. Se toistaa radan varren opastimien opasteet ja
tiedot nopeusrajoituksista junan ohjaamoon kuljettajan silmien eteen. Se valvoo
opasteiden ja rajoitusten noudattamista ja tarvittaessa tekee pakkojarrutuksen.
Kauko-ohjaus on termi, jolla tarkoitetaan rataosan liikennepaikkojen turvalaitteiden ohjaamista keskitetysti yhdestä liikenteenohjauspisteestä käsin. Kaukoohjatulla radalla junia kuljetetaan rautatien opastinten näkyvien opasteiden mukaan.
KL on raiteen keskilinja.
MVR-mittari on maa- ja vesirakentamisen työturvallisuusmittari.
RAILI on Rautateiden integroitu liikenneviestintäjärjestelmä, joka on GSM-Rtekniikkaan perustuva viestintäverkko, jota käytetään rautatiejärjestelmän viestinnässä.
Ratatyö on rautatiealueella tapahtuvaa kunnossapito- ja rakennustyötä.

6

Ratatyöilmoitus (Rt-ilmoitus) on liikenteenohjaukselle annettava kirjallinen ilmoitusratatyöstä.
RSU on ratatyön suojaulottuma, jonka sisällä ei saa työskennellä ilman ratatyölupaa tai turvamiesmenettelyä. Suojaulottuman pituus on 2,5 m kohtisuoraan
ulospäin kiskosta mitattuna.
RT lista on ratatyölista.
RT lupa on ratatyölupa.
RTP on ratatyöpalaveri.
RTV on ratatyöstä vastaava henkilö, joka vastaa ratatyön liikenneturvallisuudesta ja luvan hankkimisesta ratatyöhön sekä ratatyön päättymisen ilmoittamisesta.
TSV on tasausviiva.
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1 JOHDANTO

Tietyömaa aiheuttaa väistämättä häiriöitä liikenteelle, kun työskennellään liikenteen seassa. Työkoneet käyttävät samoja väyliä kuin muut tienkäyttäjät, ja esimerkiksi kaivinkoneissa puomi tai perä voi huolimattomassa työskentelyssä
ulottua liikennöidylle alueelle. Nämä seikat voivat lisätä onnettomuusriskiä, mikäli rakennustyömaalla työntekijät ja koneiden kuljettajat eivät toimi ohjeiden
mukaan tai tienkäyttäjät laiminlyövät rakentamisen aikaisten liikennejärjestelyjen tai nopeusrajoituksien noudattamisen. Tietyömaa kuitenkin hidastaa matkantekoa vain hetkellisesti, ja lopputuloksena tie on parempi, tiejärjestelyt ovat
sujuvampia ja liikenneturvallisuus paranee.
Esimerkkikohteena opinnäytetyössä on Limingan Värminkosken alikulkutyömaa, jossa tasoristeys poistettiin ja korvattiin alikulkusillalla sekä uusilla tiejärjestelyillä. Värminkoskentien tuli pysyä avoinna liikenteelle koko rakentamisen
ajan, mikä aiheutti haasteita eri rakennusvaiheissa.
Opinnäytetyön tarkoituksena on käsitellä haasteita aiheuttavia tekijöitä rautatieja tieliikenteen yhteensovittamisessa tasoristeystyömaalla. Lisäksi työssä tarkastellaan rakennustyömaan vaikutuksia liikenteelle.

8

2 TASORISTEYSTYÖMAAN ERITYISPIIRTEET

Tasoristeyspoistot ovat yksi osa rautatieverkon palvelutason parantamisesta ja
merkittävä turvallisuuden lisätekijä niin rautatieliikenteelle kuin ajoneuvoliikenteellekin. Tämä toimenpide myös parantaa junaliikenteen täsmällisyyttä sekä
nostaa raideliikenteen nopeusrajoituksia huomattavasti.
Tasoristeyspoistot suoritetaan rakentamalla alikulkusilta lähelle vanhaa tasoristeystä ja rakentamalla tie- ja kevyenliikenteen väylä alittamaan rautatie. Uusi
sillan alittava tie liittyy vanhaan olemassa olevaan tiehen rautatien molemmin
puolin ja vaatii näin ollen uusia tiejärjestelyjä sekä vanhojen väylien poistamista.
Alikulkukäytävän kaivutyöt ja eri rakennusvaiheet suoritetaan rautatie- ja tieliikenteen kanssa yhteen sovitettuna. Tällöin aikataulu ja työvaiheet tulee suunnitella huolellisesti etukäteen, jotta junaliikenteen totaalikatkoissa tai liikenneraoissa tehtävät työt voidaan suorittaa tehokkaasti. Tieliikenteen osalta maarakennus- ja tiejärjestelytyöt tehdään yhteen sovitetusti muun liikenteen kanssa,
mikä aiheuttaa erityisjärjestelyjä sekä ympäristön turvallisuuden erityistä huomioon ottamista.
Työskenneltäessä liikennöidyn tien läheisyydessä urakka-alueella on kaikki
yleisen liikenteen liikennealueet pidettävä liikennöitävässä kunnossa myös työajan ulkopuolella, kuten öisin ja viikonloppuisin. Rakennustyöt kuuluu suorittaa
yleistä liikennettä tarpeettomasti häiritsemättä sekä liikenteelle vahinkoa tai haittaa aiheuttamatta. (1, s. 32.)
Tietyömaan rakentamisen aikaisista liikennejärjestelyistä vastaa urakoitsija laatimalla liikenteenohjaussuunnitelman, ja lisäksi urakoitsija vastaa sen ajan tasalla pitämisestä. Liikenteenohjaussuunnitelmat tulee hyväksyttää tienpitäjällä tai
tilaajalla, kuten Liikennevirastolla, kunnalla tai Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksella (ELY). Suunnitelmien on täytettävä myös tienpitäjän antamat lupaehdot ja ohjeet. (1, s. 32.)
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2.1 Tie- ja rautatiealueella työskentelyn ohjeet ja lainsäädäntö
Työmaan urakkaohjeessa UO ll (1, s. 32-34) mainittujen työnaikaisten liikennejärjestelyjen osalta noudatettavia ohjeita ja julkaisuja ovat Liikennejärjestelyt
ja työturvallisuus tiellä tehtävässä työssä (2, s. 9-20) sekä Liikenne tietyömaalla julkaisusarjan ohjeet (3). Tieliikenteen sujuvuuden takaamiseksi tilaaja määrää UOll:ssa seuraavasti:
Kaikki yleisen liikenteen liikennealueet on pidettävä liikennöitävässä kunnossa. Työt on suoritettava yleistä liikennettä tarpeettomasti
häiritsemättä sekä liikenteelle vahinkoa tai haittaa tuottamatta.
Urakoitsijan on urakkaohjelman mukaisesti vastattava työmaan liikennejärjestelyistä liikennemerkkien ja ohjaus- ja suojalaitteiden hankkimisesta sekä niiden
kunnossapidosta. Tarvittavista tieliikennejärjestelyistä, työnaikaisista liikenteenohjaussuunnitelmista sekä tiedottamisesta on myös vastuussa urakoitsija.
(1, s. 32.)
Liikennevirasto edellyttää tiellä tehtävässä työssä työhön ja työn johtamiseen
osallistuvalta henkilöltä pätevyysvaatimukset, jotka kyseinen henkilö täyttää
Tieturvatutkinnon suoritettuaan. Tutkinto on voimassa 5 vuotta määräaikaisesti, joten urakoitsijoiden on huolehdittava pätevyyden voimassaolosta. (4, s. 9.)
Käytettäessä liikenteenohjaajaa on tehtävään nimitettävällä henkilöllä oltava
Tieturva 1 -tutkinto suoritettuna ja perehdyttävällä henkilöllä on oltava voimassa Tieturva 2 -pätevyys.
Työskenneltäessä ajoneuvojen ja työkoneiden toiminta-alueella tienrakennustyömaalla on käytettävä SFS-EN 471 -standardin mukaista varoitusvaatetusta.
Varoitusvaatetuksen käyttö koskee kaikkia työmaalla tai työkohteessa jalkaisin
liikkuvia työntekijöitä. (4, s. 15.)
Tietyömaan liikennemerkkien, sekä sulku- ja varoituslaitteiden käytön ohjeet
löytyvät Liikenneviraston julkaisusta Pätevyysvaatimukset ja työturvallisuuden perusteet 2011 (4, s. 11-14).
Kun työskennellään liikenneviraston hankkeissa rautateiden läheisyydessä, minimivaatimuksena on, että työntekijöillä on voimassa oleva rautatieturvallisuus-,
10

työturvallisuus sekä lisäksi työn luonteesta riippuen tieturva 1-pätevyys. Muita
ratatyöhön liittyviä pätevyyksiä ovat laiturityö- turvamies, päällysrakenne-,
maanrakennus- ja siltapätevyydet. (4. s.10.)
Rautatieliikenteen osalta on noudatettava Liikenneviraston laatimaa radanpidon turvallisuusohjetta TURO:a sekä ratateknistä ohjetta RATO:a. Ohjeita
noudatetaan rautatiealueella tehtäväissä radanpitoon ja rakentamiseen liittyvissä töissä sekä Liikenneviraston luvan tarvitsevissa töissä. Ohjeita on noudatettava kaikissa Liikenneviraston tilaamissa ja hyväksymissä rautatiealueella tehtävissä töissä. (5, s.13.)

2.2 Tienrakennustöiden vaikutukset liikenteelle
Tietyömaat vaihtelevat tyypeiltään paljon. Tietyömaan pituus voi olla muutamista metreistä useisiin kilometreihin. Työmaa voi ulottua koko ajoradan leveydelle,
kaistan leveydelle tai työt tehdään pientareen puolella tai kokonaan uudella tielinjauksella. Varsinaisen työmaaosuuden lisäksi työmaa aiheuttaa materiaalien
kuljetusta, varastointia sekä työkoneiden liikkumista muuallakin kuin työmaaalueella. Tietyömaiden läheisyydessä tiellä voi olla tienkäyttäjiä haittaavia materiaaleja sekä irtonaista kiviainesta. Tietyömaat voivat haitata lähialueiden asukkaita esimerkiksi pölyn ja melun muodossa sekä vaikuttamalla paikallisiin liikennejärjestelyihin ja kuljetuksiin. (6, s.16.)

Tierakennustöissä, jos liikennettä ei voida katkaista tai kiertotien rakentaminen
ei tule kysymykseen, massanvaihtotyöt tehdään usein vaiheittain sulkien yksi
kaista kerrallaan, jolloin toinen kaista on liikenteelle vapaa ja suljetulla kaistalla
työskennellään. Kaistat erotetaan toisistaan sulkulaittein. Laajemmissa tiehankkeissa käytetään turvallisuuden ja sujuvuuden vuoksi usein kiertotietä. Tieliikenneasetus (TLA 182/1982, 50§) edellyttää työkohteen tai kulkureitin merkitsemistä sulkulaittein, liikennemerkein ja merkkivaloin. (6, s.19.)
Rautateiden tasoristeystyömaat ovat laajennusinvestointeja joissa lyhyet kiertotiet, teiden kavennukset sekä alennetut nopeusrajoitukset ovat tyypillisiä. Ra11

kentamisen aikaisista työvaiheista johtuen tien murskepintaisuus, kiertotiet ja
muut erityisjärjestelyt haittaavat liikennöitävyyttä jonkin verran, ja kavennettujen
tieosuuksien vuoksi välityskyky heikkenee ja onnettomuusriski voi kasvaa jonkin
verran. (6, s. 19.)
Tietyömaan yhteydessä tien pinta voi olla jyrsitty, kuoppainen tai muuten normaalia tilannetta epämukavampi, mikä heikentää tien liikennöitävyyttä, ja vilkasliikenteisemmillä teillä liikenteen välityskyky voi heikentyä oleellisesti. Työmaan
liikenneolosuhteet, jotka poikkeavat normaalista liikennetilanteesta, voivat lisätä
onnettomuusriskiä. (4, s.18.)

Huomioitavat seikat
Väliaikaisia liikennejärjestelyjä työkohteella tehtäessä tulee huomioida eri tienkäyttäjien tarpeet. Usein tietyömaa on osaksi tai kokonaan murskepinnalla, jolloin tien läheisyydessä voi olla tienkäyttäjiä haittaavaa irtonaista kiviainesta ja
muita materiaaleja. Tien pitää pysyä ajoneuvo- ja kevyelle liikenteelle kelvollisessa kunnossa. Myös raskaalle liikenteelle ei saa aiheutua haittaa tai vaaratilanteita. On otettava huomioon myös ympäristön asukkaiden turvallisuus sekä
huomioitava mahdolliset pöly- ja meluhaitat. (6, s. 19-20.)
Tietyömaiden häiriöihin tulee varautua suunnittelemalla työnaikaiset liikenteenohjausjärjestelyt etukäteen ja hyväksyttämällä ne tilaajan edustajalla ennen
käyttöönottoa. Periaatteessa kaikista tiealueella tehtävistä töistä tehdään liikenteenohjaussuunnitelma. Urakoitsijan vastuulla on, että työmaan liikennejärjestelyt toteutetaan liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti. (6, s. 32.)
Tietyömaita tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon kulloinkin käynnissä oleva
työvaihe sekä käytettävä työmenetelmä. Tietyömaa tulee merkitä liikenteen molemmista suunnista tietyömerkeillä, ja on käytettävä työnaikaisia nopeusrajoituksia liikenteen ohjauksen, liikenne- ja työturvallisuuden vuoksi. Työajan ulkopuolella rajoitukset voidaan muuttaa vastaamaan enemmän normaalia tilannetta, mikäli tiejärjestelyt ja työvaihe sen sallivat. (6, s. 32.)
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2.3 Tietyömaalla työskentelyn haasteet
Tietyömaakohteille on tyypillistä tilan puute, joka voi aiheuttaa vaaroja sekä työkohteessa työskenteleville ja muulle liikenteelle. Töitä tehdään ahtaissa tiloissa
ja työkoneiden tarvitsema työskentelytila voi yllättää ohittavan autoilijan. Tilanpuute ja ahtaus lisäävät työkohteessa työskentelevien vaaraa jäädä työkoneen
tai ohittavan ajoneuvon töytäisemäksi.

Usein tietyömaalla rakenteenparannushankkeissa ja tasoristeystyömaalla on
hyvin rajoitetusti tilaa tarvikkeille ja materiaaleille, kuten putkitavaralle, raudoituksille ja kiviainekselle. Purku- ja lastauspaikat voivat olla ahtaita tilanpuutteen
vuoksi, eikä nostokalustolle ole riittävän hyvää alustaa. Ilman ennakkosuunnittelua ja järjestelmällisyyttä varastoidut materiaalit voivat aiheuttaa näkymäesteitä,
ja niihin voidaan törmätä. Varastoidut materiaalit voivat myös vahingoittua liikenneonnettomuuksissa. (7, s. 28.)

Työkohteessa työskentelevät koneet ovat suurin vaaratekijä jalkaisin työskenteleville henkilöille. Työkoneiden aiheuttama melu saattaa estää havainnot ympäristön tapahtumista. Peruuttava työkone voi aiheuttaa vaaratilanteita, koska ohjaamosta voi olla katvealueita ja työntekijä tai ohikulkija voi jäädä työkoneen
yliajamaksi, jos ei kuule peruuttavan ajoneuvon ääntä liikenteen tai muun melun
ylitse. Työkoneen kuljettaja voi joutua vaaratilanteeseen, mikäli toinen ajoneuvo
törmää siihen tai työkone voi kaatua ja kuljettaja pudota ohjaamosta. On tärkeää, että koneiden varustukseen kuuluvat merkinantovälineet, peruutushälyttimet
sekä koneiden kunto tarkistetaan työkoneen vastaanottotarkastuksessa. Mikäli
puutteita havaitaan, on työkoneen käyttö estettävä, kunnes viat on korjattu. (7,
s. 25.)
2.4 Ratatyöt ja rautatieliikenne
Ratatyö on rautatiealueella tapahtuvaa kunnossapito- ja rakennustyötä. Valtion
rataverkon kunnossapito ja kehittäminen ovat Liikenneviraston vastuulla, ja
muun rataverkon osalta vastuu on verkon haltijalla. Liikennevirasto myös vastaa
rautatieliikenteen liikenteenohjauksesta. Liikenteenohjauspalvelun Liikennevi13

rastolle tuottaa VR-konserniin kuuluva Finrail Oy. Liikennevirasto tilaa radan
kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvät ratatyöt urakoitsijoilta. (8, s. 13.)

Ratatyöt tehdään pääsääntöisesti työrakojen aikana, jolloin työnalla olevalla
rataosuudella tai jollakin sen raiteella ei liikennöidä. Mikäli rataosuus on kaksitai useampiraiteinen, voidaan vähintään yhtä raidetta pääsääntöisesti käyttää
jatkuvasti. Poikkeuksen muodostavat silta-, sähkörata-, turvalaite- ja liikennepaikkatyöt sekä tasoristeysten poistotyöt, joiden aikana rataosuuden liikenne on
katkaistava ajaksi, joka vaihtelee muutamasta tunnista noin kahteen vuorokauteen.

Pitkät työraot ajoitetaan yleensä viikonloppuihin. Juhannus hyödynnetään erityisen haastavissa ja pitkiä liikennekatkoja vaativissa kohteissa. Yksiraiteisella
radalla joudutaan aina päättämään, tehdäänkö työ totaalikatkossa vai päivittäisessä työraossa. Pidempiaikaisissa rakennuskohteissa, kuten tasoristeyspoistoissa, käytetään 8-10 tunnin työrakoja, jotka sisältävät aloitus- ja lopetustyöt,
joita ovat jännitekatkon ottaminen ja palauttaminen. (9, s. 35.)

2.4.1 Ratatöiden yhteensovittaminen
Ratatyöhankkeessa liikennesuunnittelu on vastuussa junaliikenteen ja ratatöiden yhteensovittamisesta. Liikennesuunnittelu pyrkii ottamaan mahdollisimman
hyvin huomioon ratatyöalueen liikenteen aikataululliset liikennemäärät sekä ratatyön suojauksen edellyttämät liikenteen keskeytykset.

Liikennesuunnittelu suunnittelee, miten ja milloin alueellisesti rajatut ratatyöalueet luovutetaan ratatyölle. Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia ratatyön tarkalle
ajalliselle ja alueelliselle määrittelylle. Näiden määrittelyjen pitää olla kaikkien
osapuolien todettavissa yksiselitteisesti ja yhteneväisesti.

Liikenteenohjaus vastaa päivittäisestä junien turvallisesta ja aikataulun mukaisesta liikennöinnistä. Lisäksi liikenteenohjaus huolehtii ratatöiden päivittäisistä
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luvista ja ratatöiden edellyttämistä suojauksista sekä muista liikenteenohjaukseen liittyvistä tarvittavista toimenpiteistä.

Ratatyöt edellyttävät töiden huolellista yhteensovittamista junaliikenteen kanssa
niin, että työt voidaan tehdä turvallisesti henkilö- ja junaturvallisuutta vaarantamatta ja että töistä aiheutuvat haitat liikenteen sujuvuudelle ovat mahdollisimman pienet. Samalla liikennepaikkavälillä voi toimia useita urakoitsijoita, jolloin
ratatöiden yhteensovittaminen ja yhteistyö urakoitsijoiden, liikenteenohjauksen
ja suunnittelun kanssa on haasteellista. (8, s.13-14.)
2.4.2 Ratatöiden vaikutukset junaliikenteelle
Tehtäessä töitä työraossa niin henkilöjunien kuin tavarajunienkin vuoroja jää
ajamatta, mikä lisää kustannuksia rautatieyritykselle. Lisäkustannuksia tuottavat
myös henkilöliikenteen junavuorojen korvaaminen ratatyön aikana bussikuljetuksella, minkä myös useat matkustajat kokevat palvelun huonontumisena.
Ajamatta jääneen junavuoron henkilökunnan kustannukset tulevat maksamaan
rautatieyrittäjälle, vaikka henkilökunta olisikin muun liikenteen käytettävissä.
Ratatyöt vaikuttavat myös ajettavien henkilöjunavuorojen kustannuksiin, koska
työmaa-alueen työnaikaiset nopeusrajoitukset hidastavat matkantekoa (9, s.36).
2.5 Ratatyöstä tehtävät ilmoitukset
Ennakkosuunnitelma ETJ
Ratatyöt on suunniteltava ennakkoon siten, että työlle on olemassa riittävät turvallisuus- ja työmaasuunnitelmat. Etukäteen suunnitellusta ratatyöstä laaditaan
liikennesuunnittelun kanssa ennakkosuunnitelma (ETJ) ja varmistetaan, että
työlle tarvittavat työajat, liikennöinnin keskeytykset ja muut tarvittavat järjestelyt
on huomioitu.

Ennakkosuunnitelma laaditaan kaikista ratatöistä, myös radan vieressä tehtävistä töistä aina, jos on riski, että työkone tai sen osa saattaa ulottua ratatyön
suojaulottumaan (RSU).
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Ennakkosuunnitelmassa tulee mainita seuraavat tiedot:
- liikennepaikka tai liikenneväli, jota ilmoitus koskee
- liikennepaikan tai liikennevälin ratakilometritieto sadan metrin tarkkuudella
- asia- tai nopeustieto
- raidetiedot virallisina niminä tai numeroina
- opastintiedot virallisina opastintunnuksina
- alkamisaika
- päättymisaika, kun se on tiedossa.

Ennakkosuunnitelman tekijän tulee olla perehtynyt rautatieturvallisuuteen, ilmoittamaansa ratatyöhön ja tuntea siitä aiheutuvat vaikutukset, jotta tarvittavat
tiedot annetaan oikein ja riittävällä tarkkuudella. (5, s. 47.) Kuvassa 1 on Liikenneviraston ETJ-ilmoitus Värminkosken työmaalta.

KUVA 1. Liikenneviraston ETJ –ilmoitus vk14-17 Värminkoski (10) Liite1
Ratatyöilmoitus
Ratatyöstä on annettava Ratatyöilmoitus (RT-ilmoitus) sille liikenteenohjaukselle, jonka alueella ratatyö tehdään. RT-ilmoitus tehdään kirjallisena ja lähetetään
liikenteenohjaukseen vähintään 7 vuorokautta ennen ratatyöluvan pyytämistä.

RT-ilmoituksesta pitää selvitä seuraavat tiedot:
16

- Sijainti
- Voimassaoloaika
- Työn kuvaus
- Ratatyöstä vastaava
- Ratatyön suojaus (maastossa tehtävät toimenpiteet, suunnitelma)
- Allekirjoitus ja päiväys
- Työhön liittyvät asiakirjat ja merkinnät

Sijainnissa on ilmoitettava ratatyöalueen sijainti pistemäisesti tai kahden liikenteenohjauksen käyttöliittymässä näkyvän tunnuksen välinä. Liikennepaikka tai
liikennepaikkaväli ilmoitetaan aina. Jos työtä tehdään radan ulkopuolella, ilmoitetaan se alue, johon työ vaikuttaa. RT-ilmoitukseen on merkittävä työn suunnitellut alkamis- ja loppumisajat. Ratatyötä ei saa aloittaa ilman liikenteenohjauksen antamaa lupaa, ja päättymisestä on aina ilmoitettava erikseen liikenteenohjaukseen. Ilmoitukset tehdään ensisijaisesti Raili-puhelimella. GSM-puhelin voi
toimia toissijaisena yhteytenä. (1, s. 49.)

KUVA 2. Liikenneviraston ratatyöilmoitus (Hvn)-(Lka) 15.8.2013 (10) Liite 2
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Ratatyöpalaveri
Koska ratahankkeessa työskentelee useita urakoitsijoita ja kunnossapitourakoitsijoita, on käytössä ratatyöpalaverikäytäntö, johon jokainen urakoitsija on
velvollinen osallistumaan kun töitä tehdään rautatiealueella tai ne vaikuttavat
rautatiealueelle. RTP:ssä sovitut ja käsitellyt asiat tulee välittää myös alihankkijoille. Urakoitsijan tulee valmistella RTP:ssä käsiteltävät asiat ja on tehtävä
suunnitelma seuraavan kolmen viikon töistä ja työvaiheista sekä arvioitava RTluvan tarve, ratatyöalue sekä työkoneiden tarvitsema liikkumisalue. Työt ilmoitetaan ratatyöpalaveriin ensimmäisen kerran 3 viikkoa ennen työtä. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä RSU- alueella tehtäviä töitä, jotka kirjataan RT-listalle, sekä
muualla rautatiealueella tehtäviä ilmoitusluontoisia töitä.

RTP:n sisältö:
- RTP:ssä todetaan muodostumassa olevat yhteiset työmaat.
- Kirjataan töiden RTP-tunnukset ja määritellään päätoteuttajan velvollisuuksien
ja töiden yhteensovituksen hoitaminen silloin, kun päätoteuttajien työt ja rakennustyömaan työt kohtaavat.
- Suoritetaan eri päätoteuttajien töiden ja junaliikenteen yhteensovittaminen niin,
että jokaisesta työkohteesta vastaa yksi ratatyöpalaverissa nimetty töiden yhteensovittamisesta vastaava päätoteuttaja.
- Todetaan päätoteuttajavastuussa oleva urakoitsija.

Hankkeen päätoteuttajista tehdään listaus, jossa esitetään ratakilometreittäin
päätoteuttajat, urakoitsijat, urakoitsijat, urakka-alueet, urakka-aika, RTPtunnusten määrä sekä sovittujen nopeusrajoitusten määrä.

RTP:ssä laaditaan ratatyölista (myöhemmin RT-lista), joka on liikenteenohjaajien ja urakoitsijoiden apuväline töiden ajoitusta ja työrakojen tehokasta käyttöä
varten. RT-listan ja töiden yhteensovittamisen avulla saadaan junaliikenteeltä
ratatyölle varattavissa olevat työraot tehokkaampaan käyttöön ja
ratatyön yksilöivien tunnusten määrä riittämään paremmin rataosalla tehtäville
töille. Kuvissa 3 ja 4 ovat RT- ja ilmoitusluontoiset listat. (11, s. 3-10.)
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KUVA 3. Liikenneviraston Ylivieska-Oulu RT-lista vk. 33-35 (10) Liite 3

KUVA 4. Liikenneviraston Ylivieska-Oulu Ilmoitusluontoiset työt –lista vk. 31-33
(10) Liite 4
Ratatyön aloittaminen
Jokaiseen ratatyöhön on nimettävä ratatyöstä vastaava henkilö. Ratatyöstä vastaavalle kuuluvat ratatyön rautatiejärjestelmän turvallisuuteen vaikuttavat tehtä-

19

vät sekä huolehtiminen viestinnästä oman ratatyöalueen ja liikenteenohjauksen
välillä. Ratatyöstä vastaavan on oltava työalueella tai sen läheisyydessä.

RTV pyytää lupaa ratatyöhön RAILI-puhelimellaan liikenteenohjaukselta. Liikenteenohjaus varmistaa, että RT-ilmoituksen ja RT-listan tiedot vastaavat RTV:n
ja RTP-tunnuksen osalta toisiaan. RT-listan saatuaan ratatyöstä vastaava
(RTV) tarkistaa oman työnsä osalta tietojen oikeellisuuden. Työn päättyessä
RTV varmistaa työalueiden liikennöitävyyden ja ilmoittaa RAILI-puhelimellaan
liikenteenohjaukselle ratatöiden päättymisestä. (11, s. 3-10.)
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3 ESIMERKKIKOHDE VÄRMINKOSKEN ALIKULKUSILTA

KUVA 5. Limingan Värminkosken tasoristeyksen sijainti. Punaisella Värminkoskentie ja vihreällä rakennettavat uudet tieyhteydet (12)
Työn esimerkkikohteena toimi Limingan Värminkosken tasoristeyksen poisto ja
uuden alikulkusillan ja uusien tieyhteyksien rakentaminen. Poistettava Värminkosken tasoristeys sijaitsee Seinäjoki – Oulu-rataosalla Limingan kunnassa noin
3 km Limingan taajaman eteläpuolella. Tasoristeyksen läheisyydessä tie on
noin 2 m korkealla penkereellä, ja koillinen-lounassuunnassa maanpinnan taso
vaihtelee +19,5…+24,1. Maantie M18624 on noin 6,5 m leveä asfalttipäällysteinen tie, jonka päällysteleveys on 6,0 m. Tiellä on 40 km/h nopeusrajoitus ja liikennemäärät 2011 tierekisterin mukaan ovat 82 ajoneuvoa/vrk, josta raskasta
liikennettä on 5 prosenttia. Kevyen liikenteen määristä ei ole tarkkaa tietoa, mutta sitä on verrattain vähän ja koostuu pääasiassa koululaisista ja satunnaisista
lenkkeilijöistä. (13, s. 6.)
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Nykyinen Seinäjoki – Oulu-rataosa on yksiraiteinen, sähköistetty ja varustettu
liikenteen kauko-ohjauksella sekä junien kulunvalvonnalla (JKV). Nopeustaso
on 140 km/h. Palvelutason parantamisen nopeustavoitteena on henkilöliikenteessä 200 km/h siten että perinteiselle kalustolle on tavoitteena nopeus 160
km/h. Nopeuden nosto ja turvallisuuden parantaminen edellyttävät kaikkien tasoristeysten poistamista. (13, s. 6.)
Alikulun kaivutyöt ja muut rakennusvaiheet suoritettiin kokonaan pitämällä työmaa-alueella sijaitsevat Värminkoskentie ja Värmintie liikennöityinä. Koska tieyhteyksien sulkeminen liikenteeltä edes lyhyeksi ajaksi ei ollut vaihtoehto, aiheutui siitä haasteita rakennustöiden sujuvuudelle, aikataulutukselle sekä liikenneturvallisuudelle.
3.1 Liikenne ja alikulkusillan kaivuutyöt
Uuden rakennettavan M1 tien ja käytössä olevan Värminkoskentien läheisyys,
varsinkin Limingan keskustan puolella rataa aiheutti haasteita tien liikennöitävyyden kannalta. Värminkoskentie nousi Limingan keskustan suunnasta lyhyellä vain 160 metrin matkalla +20,50 metristä tasoristeykseen jonka korkeusasema oli +23,80 radan kohdalla, jolloin korkeuseroa oli yli 3m.
Limingan keskustan puolella rataa alikulkukaivannon vaatima tila leveyssuunnassa leikkaisi lähes kokonaan tasoristeyksen ylittävän Värminkoskentien. Kiertotie mahdollisuutta ei kohteessa ollut, joten liikenne tuli pitää tasoristeyksen
ylittävällä tiellä, kunnes sillan kansi oli siirretty paikalleen ja uusi tieyhteys sillan
alitse avattu.
Alikulkukaivanto kaivettiin valmiiksi ensin radan suuntaisesti katsottuna itäpuolelta, eli 8-tien puolelta. Värminkoskentie kulki itäpuolella kauempana rakennettavasta alikulkuleikkauksesta, joten tieliikenne ja tilanpuute ei häirinnyt kaivutöitä.
Limingan keskustan puolella rataa Värminkoskentien tasausta jouduttiin alentamaan tasoristeystä kohti niin paljon kuin oli mahdollista. Samalla, kun tietä
alennettiin, siirrettiin Värminkoskentie kulkemaan kauemmas alikaivannosta
aina haltuunottoalueen rajoja myöten. Tällä menetelmällä saatiin lisätilaa alikul22

kukaivannolle sekä vähennettyä kaivannon ja liikennöidyn tien korkeuseroa.
Kuvassa 6 on esitetty tasoristeys ympyrällä ja rastilla sekä uusi rakennettava
M1-tie harmaalla. Haltuunottoalueen rajat on merkitty punaisella viivalla.

KUVA 6. Suunnitelmakartta 3R - 1 FINNMAP INFRA (12)
Tasoristeyksen ylittävän tien alentaminen oli pakollinen toimenpide, jotta alikulkukaivannon ja vieressä kulkevan Värminkoskentien välinen korkeusero olisi
mahdollisimman pieni. Rakennettavan uuden M1-tien alikulkukaivannon leikkaussyvyys Limingan suunnasta oli +18.75 ja sillan kohdalla +15.32. Tasoristeyksen kohdalla Värminkoskentien korkeusasema oli +24.00, jolloin kaivannon
leikkaussyvyys verrattuna liikennöitävän tien korkeusasemaan tasoristeyksen
kohdalla oli jopa 9 metriä. Jokainen metri, minkä Värminkoskentietä voitiin alentaa, vähensi kaivannon ja tien korkeuseroa, antoi lisätilaa alikulun kaivutöille
sekä paransi liikennöidyn tien turvallisuutta.
Huomioitavat seikat tasausviivan alentamisessa
Tien alentamisessa täytyy huomioida kantavuusvaatimukset ja niiden säilyttäminen. Kyseinen tie, jonka tasausta alennettiin, oli asfalttipäällysteinen noin
0,40 metriä paksuilla murskekerroksilla oleva maantie. Raskas liikenne oli tiellä
kuitenkin vähäistä ja koostui pääasiassa maatalouskoneista sekä työmaan aiheuttamista koneiden siirtokalustosta ja maa-aineskuljetuksista.
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Vähäisen liikenteen johdosta ja koska alennettu tie tuli jäämään pois käytöstä
uuden sillan alitse kulkevan tien valmistuttua ei alennettua tietä tässä tapauksessa päällystetty väliaikaisesti asfaltilla vaan jätettiin murskepinnalle. Murskepintainen tie vaati jatkuvaa kunnossapitoa koko työmaan ajan kuten pölyn torjuntaa, lanausta sekä paikkauksia. Tie jätettiin murskepinnalle, joten tuli harkita,
mitä raekokoa oli järkevää käyttää, koska liian karkea murskemateriaali on
epämiellyttävää niin ajoneuvoliikenteen kuin kevyenliikenteen kannalta.
Täytyi huomioida, ettei tietä voitu alentaa liian lähelle toimivaa tasoristeystä,
koska tieltä tuli jäädä hyvä näkymä radan molempiin suuntiin tasoristeystä ylittäessä ja koska tuli olla paikka, johon voi turvallisesti pysähtyä pidemmälläkin
ajoneuvolla. Liian suuri pituuskaltevuus eli nousu tasoristeykselle alennetulta
tieosuudelta voi aiheuttaa näkymäesteitä tien ja radan suuntaisesti ja varsinkin
raskaalle liikenteelle riskin pidon menettämiseen hitaassa vauhdissa.
Tiejärjestelyjä muutettaessa on muistettava erottaa tieosuus varsinaisesta työmaasta sumukeilojen, sulkulaitteiden ja vilkkujen avulla. Tien kavennuttua merkittiin etuajo-oikeus kohdattaessa -kyltit molempiin päihin osoittamaan muuttunutta tiejärjestelyä tieliikenneasetuksen mukaisesti. (14, s.2D-5.) Kavennetulle
tielle tehtiin myös leveämpi seisake, jossa vastakkain kulkevat ajoneuvot pystyivät turvallisesti kohtaamaan.
3.2 Massanvaihto liikennöidyllä tiellä
Alikulun kohdalle rakennettiin noin 400 metriä uutta tietä, joka liittyi nykyiseen
Värminkoskentiehen molemmista päistä. Tien molemmissa päissä tehtiin lyhyellä matkalla tiehen massanvaihto ja siirtymärakenteet suunnitelmassa määrätyillä rakennekerroksilla. (Kuva 7, plv 88-125) Näissä tapauksissa rakennekerrosten vaihtotyö tehtiin sulkemalla yksi kaista kerrallaan, jolloin toista kaistaa voitiin
rakentaa häiritsemättä liikennettä. Massanvaihdon syvyys oli noin metri, joten
liikenteen käytössä oleva kaista erotettiin suljetusta kaistasta aidoilla sekä massanvaihdon päässä sulkupuomilla. Samalla ehkäistiin liikenteen harhautuminen
massanvaihtokaivantoon ja taattiin työkoneille riittävä työskentelytila. Kyseinen
tieosuus oli vähäliikenteinen vain 82 ajoneuvoa/vrk, joten toisen kaistan sulkeminen ei ruuhkauttanut liikennettä. (13, s. 6.)
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KUVA 7. Suunnitelmapiirros 3R-1 FINNMAP INFRA 2013 (13)
Massanvaihdossa huomioitavat seikat
Tehtäessä massanvaihtoa toinen kaista suljettuna oli huomioitava kaivinkoneen
tarvitsema työskentelytila. Kaivettaessa vanhaa tierunkoa pois eri suunnasta
kuin mihin lastataan, oli varmistettava, että kaivinkoneella oli tilaa pyörähtää
180 astetta ilman vaaraa että puomi tai kaivinkoneen perä osuisi liikennöidyllä
kaistalla kulkeviin ajoneuvoihin. Massanvaihdon leveyden tulisi myös olla riittävän suuri, jos massanvaihto tehdään pidemmällä matkalla. Materiaaleja tuotaessa peruutusmatka ei saa olla liian pitkä ja haastava kuorma-auton kuljettajalle. Rakennekerroksiin tulevia materiaaleja ajettaessa kasettiautolla tuli varmistaa turvallinen kasetointipaikka työmaalta tai sen läheisyydestä niin, ettei se
aiheuttaisi vaaratilanteita tienkäyttäjille.
Suljettaessa toinen kaista tuli varmistaa, että etuajo-oikeus kohdattaessa liikennemerkit oli asennettu tierakennuskohteen molempiin päihin. Lisäksi oli
harkittava, pitääkö 50 km/h nopeusrajoitus alentaa 30 km/h. (14, s.2D-5.)
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Kun massanvaihdon vuoksi kaista jouduttiin sulkemaan liikenteeltä ja muuttamaan liikennejärjestelyjä, tuli muistaa päivittää liikenteenohjaussuunnitelma
ajan tasalle ja vastaamaan vallitsevia olosuhteita. Pienehköissä töissä liikenteenohjaussuunnitelma on yksinkertaisimmillaan kopio työmaan suunnitelmakartasta, johon on tehty liikennejärjestelyjen muutokset. Pienehköiksi töiksi liikennejärjestelyjen kannalta luetaan vähäliikenteisellä teillä tehtävät työt KVL ≤
200 ajoneuvoa/vrk. (15, s. 30.)
3.3 Kaivutyöt ja ajo läjitykseen
Tehtäessä massanvaihtoa liikennöidyn tien suljetulla kaistalla tai kaivettaessa
massoja pois suljetulla työmaa-alueella oli kaivumassat kuljetettava pois ja tuotava uutta materiaalia tilalle. Aina ei ollut mahdollista käyttää ainoastaan työmaaliikenteellä käytössä olevia kulkuteitä, vaan jouduttiin ajamaan yleisiä teitä
pitkin. Raskaan liikenteen kalustokoko ja hitaampi selviytyminen työmaaolosuhteissa vaikutti tien välityskykyyn, mikä oli huomioitava ruuhka-aikoina etenkin
aamuisin ja iltapäivisin, jolloin oli paikallisten asukkaiden työmatka-ajoa ja koulukuljetuksia.
Alikulkuleikkauksesta maiden poisajo suoritettiin olosuhteista ja välimatkoista
riippuen kuorma-autoilla, traktoreilla ja dumppereilla. Kun työmaa-alueella käytettiin yleisiä teitä, tien mahdollinen ruuhkautuminen ei ollut ainoa haaste. Esimerkkikohteessa suurin osa alikulkukaivannon poistettavista massoista kaivettiin pohjavesipinnan alapuolelta, ja riippuen maalajiolosuhteista läjitykseen ajettava maa-aines oli ajoittain hyvin vesipitoista ja häiriintynyttä. Vedellä kyllästynyt
maa-aines pysyi heikosti lavalla ja valui perälaudan välistä tielle aiheuttaen teiden sotkeutumista ja lisäten liukkautta. Märälle maa-ainekselle rakennettiin tilapäisiä kuivatusaltaita ennen läjitykseen ajoa tai, mikäli mahdollista, märkään
maa-ainekseen lisättiin myös kuivaa maata, jolloin lavalla pysyminen parani
huomattavasti eikä liikenteelle syntynyt haittaa lavalta valuneista maaaineksista.
Myös kuljetuskaluston renkaissa kulkeutui tielle ajan myötä märkää maa ainesta, joka puhdistettiin asfalttipinnalta työkoneeseen liitettävällä harjakoneella.
Harjaamalla ehkäistiin liukkauden ja myöhemmin kuivumisen seurauksena ai26

heutuvaa pölisemistä. Kuivannut maa-aines pölisee usein harjauksen yhteydessä, joten harjauksen yhteydessä käytettiin vettä pölyn ehkäisemiseksi, jolloin
toimenpiteestä ei aiheutunut haittaa lähi asukkaille tai lähistöllä työskenteleville
työntekijöille. Työmaalla olevien murskepinnalla olevien teiden pintaan kulkeutunut ylimääräinen maa-aines poistettiin kuorimalla sotkeutunut maa-aines pois
kaivinkoneella ja ajamalla maat läjitysalueelle.
Huomioitavat seikat ja vaikutukset liikenteelle
Huonosti lavalla pysyvien maiden ajossa läjitykseen oli huomioitava kuljetuksen
vaikutukset liikenteelle sekä tarkkailtava teiden kuntoa työnteon aikana. Huonosti lavalla pysyvien maiden poisajossa oli parempi tehdä työtä sellaisena aikana, jolloin liikennettä oli vähiten, jotta tien kunnon kärsiessä puhdistustyöt
voitiin tehdä ennen muun liikenteen kannalta vilkkaampaa kellonaikaa. Mikäli
tielle jätetään märkää ja hienoa maa-ainesta, lisää se tienpinnan liukkautta, mikä voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen, vaikka nopeusrajoitukset
työmaa-alueella ovatkin alennettuja.
Tien puhdistaminen harjakoneella oli kohtalaisen hidasta ja aiheutti tilapäistä
liikenteen välityskyvyn heikkenemistä. Kuitenkin se oli välttämätöntä kunnossapidon kannalta.
3.4 Pohjaveden eristysrakenne
Värminkosken alikulkuun asennettiin pohjavedeneristysrakenne bentoniittimatosta ja HDPE-kalvosta. Tästä johtuen alikulkukaivannon pohja kaivettiin yli syväksi, sekä luiskat kaivettiin aluksi kauemmaksi suunnitellusta, jotta eristysrakenteen asentaminen oli mahdollista. Vasta pohjavedeneristyksen asentamisen
jälkeen voitiin suorittaa rakennekerros- ja luiskatäytöt sekä asentaa kuivatusjärjestelmä. Kaivanto jouduttiin tekemään siis suuremmaksi ja syvemmäksi kuin
ilman eristysrakennetta olisi tarvinnut. Työ vaati ennakkosuunnittelua urakan
muiden rakennusvaiheiden yhteensovittamisen sekä liikennejärjestelyjen toimivuuden takaamiseksi. Pohjaveden eristysrakenne asennettiin alikulkukaivantoon vaiheittain siten, että liikennöitävyys Värminkoskentiellä tasoristeyksen yli
säilyi koko rakentamisen ajan. Vaiheet voidaan erotella kolmeen osaan siten,
kuinka liikenteen huomioon ottaminen vaikutti rakentamiseen.
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Ensimmäisessä vaiheessa radan itäpuolelle eristysrakenne voitiin asentaa koko
alikulkukaivannon leveydelle koska liikennöity tie kulki kauempaa eikä kaivannon leveys aiheuttanut tilan puutetta. Kuvassa 8 bentoniittimaton ja HDPEkalvon (High Density Polyethylene) asennusta.

KUVA 8. Bentoniittimaton ja HDPE-kalvon asennusta Värminkoskella (Kuva:
Lintinen 2013)
Toisessa vaiheessa eristysrakenteen asentamista, Limingan keskustan puolella
rataa, sitä ei ollut mahdollista tehdä koko kaivannon leveydelle, koska liikenteen
käytössä oleva Värminkoskentie rajoitti kaivutöitä, sillä vanha tie kulki alikulkuleikkauksen kanssa limittäin. (Kuva 7.)
Työ järjestettiin siten, että ensin asennettiin pohjaveden eristysrakenne liikennöitävästä Värminkoskentiestä katsottuna alikulun vastakkaiselle luiskalle sekä
kaivannon pohjalle aina niin leveälle kuin liikennöity tie antoi myöten. Lisätilaa
pohjaveden eristysrakenteen asentamiselle antoi jo aikaisemmin tehty Värminkoskentien alentaminen, jolloin alikulkukaivannon ja liikennöidyn tien korkeusero kaventui siitä, mitä se alkuperäistilanteessa olisi ollut. Tärkeä etu liikenneturvallisuuden kannalta oli myös se, että liikennöidyn tien ja kaivannon välinen
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luiska jäi riittävän loivaksi ja voitiin välttyä riskiltä tien sortumisesta kaivantoon.
Kuvassa 9 on oikealla puolella liikennöity Värminkoskentie, ja vasemmalla rakenteilla olevan alikulun tiejärjestelyt. Pohjavedeneristysrakenne on jo asennettuna ja täyttötyöt aloitettu.

KUVA 9. Värminkosken alikulkusillan tasoristeyspoisto ja tiejärjestelyt (Kuva:
Lintinen 2013)
Osaksi toista vaihetta voidaan lukea myös pohjavesieristyksen asentaminen
sillan alle, mikä oli mahdollista vasta sillan kannen siirron ja maaleikkaustöiden
edettyä tähän pisteeseen. Toisen vaiheen jälkeen alikulkukaivannon pohjavesieristys oli edennyt niin pitkälle, että rakennekerroksien ja kuivatusjärjestelmien rakentaminen voitiin aloittaa ja niiden valmistuttua siirtää liikenne kulkemaan sillan alitse. Sillan alitse kulkeva tie ei ollut vielä rakennettu täyteen leveyteen Oulun puolen luiskan ollessa vielä auki, joten tietä levennettiin valmiille
puolelle, jossa oli ylimääräistä tilaa kelkkareitti varauksen vuoksi.
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Pohjaveden eristysrakenteen asennuksen kolmannessa vaiheessa liikenne oli
siirretty uudelle tieyhteydelle sillan alitse, jolloin vanhan tasoristeyksen yli kulkevan Värminkoskentien runko voitiin poistaa ja suorittaa loput alikulkukaivannon
kaivu ja luiskatöistä sekä asentaa loput pohjaveden eristysrakenteesta.
Kuvassa 10 on oikealla uusi tieyhteys käytössä sillan ali ja vasemmalla purettu
Värminkoskentie. Siltaa kohti katsottuna vasemmalla on Oulu ja oikealla Seinäjoki.

KUVA 10. Värminkosken alikulkusillan tiejärjestelyt (Kuva: Lintinen 2013)
Pohjaveden eristysrakenne työvaiheessa huomioitavat seikat
Esimerkkikohteessa pohjaveden eristysrakenteen asentaminen tehtiin pääosin
liikenteen sujuvuuden ehdoilla, koska kiertotietä ei ollut mahdollista järjestää.
Etukäteen täytyy olla suunniteltuna työvaiheet sekä muut työtekniset seikat,
kuten kalvon saumojen hitsausten jatkaminen työn edetessä. Etukäteen tuli järjestää liikenne siten, että alikulkukaivanto voitiin kaivaa mahdollisimman laajaksi. Tärkeää oli varmistua vallitsevista maaperäolosuhteista, ettei alikulku kai30

vannon lähellä kulkevalle Värminkoskentielle tielle aiheutunut sortumisriskiä.
Tien ja kaivannon erottaminen sumukeiloin sekä riittävin estein oli tärkeää, jotta
voitiin taata turvallinen liikenteenkulku Värminkoskentiellä sekä estää ajoneuvojen ulosajo kaivantoon.
Urakkaohjelman mukaan ennen uuden tieyhteyden käyttöönottoa pääurakoitsijan tuli huolehtia tarvittavista liikennejärjestelyistä, laatia liikenteenohjaussuunnitelma ja hyväksyttää se tilaajan edustajalla. Ilmoitukset uuden tieyhteyden käyttöönotosta tuli tehdä myös ELY-keskuksen edustajalle sekä pelastuslaitokselle.
3.5 Sillan kannen siirto
Sillan siirto suoritettiin ratatyönä RT-luvilla asiaan kuuluvat ilmoitukset ETJ, RT
sekä RTP tehtyinä. Siirto tapahtui tilaajan ennalta määrittämän junaliikenteen
totaalikatkon aikana, joka oli kestoltaan 14,5 h. Totaalikatkossa raideliikennettä
ei ollut ja rataosuus oli sähkötön. Katkoa rajoittivat aikataulussa kulkevat matkustajajunat, joiden välissä työ tuli saada valmiiksi. Junaliikenteen kannalta riskinä oli sillan tunkkaustyön viivästyminen aikataulusta sekä huolimattomasta
työskentelystä mahdollisesti johtuva radan rakenteiden tai laitteiden vaurioituminen. Sillan siirron viivästyminen aikataulusta aiheuttaisi urakoitsijalle lisäkustannuksia sekä aikataulussa kulkevan junaliikenteen pysähtymisen ja viivästyksiä.
Värminkoskentie oli liikenteen käytössä koko työvaiheen ajan, jolloin ajoneuvoliikenne pääsi kulkemaan normaalisti tasoristeyksen yli. Ajoneuvoliikenne huomioon ottaen lähialueen asukkaita tiedotettiin sillan kannen siirrosta etukäteen
ja huomautettiin alueella kulkevista työkoneista ja liikenteen mahdollisesta
ruuhkautumisesta. Tämän seurauksena asukkaat käyttivät selkeästi mieluummin kiertotietä ja työmaa-alue oli työkoneiden käytössä.
Huomioitavat seikat sillan kannen siirrossa ja vaikutukset liikenteelle
Kannen siirto tehtiin tilaajan etukäteen määräämissä junaliikenteen työraoissa.
Työvaiheen aikana junaliikenne ei rajoittanut työn toteuttamista, mutta työ tehtiin junaliikenteen aikataulujen ehdoilla, jolloin työn alkamis- ja päättymisajankohtaa rajoittivat junavuorot. Ennen kannen siirtoa täytyi laatia ETJ, RT31

ilmoituksen ja RTP:n lisäksi työvaihesuunnitelma sekä työvaiheaikataulu ja hyväksyttää ne tilaajalla. Kun nämä oli tehty, voitiin varmistua, että kaikki tarvittavat asiat oli otettu huomioon työteknisten asioiden ja työturvallisuuden kannalta.
Tärkeitä ennakkoon tehtäviä asioita työn sujuvuuden takaamiseksi ovat seuraavat seikat:
-

Kannen suojabetonoinnin on oltava tehtynä vähintään 4 vrk aikaisemmin.

-

Sillan varusteet, kuten kaiteet ja kaapelikourut, täytyy olla asennettuna.

-

Siirtymälaattaelementit täytyy olla valettu ja toimitettu työmaalle sekä reikien koko ja asema varmistettu.

-

Tunkkauskaluston pitää olla työmaalla sekä kannen koesiirto tehtynä.

-

Kiviainesten, kuten murskeen ja ratasepelin, täytyy olla toimitettuna työmaalle sovittuihin paikkoihin.

-

Poisvietäville kaivumaille tulee olla sovittuna paikka

-

On varmistettava, että muut rakennusmateriaalit ovat työmaalla, kuten
ponttiseinät, routaeristeet, salaoja- ja sähkövarausputket.

-

Ponttikoneen tulo työmaalle täytyy olla sovittuna.

-

On sovittava ratatöistä, kuten raiteen katkaisut, purkutapa, mihin materiaalit kuljetetaan työnaikana ja kuinka raide kasataan.

-

Täytyy varmistaa työnjohto- ja miehistöresurssit, koneet ja muut kalustot.

-

Nopeusrajoituksen asettaminen, RTP, ETJ, RT ja sähkökatko.

-

Aluesuunnitelman ajantasaisuus on varmistettava.

-

Liikennejärjestelyt ja siihen liittyvät asiat täytyy varmistaa. (17.)

Työn edetessä oli tärkeää valvoa koneiden käyttöä rautatien läheisyydessä,
jotta radan laitteille ei aiheutuisi vahinkoja, mikä viivästyttäisi radan luovutusta takaisin liikenteelle. Työskentelyalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsi
puolipuomilaitos, jota oli syytä varoa. Junankulun valvonnan komponentit,
kuten baliisit, ovat herkkiä, ja ne oli syytä merkitä etukäteen, ettei kiskopyöräkaivinkone tai muu työkone vahingoittaisi niitä yliajon seurauksena.
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3.6 Työmaan vaikutukset yleisille teille
Kaikkien urakan läheisyydessä olevien yleisen liikenteen liikennealueet oli pidettävä liikennöitävässä kunnossa päätoteuttajan toimesta. Tähän kuuluivat
kunnossapitotyöt koko urakan ajan, kuten asfalttipinnalla olevien teiden harjaus
pölyn torjumiseksi, murskepinnalla olevien teiden pitäminen liikennöitävässä
kunnossa lanaamalla ja tarpeen vaatiessa mursketta lisäämällä sekä pölyn torjumiseksi suolaamalla.
Lyhin reitti työmaalle valtatie 8:lta oli Värmintietä pitkin, joka oli yksityistie ja jonka kunnossapito kuului tienhoito kunnalle. Värmintiellä lähellä työmaa-aluetta oli
Liminganjoen painorajoitettu (8 tn) silta. Sillan painorajoitus esti kyseisen reitin
käytön työmaan materiaali- ja kiviaineskuljetuksiin. Värminkoskentie oli painorajoittamaton Limingan keskustan puolelta rataa, ja radan yli jatkuva Värminkoskentie liittyy etelämpänä 8-tiehen, jossa oli myös 8 tn:n akseli ja 13 tn:n teli painorajoitettu silta.
Hankkeen alkuvaiheessa päivittäiset raskaanliikenteen ajot koostuivat pääasiassa läjitysmaiden ajosta nuppiautolla. Maita ajettiin Värminkoskentietä pitkin
Limingan suuntaan läjityspaikkaan. Tiellä ei ollut painorajoitusta, ja alkukeväästä tierungon ollessa vielä jäässä ongelmia tien kestävyyden suhteen ei ollut.
Kun routa alkoi sulaa pinnasta ja alla olevat kerrokset olivat yhä jäässä, ei vesi
päässyt kulkemaan alempiin kerroksiin. Tällöin sulanut maakerros muuttui vedellä kyllästyneeksi ja pehmeni. Yli ajettaessa kuorma-auton aiheuttama paine
sekoitti märkää maa-ainesta, ja tien kantavuus heikkeni oleellisesti. Siitä seurasi
vakavia ongelmia ja ajo täytyi lopettaa välittömästi ja odottaa, että routa sulaa
täysin ja kerrokset kuivuvat. Tie meni nopeasti niin huonoon kuntoon että henkilöautonkin painon alla tie painui silminnähtävästi. ELY-keskus teetätti urakoitsi-
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jalla välittömästi tilapäiskorjauksen ja määritti 12 tn:n painorajoituksen tielle.

KUVA 11. Värminkosken tien vauriot (Kuva: Lintinen 2013)
Korjaus suoritettiin lanaamalla tie tasaiseksi vaurioalueella ja asentamalla tasoitetulle pinnalle N3-suodatinkangas, jonka päälle levitettiin 30 cm #0-32 mursketta koko tien leveydelle. Myöhemmin lopullisen korjauksen ELY-keskus suoritti
teettämällä massanvaihdon ja asfaltoinnin vaurioalueelle.
Työmaalle ei ollut enää ainuttakaan painorajoittamatonta kulkuyhteyttä, mitä
pitkin raskasliikenne pystyi kulkemaan. Ratkaisuna Värmintielle Liminganjoen
sillan viereen rakennettiin työnaikainen tilapäinen tieyhteys työmaalle. Jokeen
asennettiin sillan yläjuoksun puolelle kaksi 700 mm:n teräsputkipaalua rummuiksi. Täytöt tehtiin purkamistyön helpottamiseksi rumpujen ympärille hiekasta
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ja loput moreenista, jonka päälle asennettiin N3-suodatinkangas sekä murskekerrokset #100 ja #0-55.

Heinäkuun kovien rankkasateiden johdosta Liminganjoen virtaama nousi niin
suureksi, että tilapäiseen tiehen asennettiin vielä lisäksi 800 mm:n rumpu ylitulvimisen estämiseksi. Lisärummun asentamisen yhteydessä asennettiin maatukien ympärille suuria kiviä ja #200 mursketta suojaksi, jotta rumpujen purkupään
vesipurkaus ei vaurioittaisi sillan maatukia. Kuvassa 12 on tilanne ennen lisärummun asentamista.

KUVA 12. Liminganjoen tilapäinen rumpu (Kuva: Lintinen 2013)
Huomioitavat seikat
Asetettuja painorajoituksia ei tule ylittää ja näin aiheuttaa riskiä tien kunnolle.
Yleisellä tiellä, jolla ei ole painorajoitusta, on tärkeää kuljetusten jatkuessa seurata tien kuntoa. Ennen urakan alkua täytyy suorittaa kunnossapitokatselmus
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käytettäville teille sekä dokumentoida kohde jo olemassa olevien vaurioiden
toteamiseksi. Aloituskatselmuksen dokumentoinnin perusteella voidaan jälkikäteen arvioida vaurioiden syntyä ja aiheuttajaa.
Havaittaessa vakavaa kantavuuden heikentymistä tierungossa täytyy toimia
välittömästi lopettamalla tienkäyttö, ja tilanteesta on ilmoitettava tienpitäjälle.
Esimerkkikohteessa ELY-keskuksen edustaja piti vaurioalueella katselmuksen,
johon tasoristeystyömaan päätoteuttaja osallistui. Raskaanliikenteen ajoa rajoitettiin painorajoituksella, ja väliaikaiskorjaus suoritettiin välittömästi lisävahinkojen estämiseksi.
Tehtäessä vesistön ylittäviä tilapäisiä työmaateitä on huomioitava virtaama, jotta rumpu on riittävä välittämään vesimassat myös poikkeustilanteessa. Pitkän
sadekauden jälkeen joen virtaama voi pysyä keskimääräistä korkeampana viikkojakin riippuen valuma-alueiden laajuudesta. Ennen rakentamisen aloittamista
valvoja hyväksyi urakoitsijan suunnitelman tilapäisen rummun toteuttamisesta.
Asennettaessa rumpuja paikkaan, jonka läheisyydessä on silta tai muita kiinteitä rakenteita, tulisi rummut suunnata siten, ettei alajuoksun puolella oleville rakenteille aiheudu purkupäässä vaurioita. Tarpeen vaatiessa esimerkiksi sillan
maatuet on hyvä suojata veden virtauksen aiheuttaman eroosion välttämiseksi.
Tehtäessä muutoksia liikennejärjestelyihin tulee varmistaa, että liikenteenohjaussuunnitelma on laadittu vastaamaan vallitsevia olosuhteita. Esimerkkikohteessa tilaajan edustaja oli hyväksynyt lisärummun rakentamisen. Tilapäinen
rumpu oli tarkoitettu ainoastaan työmaan raskaan kaluston käyttöön, joten erillistä liikenteenohjaussuunnitelmaa ei tarvinnut laatia. Kyseisistä muutoksista
laadittiin lähiasukkaille tiedote koskien tilapäisiä tiejärjestelyjä, jotta sekaannuksia kulkuväylistä ei syntyisi.
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4 HAASTEET JA HAVAITUT ONGELMAT

Rautatien alikulkusilta työmaalla on tiellä tehtäviä töitä, maaleikkaustöitä sekä
radan läheisyydessä tehtäviä töitä. Nämä aiheuttavat haasteita rakentamiselle
ja työmaa alueen liikenteen sujuvuudelle koko urakan ajan. Haasteita ja ongelmia aiheuttavia tekijöitä esimerkkikohteessa olivat seuraavat asiat:
-

Tierakennuksen ja ajoneuvoliikenteen yhteensovittaminen liikenteen sujuvuuden sekä liikenneturvallisuuden kannalta.

-

Rautatieliikenteen ajallisesti ennakkoon määritetyt liikennekatkot, joista
viivästyminen aiheuttaa urakoitsijalle sakkoja ja junaliikenteen viivästymistä.

-

Ratatöiden suunnittelu etukäteen, koska ennakkoilmoitus on tehtävä 2
viikkoa ennen töiden aloittamista.

-

Ratatöiden suorittaminen aiheuttamatta liikenteelle viivästyksiä ja vahingoittamatta rataa, tai radan laitteita.

-

Työmaa alueella sijaitsevien teiden kunnossapito koko urakan ajan.

-

Rakennusmateriaalien ja kiviainesten varastointi työmaalla turvallisesti
ilman törmäysriskin aiheuttamista.

-

Kaivantojen merkitseminen ja suojaaminen.

-

Työmaaliikenteen järjestäminen siten, ettei se aiheuta viivästyksiä tai
vaaratilanteita muulle liikenteelle.

-

Tiellä tehtävät työt, massanvaihdot, kaistan sulkeminen töiden vuoksi sekä liikennejärjestelyjen suunnittelu.

-

Työmaalle vievien teiden painorajoitusten huomioiminen ja noudattaminen.

Näiden edellä mainittujen seikkojen huomioiminen ennakkoon ennen rakentamisen aloittamista helpottaa urakan läpivientiä, tie- ja työturvallissuutta sekä
aikataulussa pysymistä.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Värminkosken alikulkusillan rakentamisprojektin läpiviennin ja kokemuksen perusteella voidaan todeta, mitä haasteita rautatie- ja ajoneuvoliikenne ympäristönä voi asettaa rakentajalle ja kuinka ajoneuvo- ja rataliikennöinnin sujuvuuden
varmistaminen vaikuttaa itse työn suorittamiseen. Opinnäytetyö käsittelee yleisesti tasoristeyspoistotyömaita ja niiden tyypillisimpiä piirteitä esimerkkikohteen
avulla. Eroavaisuuksia liikennöitävyyden varmistamisen suhteen aiheuttavat
kohteet, joissa suoritetaan esimerkiksi kallion louhintaa liikennöidyn tien läheisyydessä.

Esimerkkikohteen avulla todettiin, että liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi
tasoristeyksenpoistotyömaalla eri työvaiheiden toteutuksen ennakkosuunnittelu
on erittäin tärkeää. Maarakennustöiden yhteensovittaminen rata- ja ajoneuvoliikenteen kanssa on haasteellista ja vaatii erityistä huolellisuutta rakennusvaiheiden suunnittelussa. Työskenneltäessä liikenteen seassa on huomioitava myös
työympäristön turvallisuus. Liikenneviraston urakoissa tiellä tehtävissä töissä
noudatetaan Liikenneviraston ja Tiehallinnon ohjeita ja julkaisuja, joita on useita. (15.) Rautateiden rakentamisessa ja laadunvalvonnassa noudatetaan ratateknisiä ohjeita RATOa sekä radanpidon turvallisuusohjetta TUROa.

Rautatie- ja tieliikenteen sujuvan liikennöinnin varmistamiseksi on toimittava
Liikenneviraston antamien ohjeiden mukaisesti. Urakassa on nimitettynä tilaajan
valvontaorganisaatio, turvallisuuskoordinaattori ja pääurakoitsijan vastuuhenkilöt vastuualueineen. Jokaisella on selkeät tehtävät ja vastuualueet urakassa, ja
siten varmistetaan työn vaatimat edellytykset urakan läpiviennille. Rakentamisen toteutusta valvotaan tilaajan puolesta jatkuvasti, ja työskenneltäessä vastuullisesti voimassaolevien ohjeiden mukaisesti riskit liikennehäiriöille ovat vähäisiä.
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