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Työssä esitellään ohjaavan kirjallisuustutkimuksen keinoin löydetyt olemassa olevat rauta-

tiealan standardit sekä raitioteiden suunnitteluun sekä hallinnointiin kehitetyt ohjeet ja sään-

nökset sekä arvioidaan niiden soveltuvuutta pääkaupunkiseudun kehittyvän raitiorataverkos-

ton kunnonvalvonnan toteuttamiseen. 

 

Löydettyjen standardien ja ohjeiden pohjalta toteutettiin ehdotus kunnonvalvonnan toimen-
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mittaus- ja valvontamenetelmien sekä -laitteiden arviointi toteutettiin ristiin taulukoimalla ja 

SWOT-analyysillä. 

 

Tutkimuksen lopuksi ehdotetaan kunnonvalvontasuunnitelman täydentämiseksi tarkempaa 

jatkotutkimuksen toteuttamista pääkaupunkiseudun yksilöllisen rataverkon toleranssien ja 

kunnonvalvontatoimenpiteiden ajoittamisen optimoimiseksi.  



 

 

ABSTRACT 

Lappeenranta–Lahti University of Technology LUT 

School of Energy Systems 

Mechanical Engineering 

 

Jani Toivonen 

 

Development of a condition monitoring plan for tramway track infrastructure 

 

Master’s thesis 

2022 

95 pages, 48 figures, 8 tables and 3 appendices 

Examiners: Professor Juha Varis and docent Harri Eskelinen 

 

Keywords: Tramway, tramway track, track infrastructure, light rail transit, condition moni-

toring 

 

This study was conducted to develop a method for tramway and light rail track infrastructure 

condition management and monitoring in Helsinki metropolitan area. 

 

Existing standards for railway applications and guidelines for tramway track design and 
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plicability for condition monitoring of tramway and light rail track infrastructure, especially 
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Based on the standards and guidelines found through the research recommendations for con-

dition monitoring measures are introduced. The assessment of the key measures and equip-
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SWOT-analysis. 
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1  Johdanto 

Tämä tutkimus käsittelee Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) hallinnoiman 

raitiotieratainfran kunnonvalvonnan nykytilaa ja tähtää kunnonvalvontasuunnitelman kehit-

tämiseen, joka palvelee paremmin tulevaisuuden muuttuvan ratainfraomaisuuden hallintaa 

koko pääkaupunkiseudulla.  

 

1.1  HKL:n ratainfra ja kunnonvalvonnan nykytila 

Helsingin kantakaupungin alueella on käytössä noin 99 km linjaraidetta. Lisäksi hallipihoilla 

ja varayhteyksinä käytössä on noin 21 km raidetta. Vaihteita kantaverkolla on käytössä 319 

kpl hallivaihteet mukaan lukien. Raitiovaunupysäkkejä on Helsingissä 299 kpl. (HKL 2021.) 

 

Rakenteilla olevan Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilanimeen ulottuvan Raide-Jokeri-

pikaraitiotien myötä HKL:n hallintaan tulee kahden seuraavan vuoden aikana lisää n. 50 km 

linjaraidetta (Raide-Jokeri 2021), n. 26 kpl linjaliikenteen alla olevaa ja 26 kpl varikkopihan 

vaihdetta sekä 68 kpl pysäkkejä (HKL 2021), HKL:n hallinnoimat raidekilometrit lisäänty-

vät noin 50 prosentilla. Raide-Jokerin ratalinjaus pysäkkeineen on esitetty kuvassa 1. 
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Kuva 1. Raidejokerin ratalinja (Raide-Jokeri 2021). 

 

Muitakin laajennushankkeita on suunnitteilla. Muun muassa noin yhdeksän raidekilometrin 

pituisen Kalasatamasta Pasilaan (Kalasatamasta Pasilaan 2021) sekä noin 11 raidekilometrin 

Kruunusillat (Kruunusillat 2021) -raitiotiehankkeiden suunnitelmat ovat jo pitkällä ja val-

mistelevia töitä on jo aloitettu.  

 

Kalasatamasta Pasilaan -laajennuksella on määrä aloittaa liikennöinti samana vuonna 2024 

raidejokerin kanssa. Laajasaloon pitäisi päästä raitiovaunulla näillä näkymin Kruunusillat -

hankkeen valmistuessa vuonna 2027. Kuva 2 esittää Helsingin seudun liikenteen (HSL) lin-

jastosuunnitelman vuodelle 2027. (HSL 2021.) 
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Kuva 2. HSL:n linjastosuunnitelma vuodelle 2027 (HSL 2021).  

 

Pian vuoden 2027 jälkeen HSL:n suunnitelmissa on jatkaa pikaraitiotielaajennuksin Helsin-

gin keskustasta Vihdintietä Kannelmäkeen, sekä Itä-Helsingistä Mellunmäestä Helsinki-

Vantaan lentokentälle (HSL 2021). 

 

1.1.1  HKL:n nykyiset ratarakenteet 

Noin 85 % kantakaupungin raiteista sijaitsee autoliikenteen kanssa jaetuilla sekaliikenne-

kaistoilla, joilla pintamateriaalina on pääasiassa asfaltti (n. 70 %) ja osin kivettyä pintaa 

(n.15 %). Noin 16 % raiteista on toteutettu omina erotettuina kaistoinaan, joilla pintamateri-

aaleina on käytetty nurmikiveystä n. 10 % sekä Street Print -kuviopäällystettä n. 4 % ja so-

rapintaista rataa n. 2 %. (HKL 2021.) 
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Kuva 3 esittää Helsingin kantakaupungin rataverkkoa päällystemateriaaleineen tämän tutki-

musraportin kirjoitushetkellä. Kuvassa harmaalla piirretyt osuudet ovat asfalttia, ruskeat ki-

veystä, vihreät nurmirataa, punaisella on merkitty Street Print -pinnoitteet ja soraradat sini-

sellä. 

 

 

Kuva 3. Ratakaavio-dgn -kuva pintamateriaaleineen (HKL 2021). 

 

Suurin osa Helsingin raitiotieradoista on perustettu betoniselle pohjalaatalle, mutta myös 

suoraan murskeen päälle perustettua niin sanottua topparataa on yhä jäljellä vanhimmilla 

rataosuuksilla noin 10 raidekilometriä. Topparadassa teräksisin väliraudoin sidottu raide on 

perustettu suoraan kivimurskeen päälle ja tarvittaessa kiskoja on tuettu rautatiemaailmasta 

poiketen kiskon pitkittäissuunnassa tapahtuvalla kiskon jalan alustan tukemisella erityisesti 

tähän käyttöön aikanaan rakennetulla tukemiskoneella. Topparatojen pintamateriaalit 
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vaihtelevat ja kaikkia edellä mainittuja pintaratkaisuja on käytetty topparadoilla. Topparadan 

periaatteellinen poikkileikkaus on esitetty kuvassa 4. 

 

 

Kuva 4. Suoraan murskeelle perustetun topparadan poikkileikkaus (Myllymäki 2018, s. 10). 

 

Kuvassa 5 on esitetty Helsingin kantakaupungissa pääasiassa nykyisin käytetyn pohjalaa-

talle perustetun raitiotierakenteen poikkileikkaus. Kuvassa päällysteenä on käytetty asfalttia 

ja raiteiden keskellä sijaitseva pintalaatta on valettu betonista. 
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Kuva 5. Betoniselle pohjalaatalle perustetun ratarakenteen poikkileikkaus (HKL 2018, s. 

24). 

 

Kuva 6 on Helsinginkadun raitiotieradan perusparannustyömaalta lokakuussa 2021. Perus-

parannuksessa vanha topparata korvattiin betonipohjalaatalle perustetulla tukevammalla ra-

kenteella. Vanhassa topparadassa oli painumia sekä kiskokatkoja oli aiemmin jouduttu kor-

jaamaan. 

 

 

Kuva 6. Helsinginkadun radan perusparannustyömaa lokakuussa 2021. 
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Topparataosuuksia on 1990-luvun alusta saakka ajan mittaan muutettu betonipohjalaatalle 

perustetuiksi aina radan peruskunnostusten yhteydessä. 

 

Kantakaupungissa suljetusta pintarakenteesta johtuen koko rataverkosto on toteutettu 60R1 

ja 59R1 urakiskoprofiileilla. Pääprofiilina toimii 60R1 suorilla osuuksilla sekä ulkokaar-

teissa. Sisäkaarteissa on käytetty 59R1 profiilia sen leveämmän laippauran vuoksi, mikä 

mahdollistaa suuremman tilan sisäkaarteen puoleiselle pyöränlaipalle kantakaupungin jyr-

kissä kaarteissa. (HKL 2018, s. 26–28.) 

 

1.1.2  Raidejokeri ja pikaraitiotiet 

Rakenteilla olevan Raidejokeri-pikaraitiotien myötä HKL:n hallintaan tulee uudenlaisia ra-

tarakenteita, kuten ns. puolipölkkyrataa, jossa kiskot asennetaan kiskonkiinnittimillä 

RHEDA CITY -tyyppisiin puolipölkkyihin ja rakenne valetaan yhtenäiseksi pohjalaataksi. 

Kuvassa 7 on esitetty RHEDA CITY -tyyppisen ratarakenteen poikkileikkaus. 

 

 

Kuva 7. RHEDA CITY -puolipölkkyrakenne (RAIL.ONE GmbH, 2014). 

 

Raidejokerin toteutuksessa on kiintoraideratkaisun lisäksi käytetty sepelipintaista avorataa, 

jossa rakenne on tuttu raskaammin liikennöidyiltä junaradoilta ja joka on 
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rakennuskustannuksiltaan kiintoraiderakennetta edullisempaa. Sepeliradalla kiskot kiinnit-

tyvät betonisiin ratapölkkyihin, jotka tuetaan ratasepelikerrokseen tukemiskoneen avulla. 

Kuvassa 8 on esitetty siirtymä suljetulla asfalttipintarakenteella toteutetulta ylityskohdalta 

avosepeliradalle Raidejokerin työmaalla Espoossa. Kuvan ylityskohdassa raide on toteutettu 

vignolekiskoilla kammiokumein varustettuna puolipölkkykiintoraiteena. 

 

 

Kuva 8. Raidejokerin sepelirataa Espoossa Kehä I:n varrella. 

 

Kuvassa 9 saksalaisen JumboTec -yrityksen Matisa B20 metrolino -merkkinen 1000 mm:n 

raideleveyksinen tukemiskone tukee Raide-Jokerin sepelirataa Helsingin Maunulassa. 
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Kuva 9. Tukemiskone tuentatöissä sepeliradalla Helsingin Maunulassa. 

 

Raidejokeri-radalla testataan myös murskerataa, jossa perinteisen raidesepelin sijaan tuki-

kerros koostuu raekooltaan hienommasta murskeesta, jonka avulla tukikerros voidaan tiivis-

tää tiiviimmäksi ja saavuttaa siten sepelirataan verrattuna tukevampi rakenne. Testauksen 

tavoitteena on vähentää raiteen painumista ja siten tukemistarvetta. Murskerata peitetään 

nurmella muun muassa pölyämisen estämiseksi, meluhaittojen minimoimiseksi sekä ulko-

näöllisistä syistä. Testausjärjestely vaatii aktiivista raiteen asennon mittaamista, sillä vastaa-

vasta rakenteesta ei maailmalla ole vielä kokemuksia Suomen ilmaston tyyppisissä olosuh-

teissa, joissa mm. routiminen voi aiheuttaa ongelmia. Nurmen alle piiloon jääviä rakenteita 

ei myöskään voida visuaalisesti tarkastaa pintarakennetta rikkomatta. Testattava rakenne 

muistuttaa Helsingissä aiemmin käytettyä topparatarakennetta sillä erotuksella, että raidetta 

tukevat teräksisten välirautojen sijaan betonipölkyt, joiden myötä saadaan enemmän kanta-

vaa pinta-alaa. Myös routaeristykseen ja kuivatukseen on kiinnitetty enemmän huomiota. 

(Raide-Jokeri 2021.) 

 

Kaiken kaikkiaan Raidejokerin ratalinjan suunnittelussa on käytetty 35 erilaista poikkileik-

kausvaihtoehtoa, jotka sisältävät erilaisia rakenteita sepeli- ja nurmiradoille, pysäkkialueille, 
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ylityspaikoille, sekaliikennekaistoille, silloille ja kansille sekä erityiskohteisiin kuten pohja-

vesikaukaloon ja maasilloille. (Raidejokeri 2021.) 

 

Suurelta osin raidejokerin ratalinjalla on käytetty erilaisia kammiokumi-, hajavirta- ja run-

komelueristysratkaisuja sekä routaeristeitä vaihtelevin yhdistelmin, joilla kaikilla on omat 

vaikutuksensa ratarakenteen käyttäytymiseen ja elinkaareen. 

 

Sekä ura- että vignolekiskoa on käytetty uudella linjalla. Profiileiksi on valittu 49E1 vigno-

lekiskoprofiili (kuva 10) sekä 60R2 (kuva 11) ja 53R1 (kuva 12) urakiskoprofiilit. Raidejo-

kerilla käytettyjen kiskoprofiilien merkittävin ajodynamiikkaan vaikuttava ero kantakaupun-

gilla käytettyihin 60R1 (kuva 11) ja 59R1 profiileihin on kiskon hamaran ajopinnan ja kul-

kureunan nurkan suurempi pyöristys. Vanhoissa 60R1 ja 59R1 profiileissa pyöristys on 

R=10 mm ja 60R2:ssa, 53R1:ssa sekä 49E1:ssa R=13 mm.  

 

 

Kuva 10. Vignole profiili 49E1 (FprEN 13674-1, 2010, s.49). 
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Kuva 11. Urakiskoprofiilit 60R1 vasemmalla (prEN 14811 2006, s. 35) ja 60R2 oikealla (EN 

14811 FprA1 2009, s. 5). 

 

 

Kuva 12. Urakiskoprofiili 53R1 (prEN 14811 2006, s. 28). 
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Vignoleprofiilia 49E1 käytetään sellaisenaan avoradoilla ja kammiokumein toteutettujen 

laippaurien kanssa suljetuilla osuuksilla. Urakiskoprofiili 53R1 on matalan varren ansiosta 

käytettävissä mm. silloilla ja kansilla, joilla pintarakenteen paksuus on pidettävä ohuena. 

Mittaamisen kannalta ero hamaran pyöristyksessä on siinä mielessä merkittävä, että myös 

kiskon mittaustaso ja mittapisteet muuttuvat aiemmilla urakiskoilla käytetystä 10 mm:stä 

(HKL 2018, s. 11) EN-standardin määrittämään 14 mm:iin (SFS-EN 13848-1 2008 s.9), jol-

loin vanhat mittalaitteet eivät sellaisenaan käy uusille kiskoprofiileille. Kuvassa 13 on esi-

tetty vaunun pyörän ja urakiskon mittalinjat. Kuvassa on määritetty mittaustaso A = 10 mm, 

kun kyseessä on 60R1 tai 59R1 kiskoprofiili. 

 

 

Kuva 13. Pyörän ja urakiskon (60R1 ja 59R1: A=10 mm) mittalinjat (HKL 2018, s. 11). 
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1.1.3  Raitiorataverkon nykyinen kunnonvalvonta HKL:ssä 

Sen sijaan, että HKL:n kunnossapito olisi täysin huippuunsa viritettyä ennakoivaa ja ennus-

tavaa, HKL:n nykyinen tapa valita radan peruskunnostuskohteet perustuu pitkälti HKL:n 

kunnossapitoyksikön kokeneiden asiantuntijoiden omakohtaiseen näkemykseen rataverkon 

sen hetkisestä kunnosta, kunnossapitohenkilöstön havaintoihin sekä kuljettajilta saatuun pa-

lautteeseen.  

 

Huonokuntoisia vaihteita ja rataosuuksia merkitään peruskunnostuslistaan n. 2 vuoden pus-

kurilla, jonka aikana kunnon muutosta seurataan kiskon kulumisen sekä kiskon ja vaihteiden 

vikaantumisten perusteella. Kunnossapitohenkilöstön ja -asiantuntijoiden pitkästä kokemuk-

sesta sekä vankasta ammattitaidosta huolimatta, on kunnossapito enemmän reagoivaa, kuin 

ennakoivaa. 

 

Ratatöiden ja muiden yhteisten kuntateknisten työmaiden yhteensovittaminen tuo omat 

haasteensa töiden aikatauluttamiseen, jolloin suunnittelua helpottaisi, kun tiedettäisiin tar-

kemmin radan ja ratalaitteiden jäljellä oleva elinikä. Peruskunnostusinvestointikohteet pää-

tetään ja lyödään lukkoon käytännössä talousarviovaiheessa noin vuotta ennen peruskunnos-

tuskauden alkua. Vuoden aikana muita, mahdollisesti huonompikuntoisiakin kohteita voi 

nousta esiin ja tapahtua yllättäviä vikaantumisia, jolloin korjauksia joudutaan tekemään sa-

tunnaisesti käyttövaroin ja priorisointi ei silloin toimi optimaalisesti. 

 

Systemaattisella kunnonvalvonnalla sekä mittaamalla oikein valituilla ja luotettavilla mitta-

laitteilla voidaan dataa analysoimalla ennakoida ja optimoida kunnossapitotoimenpiteitä ja 

niiden ajoitusta. Kunnossapitotoimien ennakoinnilla ja optimoinnilla saavutetaan turvallinen 

ja kustannustehokas raitioratainfra. 
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Radan geometria 

Kantakaupungin rataverkon kuntoa mitataan vuosittain mm. tähän tarkoitukseen kehitetyn 

käsin työnnettävän mittavaunun avulla pääasiassa kesätyöntekijöiden toimesta. Resurssipu-

lan vuoksi datan jatkojalostaminen ja luotettavuuden arviointi sekä tulosten analysointi on 

jäänyt viime vuosina käytännössä kokonaan tekemättä.  

 

HKL:n kokemusten perusteella betonipohjalaatalle perustettu ratarakenne on merkittävästi 

stabiilimpi topparataan verrattuna, mutta allekirjoittaneella ei tämän kirjoitushetkellä ole tie-

dossa, onko asiaa järjestelmällisesti juuri Helsingissä tutkittu tai dokumentoitu. Suljettu pin-

tarakenne tukevoittaa osaltaan ratarakennetta pintamateriaalin ominaisuuksista riippuen. 

 

Radan pohjalaatan alapuolisten tukikerrosten kantavuuden mittauksiin on kiinnitetty eri-

tyistä huomiota Helsingissä vasta viime vuosina suurempien kalustomassojen myötä. Tästä 

syystä koko ratarakenteen kantavuuksissa on vaihtelua radan alapuolisista pohjamaan ja tu-

kikerrosten ominaisuuksista riippuen, eivätkä radan kantavuusominaisuudet ole siis hyvin 

suurelta osin rataverkkoa tiedossa. Radan rakentamisessa pohjakerrosten kantavuuksiin on 

enenevissä määrin alettu soveltaa InfraRYL -ohjeistuksia. Tieto pohjarakenteen kantavuu-

desta on hyödyllistä radan eliniän arvioimisen sekä käytönaikaisen kunnonvalvonnan ja geo-

metriamuutosten analysoinnin kannalta. 

 

Muun muassa radan käytöstä johtuvien kuormitusten, kiskomateriaalin lämpölaajenemisen 

sekä maaperän elämisen johdosta aiheutuvien pintamateriaaleissa ilmenevien vaurioiden pe-

rusteella on voitu päätellä ratarakenteessa ja kiskoissa tapahtuvan muodonmuutoksia. Näitä 

muodonmuutoksia ei kuitenkaan ole toistaiseksi Helsingissä pystytty luotettavasti mittaa-

maan tai järjestelmällisesti dokumentoimaan. 

 

HKL:n käyttämät mittavaunut ovat Vogel & Plötscher -valmistajan MessReg CDM -mallin 

laitteita (kuva 14).  Mittavaunulla mitataan raideleveyttä, raiteen kallistusta sekä kiskouran 

leveyttä ja syvyyttä. Urakiskon uransyvyyden mittaustoiminto on kyseisessä mallissa 
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erikseen valittava lisäominaisuus, sillä laite on lähtökohtaisesti suunniteltu vignoleraiteiden 

ja -vaihteiden mittaamiseen. Mittatiedon paikannus tapahtuu 0,2 m:n välein mittavaunuun 

integroidun juoksupyörän avulla. Mittaus aloitetaan aloituspisteeksi määrätyn vaihteen kie-

lenkärkien kohdalta ja lopetetaan mitattavan paaluvälin päätepisteenä toimivan vaihteen kie-

lenkärkiin. Paikannuksen ja raiteen kallistuksen avulla määritetään raiteen kierous 3,5 m:n 

mittajänteellä. Kiskouran leveyden kasvu sekä syvyyden pieneneminen indikoivat kiskopro-

fiilin kulumista. 

 

Mittauksissa käytetyt mittavaunut ovat ajan mittaan kuluneet ja osoittautuneet vikaantumis-

herkiksi. Mittaustuloksissa on havaittu virheitä ja epäjohdonmukaisuuksia jo pian mittavau-

nujen tehdashuoltojen ja kalibrointien jälkeen. Omana haasteenaan näyttäytyy raitioratojen 

kaarteiden rasvauksessa käytettyjen rasvojen ja lian takertuminen mittavaunujen liikkuviin 

osiin lisäten näin takkuilua ja mittatulosten epävarmuutta. 

 

 

Kuva 14. HKL:n nykyinen Vogel & Plötscher MessReg CDM -mittavaunumalli (Vogel & 

Plötscher 2021). 

 

Mittavaunulla mitattu data viedään Bentley Systems -yhtiön toimittamaan Optram-järjestel-

mään, jolla data saadaan esitettyä visuaalisessa muodossa. Kuvassa 15 on esitetty paaluvälin 
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101-112, eli vaihteiden 101 ja 112 välisen rataosuuden mittaustiedot vuosilta 2015-2017. 

Ylimpänä Optram-näkymässä on kuvattu tarkasteltava paaluväli lineaarisena rataosuutena 

sisältäen osuudella sijaitsevat vaihteet (siniset merkinnät) ja pysäkit (vihreällä). Osuudella 

näkyvät vaihteet ja pysäkit auttavat hahmottamaan mittatiedon sijaintia ja antavat lisäinfor-

maatiota analysoinnin tueksi. Raitiovaunun jarruttaessa vaihteita ja pysäkkejä lähestyttäessä 

ja taas kiihdyttäessä niiden jälkeen kiskon pintaan kohdistuu kiskon kulumista lisäävää kit-

kaa. Kun lisäksi kaarteiden paikat ja säteet tiedetään, voidaan arvioida kaarteiden vaikutusta 

uranleveyden ja -syvyyden muutoksen kautta kiskon kulumiseen. 

 

 

Kuva 15. Optram-ohjelmiston käyttöliittymä (Bentley/HKL 2021). 

 

Edellä kuvatussa esitystavassa on haasteena rataverkon muuttuminen. Esimerkiksi edellä 

mainittuun paaluväliin tuli muutoksia vuonna 2020, kun Pikku-Huopalahden päätepysäkin 

(Korppaanmäki) ohitusraiteena toiminut sisälenkki purettiin, jolloin paaluvälin kaksi ensim-

mäistä vaihdetta (vaihteet 101 ja 104) poistuivat. Paaluvälin alkupisteenä toimineen 101 

vaihteen poistuttua ja useista muistakin muutoksista johtuen on tulevien mittausten 
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paaluvälit määriteltävä uudelleen ja vanhojen mittausten kuvaajat on sovitettava uuteen paa-

lujärjestelmään. Kuvassa 16 on esitetty paaluvälin 101-112 muutokset. 

 

 

Kuva 16. Paaluvälin 101-112 muutokset vaihteiden 101 ja 104 (kuvan yläreunassa) poistut-

tua vuonna 2020. 

 

Kiskon kuluminen 

Kuten edellä todettiin, mittavaunulla voidaan urakiskon tapauksessa mitata kiskon kulumista 

uran syvyyden ja leveyden perusteella. Kiskon poikkileikkauksen profiilin muodolla ja sen 

muutoksilla on myös suuri merkitys raitiovaunun kulkuominaisuuksiin, matkustusmukavuu-

teen sekä kiskon ja pyörän keskinäiseen kulumisnopeuteen. Etenkin kiskon ajoreunan ja uran 

reunan muodoilla on vaikutusta suistumisturvallisuuteen eli pyöränlaipan pysymiseen kis-

kon laippaurassa. Kuva 17 esittää kisko- ja pyöräprofiilien kulumismuotoja ura- ja vignole-

kiskojen tapauksissa. 
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Kuva 17. Kisko- ja pyöräprofiilien kulumisen muodot (VDV TR Sp 2006, s.19). 

 

HKL:n raitiorataverkolla on ajoittain mitattu kiskoprofiilin muuttumista kulumisen seurauk-

sena, mutta säännöllistä systemaattista profiilin mittausta ei ole toteutettu. Rataverkon uu-

delleenprofilointia suoritetaan noin viiden vuoden välein, jolloin työmäärän arvioimiseksi 

verkoston kiskoprofiilin kokonaistilannetta kartoitetaan mittaamalla profiilia määrätyistä 

kovalle kulutukselle alttiista paikoista. Uudelleenprofiloinnilla kiskon pituussuunnassa il-

menevät viat sekä kiskon tasaiseksi kulunut ajopinta ja teräväksi kulunut nurkka hiotaan tai 

jyrsitään vastaamaan uuden kiskon vastaavia muotoja kisko-pyörä-rajapinnan ajodynamii-

kan optimoimiseksi.  

 

Kaarteiden ajoreunan kulumisen korjaamiseksi suoritettavan täytehitsauksen yhteydessä kis-

kon profiili mitataan hitsauksen ja hionnan jälkeen tavoiteprofiilin ja työn laadun todenta-

miseksi. HKL:llä on käytössä käsikäyttöinen Nextsense Calipri laserprofiilimittari, jolla voi-

daan mitata pistemäisesti esimerkiksi kovalle rasitukselle joutuvien kaarteiden alueilla kis-

kon kulkupinnan profiilia ja verrata sitä mittalaitetoimittajan käyttöliittymässä standardikis-

kon referenssiprofiiliin. Nextsense Calipri -mallinen laserprofiilimittari on esitetty kuvassa 

18.   
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Kuva 18. Kiskoprofiilin mittausta Nextsense Calipri lasermittalaitteella (Nextsense 2021). 

 

Kuvassa 19 on Helsingin Länsiterminaalin kääntölenkiltä saatu mittaustulos joulukuulta 

2017 (sininen viiva), joka on kohdistettu referenssiprofiilin 60R1 (musta viiva) ajopinnan ja 

-reunan mukaan. Mittaustuloksesta näkee selvästi ajoreunan kuluman. 

 

 

Kuva 19. Profiilimittaus Länsisataman kääntölenkiltä (HKL 2017). 

 

Kuvassa 20 on esitetty täyttöhitsausta edeltävän hionnan periaate ja valmis täyttöhitsaus. 
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Kuva 20. Urakiskon ajoreunan täyttöhitsausta edeltävän hionnan mitat ja hitsattu ajoreuna 

(Muokattu lähteestä Langlois et al. 2017, s. 4). 

 

Vaihteet ja raideristeykset 

Vaihteiden mittaamiseen HKL:lle on hankittu hiljattain Vatjus-Micro Oy:n toimittama oh-

jelmoitava mittalaite, mutta mittaamiseen ja mittadatan järjestelmälliseen ohjelmoituun kä-

sittelyyn ja analysointiin ei ole resurssipulan takia ehditty kehittää toimivaa käytäntöä ja 

mittausohjelmaa. Kuvassa 21 on esitetty HKL:n vaihdemittalaite raitiotievaihteiden mittaa-

miseen.  

 

 

Kuva 21. Raitiotievaihteiden mittalaite kalibrointialustoineen (HKL 2021). 

 

Vaihdemitalla mitataan vaihteen (kuva 22) ja raideristeyksen (kuva 23) alueille määritetyistä 

mittapisteistä raideleveyden, ohjausleveyden ja uranleveyden arvoja. 



28 

 

 

 

Kuva 22. Vaihteen mittapisteet (VDV 600 2018, s.251). 

 

 

Kuva 23. Raideristeyksen mittapisteet (VDV 600 2018, s.253). 

 

Kuluneilla vaihteilla ja vaihteiden vikaantumisilla on vaikutusta raitiovaunujen kiskoilta-

suistumisen riskin suuruuteen, mutta kantakaupungin pienistä ajonopeuksista ja vaihteiden 
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nopeusrajoituksista johtuen riski henkilövahingoille on pienehkö, joskin olemassa. Suistu-

misesta aiheutuu aina myös kustannusvaikutuksia ja liikennekatkoja suistuneen vaunun es-

täessä muuta liikennettä ja vaunun siirtäminen takaisin kiskoille sitoo henkilöresursseja. 

Useimmiten suistumisesta aiheutuu myös vähintään pyörien vaurioitumisen myötä sorvaus-

tarvetta ja suurempiinkin rakenteellisiin vaurioihin ja kolareihin on olemassa merkittävä 

riski. 

 

Kantakaupungin ajonopeuksien nostamiseksi sekä uusien pikaraitioteiden myötä ollaan siir-

tymässä sähköisesti ja mekaanisesti lukittaviin turvavaihteisiin, jotka mahdollistavat korke-

ammat vaihteiden yliajonopeudet turvallisesti. Lukittu vaihde ei pääse itsestään kääntymään 

vaunun alla.  

 

Turvavaihteiden valvonta- ja turva-automatiikka vaativat vaihteen kielen asennolle kanta-

kaupungin perinteisiin lukkiutumattomiin vaihteisiin verrattuna pienemmät ja tarkemmat to-

leranssit, mikä toisaalta tarkoittaa käytännössä myös järjestelmän suurempaa häiriöherk-

kyyttä. Lukkiutuvan vaihteen valvontajärjestelmä havaitsee kielen kääntymisen ja tunnistaa, 

onko kieli kääntynyt kunnolla ääriasentoonsa vai onko se mahdollisesti jättänyt rakoa. Jos 

esimerkiksi kielen väliin kertyy roskaa tai likaa, jää kieli kääntymättä ääriasentoonsa ja 

vaihde menee vikatilaan, eikä tällöin anna vaunulle ajo-oikeutta. Vikatilaan mennyt vaihde 

täytyy käydä ratahuollon toimesta tarkastamassa ja tarvittaessa se puhdistetaan, minkä jäl-

keen sen toiminta varmistetaan ja vika kuitataan pois. Turvavaihteiden myötä tarvitaan siis 

tiheämpää huoltotoimintaa sekä aktiivista kunnonvalvontaa. 

 

1.2  Tutkimusongelma 

Helsingin liikenneliikelaitoksella ei ole selkeää kokonaiskuvaa raitioratainfran kunnon ta-

sosta tai rataomaisuuden arvosta. Ratainfran elinkaaren pitkän tähtäimen suunnittelun ja tur-

vallisen liikennöinnin mahdollistamiseksi kattava kokonaiskuva infran nykyisestä kunnosta 

olisi välttämätön ja kokonaiskuvan ylläpitämiseksi kunnon kehittymistä sekä kunnossapito-

toimenpiteiden vaikutuksia olisi pystyttävä seuraamaan mittauksin ja tarkastuksin. 
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1.3  Tutkimuskysymykset 

Tutkimusongelmasta voidaan johtaa tutkimuksen tavoitteeseen johdattelevat tutkimuskysy-

mykset. Tässä tutkimuksessa päätutkimuskysymys kuuluu: 

 

Kuinka HKL:n hallinnoiman muuttuvan raitioratainfran kuntoa voidaan tehok-

kaasti mitata ja valvoa, jotta turvallinen ja kustannustehokas ratainfra sekä lii-

kennöinti voidaan taata? 

 

Päätutkimuskysymys voidaan jakaa seuraaviin osakysymyksiin: 

- Miten ratainfran mittaamista määrittelevät olemassa olevat standardit, normit, 

säädökset sekä ohjeet ovat sovellettavissa Helsingin laajentuvalla raitiorata-

verkostolla käytettyjen ratateknisten ratkaisujen kunnon mittaamiseen? 

- Minkälaiset radan toleranssit ja kuntoluokitukset soveltuvat Helsingin rataver-

kolla käytettävälle kalustolle sekä ajonopeuksille ja millä perusteilla? 

- Miten ja millaisilla mittalaitteilla Helsingin raitiotieverkoston ratageometriaa 

ja sen muutoksia kannattaa mitata erilaisten ratarakenteiden osalta ja millä pe-

rusteilla? 

- Miten, kuinka usein ja millaisilla mittalaitteilla erilaisia kiskoprofiileja, kiskon 

kulumista ja raitiotievaihteita kannattaa mitata ja minkälaisia ratkaisuja mit-

taamiseen on kehitteillä? 

- Miten raitiotieratainfran mittausdata sekä kuntotiedot voidaan hallita käytän-

nöllisenä kokonaisuutena ja minkälaisia HKL:n raitioratainfralle soveltuvia 

ohjelmistoja kuntotiedon hallinnointiin on olemassa? 

- Minkälaisella resursoinnilla turvallisen liikennöinnin takaamiseksi suoritet-

tava koko rataverkoston kattava kunnonvalvonta voidaan toteuttaa? 
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1.4  Tutkimuksen tavoite 

Helsingin ja pääkaupunkiseudun raitioratainfraomaisuuden hallintaan tuotetaan pitkän täh-

täimen suunnittelun ja turvallisuuden varmistamisen perustaksi kunnonvalvontasuunni-

telma, joka määrittelee, mitä ilmiöitä sekä suureita rataverkolla tulee mitata ja kuinka usein 

mittaukset tulee suorittaa sekä minkälaisia toleransseja noudatetaan. Tutkimuksessa on tar-

koitus myös etsiä ja arvioida HKL:n rataverkoston mittaamiseen ja omaisuuden hallintaan 

sovellettavissa olevat keinot, menetelmät ja laitteet. 

 

1.5  Tutkimuksen rajaukset 

Maanmittaustekniikka ja ratainfran paikkatiedot ovat keskeisessä osassa radanrakennusta 

sekä ratainfraomaisuuden hallintaa tarkasteltaessa esimerkiksi raiteen absoluuttista asemaa. 

Raitioliikenneverkon paikkatiedosta (Karjalainen, 2015) sekä laserkeilausaineistojen vertai-

lusta (Kyrklund, 2013) on aiemmin tehty insinöörityöt maanmittaustekniikan AMK-insinöö-

riopintoihin liittyen. Myös sähköratatekniikka sekä liikenteen- ja vaihteenohjausjärjestelmät 

mittauksineen sisältyvät ratatekniikkaan yleisesti, mutta tässä tutkimuksessa keskitytään 

pääasiassa kuitenkin ratainfran mekaaniseen tekniikkaan, kuten ratageometrian ja raiteen 

asennon sekä kiskojen ja mekaanisten ratalaitteiden kunnon mittaamiseen allekirjoittaneen 

ydinosaamisalueen ja koulutusalan perusteella. 

 

1.6  Tutkimusmetodologia 

Tutkimuksen tavoitteeseen pääsemiseksi eli HKL:n kunnonvalvontasuunnitelman kehittä-

miseksi tässä tutkimuksessa tutustutaan pääasiassa kirjalliseen aineistoon, kuten olemassa 

oleviin raideliikennettä käsitteleviin standardeihin, normeihin ja ohjeisiin sekä aiheesta teh-

tyihin aiempiin tutkimuksiin ja alalla käytössä oleviin ratkaisuihin sekä kehityshankkeisiin. 

Kirjallisuustutkimuksen osuus on luonteeltaan ohjaavaa ja sen avulla etsitään keinoja sovel-

taa olemassa olevaa tietoa kirjallisen materiaalin löydösten perusteella HKL:n kunnonval-

vonnan kehittämisen tarpeisiin. Myös HKL:n sekä yhteistyökumppaneiden 
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asiantuntijakollegoiden arvokas kokemus ja hiljainen tieto toimivat lähteinä tiedon hankin-

nassa ja apuna kirjallisuuslöydösten soveltuvuuden verifioinnissa. 

 

1.7  Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksessa suoritetaan kirjallisuuskatsaus ratainfran tekniseen määrittelyyn ja kunnon-

valvontaan käytettävissä olevista standardeista, normeista ja muista ohjeista sekä ratainfran 

kunnonvalvontaa käsittelevästä kirjallisuudesta ja aiemmista tutkimuksista. 

 

Kirjallisuuskatsauksen kautta löydettyjen standardien, normien sekä ohjeiden soveltuvuutta 

HKL:n rataomaisuuden hallintaan ja kunnonvalvontaan arvioidaan ohjaavan kirjallisuustut-

kimuksen muodossa.  

 

Kunnonvalvonnan suorittamiseen käytettävissä olevien laitteiden ja menetelmien vertailu 

suoritettiin ristiin taulukoimalla ja SWOT-analyysillä. Tuloksina esitellään ehdotetut ja va-

litut menetelmät kunnonvalvonnan toteuttamiseksi HKL:n raitiotieradoilla. Kuvassa 24 on 

esitetty tutkimuksen rakenne lohkokaaviona. 
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Kuva 24. Tutkimuksen rakenne lohkokaaviona. 

 

1.8  Kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuuskatsauksessa lähdetään liikkeelle yleisesti ratojen kunnonvalvontaa käsittele-

västä kirjallisuudesta ja kunnonvalvonnan kuvaamisesta löydetyn materiaalin kautta. Kirjal-

lisuuskatsauksen keinoin esitellään standardit, normit ja muut ohjeet, joita voidaan soveltaa 

raitio- ja pikaraitioteiden kunnonvalvonnan toteutuksessa. 

 

1.8.1   Raitioteiden kunnonvalvonta ja kunnossapito 

Pääasiassa Keski- ja Etelä-Eurooppalaisista kaupunkiraideliikenteen asiantuntijoista koos-

tuvan ryhmän toimesta vuosina 2006–2010 toteutetussa Urban Rail Transport -tutkimuspro-

jektissa etsittiin kustannustehokkaita, ympäristöystävällisiä sekä yleistettäviä innovatiivisia 

ratkaisuja kaupunkiraideliikenteen toteuttamiseen. (Van Leuven et al. 2010, s. 93–98.)  

Projektissa selvitettiin mm. rautatiesovellusten EN-standardien soveltuvuutta pikaraitiotie- 

sekä metroratojen toteutukseen. Kyseisestä raportista osittain kopioitu taulukko 1 esittää kar-

kean yhteenvedon tutkimuksen tuloksista. Esitysteknisistä syistä ja visuaalisen 
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selkiyttämisen vuoksi taulukosta on poistettu tyhjiä sekä tämän tutkimuksen kannalta epäre-

levantteja rivejä ja sarakkeita. 

 

Taulukko 1. Yhteenveto rautatiesovellusten sovellettavuudesta pikaraitiotie- (LRT) sekä 

metrosovelluksiin (MRT) (Muokattu lähteestä Van Leuven et al. 2010, s. 94).

 

 

Urban Rail Transport -projektissa tutkittiin myös raitiotieinfrastruktuurin rakentamista ja 

kunnossapitoa velvoittavia säädöksiä ja direktiivejä. Tutkimuksessa päädyttiin lopputulok-

seen, että vaikka Euroopassa on useita kansallisten ja valtiorajat ylittävien rautatiejärjestel-

mien organisoinnista ja säätelystä vastaavia instituutioita, vastaavia eurooppalaisia instituu-

tioita ei paikallisten raitiotiejärjestelmien säätelyyn ja valvontaan ole kuitenkaan olemassa. 

Esimerkiksi tutkimuksessa tarkastelluilla kuudella eurooppalaisella valtiolla on jokaisella 

omat raitiotiejärjestelmiä säätelevät yksilölliset lakinsa, asetuksensa ja käytäntönsä. (Van 

Leuven et al. 2010 s.100–102.) 

Directly 

without 

problems?

With 

adaptatio

ns 

applicable

Directly 

without 

problems?

With 

adaptations 

applicable

Why? E.g. 

operational 

conditions

Additional items 

necessary (wish list)

EN 13230-1 2009
Track; Concrete sleepers and bearers - Part 1: General 

requirements
x x

No information for 

sleeper & concrete 

EN 13230-2 2009
Track; Concrete sleepers and bearers - Part 2: Prestressed 

monoblock sleepers
x x

EN 13230-3 2009
Track; Concrete sleepers and bearers - Part 3: Twinblock 

reinforced sleepers
x x

EN 13230-4 2009
Track; Concrete sleepers and bearers - Part 4: Prestressed 

bearers for switches and crossings
x x

EN 13230-5 2009 Track; Concrete sleepers and bearers - Part 5: Special elements x x

EN 13231-1 2006
Track - Acceptance of works - Part 1: Works on ballasted track - 

Plain line
x x

Track tolerances for 

concrete and speed 

EN 13231-2 2006
Track - Acceptance of works - Part 2: Works on ballasted track - 

Switches and crossings
x x

Track tolerances for 

concrete and speed 

EN 13231-3 2006
Track - Acceptance of works - Part 3: Acceptance of rail 

grinding, milling and planing work in track
x x

No information for 

grooved rail

EN 13232-1 2003 Track - Switches and crossings - Part 1: Definitions x

EN 13232-2 2003
Track - Switches and crossings - Part 2: Requirements for 

geometric design
x

EN 13232-3 2003
Track - Switches and crossings - Part 3: Requirements for 

wheel/rail interaction
x

EN 13232-4 2005
Track - Switches and crossings - Part 4: Actuation, locking and 

detection
x

EN 13232-5 2005 Track - Switches and crossings - Part 5: Switches x

EN 13232-6 2005
Track - Switches and crossings - Part 6: Fixed common and 

obtuse crossings
x

EN 13232-7 2006
Track - Switches and crossings - Part 7: Crossings with movable 

parts
x

EN 13232-8 2007 Track - Switches and crossings - Part 8: Expansion devices x

EN 13232-9 2006 Track - Switches and crossings - Part 9: Layouts x

Not adapted for urban rail
Title (EN)

The words 'Railway applications - ' before standards titles have 

been omitted

European version
LRT MRT
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Myös The urban rail development handbook -nimisen teoksen mukaan haasteita kaupunki-

raideliikenteen standardisointiin aiheuttavat jokaiseen kaupunkiin räätälöitävät järjestelmät 

kaupunkien ja valtioiden yksilöllisten tarpeiden sekä vaatimusten mukaan ja tekniikan jat-

kuvasta nopeatahtisesta kehityksestä johtuen standardisointiprosessien on vaikea pysyä mu-

kana kehityksen tahdissa.  (Pulido et al. 2018, s. 131.)  

 

Yhdysvaltalainen Track Design Handbook for Light Rail Transit niminen teos käsittää erit-

täin laajasti ja seikkaperäisesti pikaraitiotiesuunnittelun perusteita ja esittää useita näkökul-

mia rakentamisen menestyksekkääksi toteuttamiseksi.  Teos painottaa pikaraitioratojen ra-

kentamisen hyvän suunnittelun sekä ratainfran ja sillä liikennöivän kaluston yhteensovitta-

misen merkitystä kunnossapidettävyyden ja kunnonvalvonnan näkökulmasta. (National 

Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2012, s. 2–9.) 

 

Kyseisen teoksen viimeisessä luvussa käsitellään tarkemmin pikaraitiotieradan kunnossapi-

don toteutusta. Luvun alussa esitetään, että radan rakentamisen toleranssit määritellään radan 

suunnitteluvaiheessa, mutta käytössä olevan radan kunnossapitotoleranssit tulee määritellä 

erikseen. Kuluneen ja rasitetun radan ei voida olettaa käytännössä täyttävän uuden ja kulu-

mattoman ratarakenteen tiukempia rakennustoleransseja, joten kunnossapitotoleranssit ovat 

väljemmät ja kyseiset toleranssit voidaan siten saavuttaa kustannustehokkaammin. Kunnos-

sapitotoleranssien määrittelyyn vaikuttavat pääasiassa turvallisuustekijät, kuten käytetyt ajo-

nopeudet ja liikennöintitiheydet sekä -määrät, ratageometria, ratarakenteet ja niiden oletetut 

käyttöiät, sekä tarkastusmetodit ja -tiheydet. (National Academies of Sciences, Engineering, 

and Medicine 2012, s. 664–666.) 

 

1.8.2   Ratatekniset ohjeet (RATO) 

Väyläviraston ylläpitämä Ratatekniset ohjeet (RATO) käsittää Suomen rautatieverkostolle 

laaditut radan ja ratalaitteiden suunnittelua, rakentamista tarkastusta ja kunnossapitoa kos-

kevat tekniset ohjeet (Liikennevirasto 2018, s. 6). RATO mukailee kansainvälisiä ja Suomen 
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kansallisia rautatieliikennejärjestelmää velvoittavia lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä Eu-

rokoodeja ja soveltuvia EN-standardeja (Liikennevirasto 2018, s. 11–12).  

 

Erityisesti RATO:n osat 13 ”Radan tarkastus” ja 14 ”Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito” 

palvelevat tämän tutkimuksen aihealuetta. 

 

RATO:n osa 13 ”Radan tarkastus” esittelee radan tarkastusjärjestelmän käsittäen päällysra-

kenteen kunnossapito- ja rakentamistöiden vastaanotot sekä radan määräaikaistarkastukset. 

(Ratahallintokeskus 2006, s. 5.)  

 

RATO 13:n esittelemässä tarkastusjärjestelmässä ensimmäisenä lähtökohtana on liikenteen 

turvallisuuden ja radan käytettävyyden varmistaminen. Tarkastusjärjestelmä tähtää myös ra-

dalle asetetusta liikenteellisestä palvelutasosta sekä radanpidon taloudellisuudesta huolehti-

miseen. Tarkastusjärjestelmä määrittelee rataosille kunnossapitotasot liikenteellisten tarpei-

den sekä päällysrakenteen ja liikennöinnille asetetun maksiminopeuden mukaan. Liikenteel-

liset tarpeet määräytyvät pääasiassa kuljetettavien vuosittaisten bruttotonnien ja henkilölii-

kenteen määrän mukaan. Päällysrakenteen osalta kiskoprofiili, kiskopituudet ja tukikerros 

vaikuttavat kunnossapitotason määrittelyyn. Radan tarkastusmenetelmät ja tarkastustarpeet 

sekä raja-arvot määräytyvät kunkin rataosan kohdalla sille määritellyn kunnossapitotason 

perusteella. RATO 13:n määrittelemät kunnossapitotasot on esitetty taulukossa 2. (Ratahal-

lintokeskus 2006, s. 15–16.) 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

Taulukko 2. Suomen rautateille määritellyt kunnossapitotasot (Ratahallintokeskus 2006, s. 

17). 

 

 

RATO:n kunnossapitotasomäärittelyn mukaisesti raitiovaunujen liikennöintinopeuden (max 

70 km/h) perusteella raitiotieradat kuuluisivat siis kunnossapitotasoon 5 tai 6. Taulukko ei 

kuitenkaan käsitä kiintoraidelaatalle perustettua ratarakennetta. 

 



38 

 

 

RATO 14 esittää yleiset vaatimukset ja ohjeet rautatievaihteiden ja niihin liittyvien raideris-

teyksien tarkastukselle ja kunnossapidolle raja-arvoineen. Uusien vaihteiden ja raideristeyk-

sien toleranssit sekä kunnossapitotoleranssit on esitetty eriteltyinä RATO 14:n liitteissä 1-3. 

Vaihteita koskevat geometriset mittaukset ja kiskovikojen tarkastukset on määritelty yh-

dessä raiteita koskevan ohjeistuksen mukaisesti RATO 13:ssa. (Liikennevirasto 2016, s. 6–

8.) 

 

1.8.3   EN-standardit (CEN) 

Eurooppalaisen standardisointikomitean (CEN) laatimista EN-standardeista löytyvät omat, 

erityisesti eurooppalaisiin tarpeisiin kehitetyt versionsa rautatieliikenteen rakenteellisten so-

vellusten ja niiden kunnossapidon sekä mittaamisen tekniseen määrittelyyn. Muun muassa 

EN-13848 -sarja (Railway Applications – Track – Track geometry quality) sisältää kuusi 

ratageometrian laadun määrittelyä ja mittaamista käsittelevää osaa.  EN-13231 -sarja (Rail-

way Applications – Track – Acceptance of works) antaa ohjeita radan rakentamis- ja kun-

nossapitotöiden vastaanottojen hyväksymiskäytäntöihin, EN 13674-1 (Railway Applicati-

ons – Track – Vignole railway rails 46 kg/m and above) määrittelee vignolekiskojen tekniset 

ominaisuudet ja EN-14811 (Railway Applications – Track – Special purpose rail – Grooved 

and associated construction) määrittelee vastaavat tekniset ominaisuudet urakiskoille ja 

muille erikoisprofiileille. 

 

Railway Applications – Track -sarjan EN-standardit on laadittu pääasiassa sepeliradoille ja 

1435 mm:n sekä sitä leveämmille raideleveyksille, kuten erityisesti EN-13231-1 standar-

dissa on mainittu (prEN 13231-1 2011, s. 5). Edellä mainituissa standardeissa vignole-kis-

koprofiilit ovat pääosassa, kuten erityisesti kiskon uudelleenprofilointia koskevassa standar-

dissa EN 13231-3 todetaan (prEN 13231-3 2009, s. 5).  
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1.8.4   BOStrab 

BOStrab on Saksan liittovaltion kaupunkiraideliikenteen turvallista rakentamista ja liiken-

nöintiä koskeva asetus, joka on annettu Saksassa vuonna 1987 ja sitä on sovellettu yleisesti 

myös muualla Euroopassa, muun muassa Suomessa. Dokumentti on julkaistu Saksan liitto-

valtion oikeusministeriön internetsivuilla. (Bundesministerium der Justiz 2019, s. 4–5.) 

 

BOStrab rajoittuu yleisellä tasolla esitettyihin lausuntoihin turvallisen henkilöraitioliiken-

teen järjestämisestä. Ratoja koskevan teknisen toteutuksen osalta BOStrab ei anna tarkkoja 

määrityksiä rakentamiselle ja ylläpidolle. Niitä varten on koottu erillisiä ohjeita, suosituksia 

ja raportteja VDV:n (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) julkaisuissa.  

 

1.8.5   VDV-suositukset, raportit ja tekniset säännöt  

VDV on noin 600:n saksalaisen kuljetusyrityksen muodostama yhdistys, joka tuottaa suosi-

tuksia sekä tutkimusaineistoa muun muassa raitioliikennejärjestelmien teknisen määrittelyn, 

operoinnin ja ylläpidon tueksi. VDV:n tuottama ja ylläpitämä materiaali noudattaa BO-

Strab:n yleisesti märittelemän turvallisuusasetuksen periaatteita. Myös HKL sekä Tampe-

reen raitiotie Oy ovat VDV:n erillisjäseniä. 

 

VDV:n 600-sarja määrittelee raitiotieradan päällysrakenteen rakentamisen teknisiä ratkai-

suja. Erityisesti dokumentit 600 Oberbau-Richtlinien und -Zusatzrichtlinien für Bahnen im 

Geltungsbereich der BOStrab ja 612 Oberbau-Richtlinien für Nichtbundeseigene Eisenbah-

nen palvelevat tämän tutkimuksen aihealuetta. Ensin mainittu antaa ohjeita raitioratojen tek-

nisten ratkaisujen suunnitteluun ja rakentamisen toteutukseen BOStrab:n mukaan. Toiseksi 

mainittu sisältää ohjeet Saksan liittovaltion ulkopuolisille toimijoille rautatien päällysraken-

teen ja sen ylläpidon vaatimuksiksi. (VDV 2021, s. 13.) 

 

Technische Regeln Spurführung (TR Sp) -dokumentti liitteineen on raitiotien rataelement-

tien ja erityisesti kisko-pyörä-rajapinnan näkökulmasta rataelementtien geometrisiä suureita 
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määrittävä yleisesti hyväksytty säännöstö BOStrab:n vaatimusten täyttämiseksi. (VDV TR 

Sp 2006, s. 1.) 

 

1.8.6   UIC-standardit 

Union internationale des chemins de fer (UIC) on kansainvälinen rautatiealan liitto, jonka 

tehtävänä on edistää maailmanlaajuisesti rautatiealan tutkimusta ja kehittämistä sekä stan-

dardointia jakamalla jäsentensä välillä parasta mahdollista ammattitaitoa ja parhaita käytän-

töjä (UIC 2021). 

 

Esimerkiksi Väyläviraston RATO 13 viittaa rautatiekiskojen ultraäänitarkastuksen ohjeis-

tuksen yhteydessä UIC:n määrittelemiin kiskovikaluokkiin (Ratahallintokeskus 2006, s.28-

29). Kyseinen UIC:n määrelehti 712-R ”Rail Defects” määrittelee kuitenkin vikaluokat ai-

noastaan vignole-kiskolle, joten sen soveltaminen ura- ja muihin erikoiskiskoprofiileihin ja 

-laatuihin ei täysin sellaisenaan onnistu (UIC 2002, s. 4). 

 

1.8.7   HKL:n ohjeet 

Suomessa voimassa olevaa raideliikennelakia sovelletaan kaupunkiraideliikenteen rataver-

kon hallintaan. Raideliikennelaki velvoittaa rataverkon haltijaa ylläpitämään ja noudatta-

maan turvallisuusjohtamisjärjestelmää yhteisten turvallisuustavoitteiden täyttämiseksi. 

(28.12.2018/1302) 

 

HKL:n turvallisuusjohtamisjärjestelmänä toimii Raitioliikenteen toimintaohjeet RTO ja eri-

tyisesti Helsingin kaupungin raitioliikennesääntö RTO1. Raitiotieratojen osalta toimintaoh-

jeet käsittävät raitioradan suunnittelua ja rakentamista koskevat Raitioteiden suunnitteluoh-

jeen, Ratojen yleisen työselostuksen RYT 2018, Raitiotien kunnossapidon laatu- ja vaati-

musmääritykset sekä kunnossapidon työohjeet. (HKL 2021.) 
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HKL:n vuonna 2018 teettämä Raitioteiden suunnitteluohje -dokumentti laadittiin Helsingin 

kantakaupungin nykyisen raitiotiejärjestelmän merkittävien laajennushankkeiden HKL:n ul-

kopuolisin asiantuntijavoimin toteutettavan ratasuunnittelun mahdollistamiseksi. Suunnitte-

luohje ohjaa raitioteiden liikenneteknistä suunnittelua ja mitoitusta. (HKL 2018, s. 4.) 

 

RYT 2018 on Helsingin kantakaupungin nykyisen raitiorataverkon rakenneratkaisujen mu-

kaisille rakennustöille sovellettava ohjedokumentti. Se täydentää ja tarkentaa Infrarakenta-

misen yleisiä laatuvaatimuksia (InfraRYL2017) raitiotieratainfran rakentamisen osalta. RYT 

2018 ei käsitä kaikkia parhaillaan toteutusvaiheessa olevien pikaraitioteiden toteutusratkai-

suja, vaan hankkeilla on niitä varten laadittu omat suunnittelu- ja työohjeet. 

 

Raitiotien kunnossapidon laatu- ja vaatimusmääritykset -dokumentti on HKL:n sisäinen 

ohje, jonka on tarkoitus toimia omaisuudenhallintayksikön teknisenä määrittelynä HKL:n 

omalle kunnossapitoyksikölle raitioratainfran laadunhallintaan ja -valvontaan. Kyseinen do-

kumentti pitää sisällään infrarakentamisen yleisiä määrityksiä ja laatuvaatimuksia tie-, katu- 

ja viheralueiden kunnossapidon tehtäville ja ne pohjautuvat InfraRYL2017 sekä INFRA 

2017 Kunnossapitonimikkeistö -dokumentteihin raitiorataympäristöön sovellettuna. Varsi-

nainen raitioradan päällysrakenteen laatu- ja vaatimusmäärittely on verrattain suppea ja va-

jaa muun infrarakenteiden ja -kunnossapidon määrittelyn ohella. Muun muassa tästä johtuen 

myös kunnossapidon ratarakenteita koskevat työohjeet ovat hyvin yleisellä tasolla. 
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2  Tutkimusmetodit 

Pääasiallisena tutkimusmetodina tässä työssä käytettiin ohjaavaa kirjallisuustutkimusta, 

jonka keinoin tässä tutkimusraportissa esitellään HKL:n nykyisen kunnonvalvonnan kehit-

tämiseen sovellettavissa olevat standardit ja ohjeistukset, joita voidaan käyttää myös uusien 

pikaraitioteiden kunnonvalvonnan ja kunnossapitotoleranssien määrittelyn tukena. 

 

Lähdeaineistoa etsittiin alalla toimivien kollegoiden vinkkien perusteella, LUT-yliopiston 

tiedekirjaston hakupalvelulla, Scopus-tietokannasta sekä verkosta kaupallisten palveluntuot-

tajien verkkosivuilta.  

 

Tutkimuksen aikana on muiden päivittäisten työtehtävien ja palaverien lomassa haastateltu 

asiantuntijakollegoita HKL:n Omaisuudenhallinta-, Suuret kaupunkiraidehankkeet- ja Kun-

nossapitoyksiköissä sekä yhteistyökumppaneita Sitowise ja Ramboll Deutschland GmbH -

yrityksissä. 

 

Tutkimuksessa esitellään standardien ja ohjeiden määrittämät kunnonvalvonnan mitattavat 

suureet sekä niiden mittaamiseksi olemassa olevat laitteet ja menetelmät selostaen ja kuvien 

avulla. Mitattavat suureet ja mittaamiseen soveltuvat menetelmät ja laitteet on myös taulu-

koitu ristiin laitteiden ja menetelmien valitsemisen helpottamiseksi.  

 

Raidegeometrian mittaamiseen soveltuvien laitteiden valinnan helpottamiseksi suoritettiin 

SWOT-analyysi. 

 

  



43 

 

 

3  Ratainfran mittaaminen ja kunnonvalvonta 

Ratainfran kunnonvalvonta koostuu tarkastuksista ja mittauksista. Tarkastuksia suoritetaan 

kävelytarkastuksina ja liikkuvasta kalustosta käsin. Tarkastusten tarkoituksena on selvittää, 

onko ratainfra operatiivisesti turvallisessa kunnossa, voiko operointia jatkaa turvallisesti 

seuraavaan tarkastukseen tai kunnossapitotyöhön asti tai mitä toimenpiteitä on tarpeen suo-

rittaa turvallisen operoinnin varmistamiseksi. (VDV 612 2018, s. 145.) 

 

VDV:n rautateitä koskevien vaatimusten mukaan radan tarkastukset pääraiteilla tulisi suo-

rittaa kerran vuodessa ja mittaukset joka toinen vuosi. Vaihteille ja raideristeyksille tehtävät 

tarkastukset on määritetty tehtäväksi kahdesti vuodessa ja mittaukset vuosittain. (VDV 612 

2018, s. 145.) 

 

BOStrabin asettamat vaatimukset raitioteille viiden vuoden välein suoritettavista tarkastuk-

sista ja mittauksista mahdollistavat liikkumavaraa rautateiden aikarajoihin verrattuna joh-

tuen raitiorataverkkojen yksilöllisistä rakenneratkaisuista ja operointiolosuhteista, mikä jät-

tää radanpitäjälle vapauden ja toisaalta vastuun tarvittavien aikarajojen määrittelystä tarvit-

taessa tiheämmiksikin. (VDV 600 2018, s. 210–211.) 

 

RATO 13 määrittelee radan tarkastustarpeen ja tiheyden kunnossapitotasoittain taulukon 3 

mukaisesti. 
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Taulukko 3. Valtion rautateiden tarkastustarve kunnossapitotasoittain (Ratahallintokeskus 

2006, s.18). 

 

 

BOStrab:n turvallisuus- ja operointivaatimusten täyttämiseksi VDV on märitellyt, että radan 

yleisen kunnon toteamiseksi suoritetaan aistinvaraiset tarkastukset neljännesvuosittain seu-

raavat tarkastuskohteet huomioiden (VDV 600 2018, s. 211): 

- Kiskon kunto (kiskokatkot, kiskon pintavauriot) 
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- Ratapölkyt 

- Kiskonkiinnikkeet 

- Päällysteiden ja ratasepelin kunto 

- Kuivatusjärjestelmien toiminta 

- Kasvillisuus (puut/pensaat ATU:ssa, rikkakasvillisuus rata-alueella) 

- Radan kyltit, merkit ja tiemerkinnät 

- Muut rakenteet, kuten esim. pysäkit, kaiteet, radan aukeantilan ulottuma. 

 

RATO 13:n liitteessä 9 on lueteltu vastaavasti Suomen rautateillä suoritettavien kävelytar-

kastusten tarkastuskohteet hieman yksityiskohtaisemmalla tasolla rautatiejärjestelmän eri-

tyispiirteet huomioiden. (Ratahallintokeskus 2006, Liite 9.) 

 

Edellä mainittuja aistinvaraisia tarkastuksia voidaan suorittaa sekä kävelytarkastuksena että 

liikkuvasta kalustosta käsin. Liikkuvalla kalustolla tarkastuksen etuna on, että silloin saa-

daan kokemus liikennöintikuormitusta vastaavasta tilanteesta ja toisaalta kävelytarkastuk-

sella voidaan tehdä tarkempia ja yksityiskohtaisempia havaintoja. (VDV 600 2018, s. 211.) 

 

Tarkemmat mittaukset ja tarkastukset raitiorataverkolla on BOStrab:n vaatimusten täyttä-

miseksi määritetty säännöllisesti suoritettavaksi seuraavasti (VDV 600 2018, s. 211–214): 

- Ratageometria 

- Vaihteet 

- Kiskonliikuntalaitteet 

- Eristysjatkokset (HKL:n raitioverkolla ei ole eristysjatkoksia, vaan kiskot on hitsattu 

jatkuviksi.) 

- Kaarteenrasvauslaitteet 

- Raidepuskimet (HKL:n raitioverkolla ei ole tällä hetkellä käytössä raidepuskimia) 
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- Kuivatusjärjestelmät 

- Virtakiskojärjestelmä (HKL:n raitioverkolla on virtakiskojärjestelmän sijaan käy-

tössä radan yläpuolinen ajojohdinjärjestelmä) 

- Tasoristeykset ja ylityspaikat 

- Taitorakenteet ja rakennelmat kuten mm. sillat, rummut, tukimuurit, meluesteet, tun-

nelit ja laiturit 

 

RATO 13:ssa määritellään radan tarkastuksiin liittyen, että yli 70 km/h liikennöitävillä rata-

osuuksilla on tarkastukset suoritettava junaliikennettä vastaavassa kuormitustilanteessa, jol-

loin mittaväline kuormittaa rataa vähintään 25 kN akselipainoa vastaavalla kuormituksella. 

(Ratahallintokeskus 2006, s. 14.) 

 

Helsingin ja pääkaupunkiseudun raitioradoilla maksimiliikennöintinopeus pikaraitioteillä on 

70 km/h, mikä RATO:n ohjeistuksen mukaan meneteltäessä tarkoittaisi sitä, että tarkastukset 

voitaisiin suorittaa kevyillä käsimittalaitteilla. Raitiovaunukaluston akselimassat ovat myös 

huomattavasti pienempiä junakalustoon verrattuna ja mitoitusarvona raitioteitä suunnitelta-

essa onkin käytetty maksimissaan pikaraitioteiden tapauksessa akselipainoa 12,5 kN. 

 

Liitteen 1 taulukossa on arvioitu mittalaitteiden sekä mittaus- ja tarkastusmenetelmien so-

veltuvuutta radan suureiden ja tarkastuskohteiden mittaamiseen ja havainnointiin. 

 

3.1  Rataelementtien, radan rakentamisen aikaiset ja valmiin radan tarkemittaukset 

Jotta rata toimisi suunnitellusti ja olisi yhteensopiva sillä liikennöivän liikkuvan kaluston 

kanssa, on rataelementtien sekä rakentamisen laadun täytettävä suunnitelmissa määritetyt 

toleranssivaatimukset. Rataelementtien, kuten kiskojen ja kiskojanojen, vaihteiden, raideris-

teyksien sekä muiden ratalaitteiden valmistuksen laatu on oltava todennettavissa luovutus-

dokumentaation tarkastusmittapöytäkirjasta. 
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Ratainfran rakentamisen aikana sekä sen valmistumisen jälkeen tuotetaan omaisuudenhal-

lintaa tukevaa mittaustietoa, kuten muun muassa alusrakenteen kantavuusmittauksia ja rata-

rakenteiden tarkemittauksia, joilla todennetaan toteutuneen rakentamisen laatu ja suunnitel-

manmukaisuus. Rakentamisen aikana ja ennen käyttöönottoa toteutetut tarkemittaukset toi-

mivat lähtötietoina ja vertailuarvoina käytönaikaiselle kunnonvalvonnalle. Tarkemittauk-

sessa mitataan raiteiden geometriat eli selvitetään takymetrilla raiteen toteutunut absoluutti-

nen asema sekä ratapassilla ja mittaresiinalla raiteen asento. Kiskojatkosten hitsaussaumat 

ja liitoksen suoruus todennetaan jatkoshitsimittalaitteella. 

 

3.2  Raiteen geometria 

Ratageometrian tarkastusten ja mittausten aikavälille ei voi VDV:n ohjeiden mukaan antaa 

yleispätevää sykliä, vaan se tulee määrittää kullekin rataverkolle ja tarvittaessa rataosalle 

erikseen yksilöllisten olosuhteiden, kuten järjestelmien iän, rataverkon kuormituksen sekä 

päällysrakenteen tyypin mukaan. Raiteen suhteellinen asennon mittaus voidaan ajoittaa kar-

keasti kerran vuodessa tehtäväksi ja absoluuttinen asema harvemmin, erityisesti pohjalaatal-

lisella radalla, jolloin BOStrab:n määrittämä viiden vuoden sykli voi toimia. (VDV 600 

2018, s. 212.) 

 

Ratageometrian laatua ja mittausta määrittävä EN-13848 standardin osa 1 esittelee rata-

geometrian määritelmät. Osa 2 määrittelee minimivaatimukset erityiselle mittausdatan tal-

lentavalle kuormitetut geometriamittaukset suorittavalle mittavaunulle tai -junalle. Osassa 3 

määritellään minimivaatimukset, jotka geometriamittauksiin käytettävän rakentamis- tai 

kunnossapitokaluston, kuten esimerkiksi osassa 1.1.2 esitellyn tukemiskoneen tulee täyttää, 

jotta mittauksen tulokset ja geometrian laatu voidaan hyväksyttävästi raportoida ja todentaa 

(SFS-EN 13848-3 2009, s. 4). EN-13848 osa 4 käsittelee raidegeometrian mittaamista käsi-

käyttöisillä raideleveyden ja/tai kallistuksen mittalaitteilla (manually operated device, 

MOD) sekä kevyillä mtorisoiduilla tai työnnettävillä mittavaunuilla tai resiinoilla (track geo-

metry measuring trolley, TGMT) (SFS-EN 13848-4 2012, s. 5). Osa 5 määrittelee raiteen, 
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vaihteiden sekä raideristeysten geometrian laatutasot ja osa 6 esittelee ratageometrian laatu-

määritelmät. 

 

EN 13848-1 määrittelee ratageometrian laadun mitattaviksi suureiksi raideleveyden, kor-

keuspoikkeaman, kallistuksen, nuolikorkeuspoikkeaman sekä kierouden (SFS-EN 13848-1 

2008, s. 2–3). Edellä mainitut suureet määritellään seuraavasti: 

 

3.2.1   Raideleveys 

Raideleveys on raiteen vastakkaisten kiskojen kulkureunojen mittapisteiden välinen lyhin 

etäisyys (kuva 13). (HKL 2018, s. 8–10.) 

 

3.2.2   Raiteen kallistus  

Kaarteissa raitiovaunun sivuttaiskiihtyvyyden pienentämiseksi ja matkustusmukavuuden 

parantamiseksi voidaan raidetta kallistaa sisäkaarteen suuntaan. Ahtaassa katutilassa seka-

liikennekaduilla voidaan kallistuksia toteuttaa hyvin rajallisesti, jotta esimerkiksi risteävillä 

väylillä ei esiintyisi liiallisia korkeuseroja. Raiteen kallistus ilmoitetaan vastakkaisten kis-

kojen kulkupintojen välisenä korkeuserona millimetreinä, kuten kuvassa 25 on esitetty. 

 

 

Kuva 25. Raiteen kallistus (Muokattu lähteestä Ratahallintokeskus 2006, s. 7). 
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3.2.3   Raiteen kierous 

Raiteen kierous on vastakkaisten kiskojen kallistusero määrätyllä mittakannalla, joka Hel-

singin kantakaupungin rataverkolla on 3,5 m. Kaarteiden ja siirtymäkaarien suunniteltua kal-

listuksen muutosta ei lasketa kieroudeksi, mutta sen tulee kuitenkin pysyä määrätyn maksi-

miarvon alapuolella. Kuvassa 26 on esitetty raiteen kierouden periaate (Ratahallintokeskus 

2006, s. 8). 

 

 

Kuva 26. Raiteen kierous (Ratahallintokeskus 2006, s. 8). 

 

3.2.4   Nuolikorkeuspoikkeama 

Nuolikorkeus on kaarteessa kiskon suurin sivuttaissuuntainen poikkeama määrätyn mitta-

kannan pituisesta suorasta jänteestä pääkaaren alueella ja kiskon nuolikorkeuspoikkeama on 

peräkkäisistä nuolikorkeuksista lasketun keskimääräisen nuolikorkeuden suurin poikkeama 

(Ratahallintokeskus 2006, s. 9). Nuolikorkeuspoikkeamista aiheutuu sivuttaiskiihtyvyyden 

muutoksia ja siten myös äkillisiä sivuttaisvoimia heikentäen matkustusmukavuutta ja lisäten 

kiskon kulumista sekä suistumisriskiä. Helsingissä nuolikorkeuspoikkeaman mittaaminen 

on haastavaa johtuen pienistä kaarresäteistä, peräkkäisistä vastakkaissuuntaisista kaarteista 

sekä erityisesti kaarteiden lyhyistä pääkaarista, sillä yleisesti käytetyllä lyhyelläkin 5 m:n 

mittakannalla mittausvälille osuu usein siirtymäkaaria tai kaarre kääntyy jo vastakkaiseen 
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suuntaan, jolloin saadaan vääristyneitä tuloksia. Kuvassa 27 on esitetty nuolikorkeus-

poikkeaman määritys. 

 

Kuva 27. Nuolikorkeuspoikkeama (Ratahallintokeskus 2006, s. 10). 

 

3.2.5   Korkeuspoikkeama 

Korkeuspoikkeama on korkeussuuntainen poikkeama määrätyn mittakannan pituudella mi-

tatun kiskon kulkupinnan keskimääräisestä korkeusasemasta, joka aiheuttaa liikkuvaan ka-

lustoon äkillisen pystykiihtyvyyden muutoksen (Ratahallintokeskus 2006, s. 8). Korkeus-

poikkeaman määritelmä on esitetty kuvassa 28. Helsingin kantakaupungin raitiotieverkolla 

ei ole suoritettu säännöllistä korkeuspoikkeaman mittausta. 

 

 

Kuva 28. Raiteen korkeuspoikkeama (Ratahallintokeskus 2006, s. 8). 
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3.2.6   Raidegeometrian mittaaminen 

Geometriamittauksista raideleveyden ja raiteen kallistuksen yksittäisiä mittauksia voidaan 

tarkastusmitata paikallisesti yksinkertaisilla MOD-tyyppisillä käsimittalaitteilla, kuten 

HKL:n käyttämillä Vogel & Plötcherin RCAD ratapasseilla (kuva 29). 

 

 

Kuva 29. Vogel & Plötcherin RCAD ratapassi (Vogel & Plötcher 2022). 

 

Kattavampaan rataverkon kuntoa kartoittavaan mittaukseen voidaan käyttää TGMT-mitta-

laitteita, kuten osassa 1.1.3 esiteltyä HKL:n CDM-mittaresiinaa, jolla jatkuvan mittauksen 

avulla voidaan määrittää myös raiteen kierous. Korkeuspoikkeaman ja nuolikorkeuden mää-

rittämiseen jatkuvalla mittauksella tarvitaan sijaintitiedon tallentamiseen avuksi takymetri. 

Esimerkiksi Raide-Jokeri-radan tarkemittauksissa käytettävällä Amberg Technologies -yh-

tiön mittavaunun sijainti saadaan mitattua takymetrilla, mikä mahdollistaa myös korkeus- ja 

nuolikorkeuspoikkeamien määrittämisen. Kuvassa 30 on esitetty Amberg Technologies -yh-

tiön GRP System FX mittajärjestelmä. 

 

 

Kuva 30. Amberg Technologies GRP System FX mittajärjestelmä (Amberg Technologies 

2022, s. 4). 
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EN 13848-1 -standardi sallii myös kiihtyvyysmittaukset geometriavirheiden havainnointiin. 

Kiihtyvyysmittaustuloksista kahteen kertaan integroimalla olisi mahdollista johtaa esimer-

kiksi radan pystygeometria, mutta koska liikkuvan kaluston nopeudesta, antureiden sijain-

nista, ajodynamiikasta ja jousituksista aiheutuu paljon epävarmuustekijöitä, ei vaadittaviin 

tarkkuuksiin ole mahdollista tällä tavoin päästä. Kiihtyvyysmittausta geometriavirheiden ha-

vainnointiin onkin suositeltu lähinnä vain tarkempien koskettavien mittausten tueksi ja sillä 

onkin mahdollista tehdä alustavia karkeita huomioita tarkempien tarkastusten pohjaksi. 

(SFS-EN 13848-1 2008, liite A.) 

 

HKL teetti vuonna 2017 VTT:llä metrovaunun kiihtyvyysmittaukset, joiden perusteella ver-

tailtiin juuri valmistuneen länsimetron ja aiemman kantametron rataosuuksia ratageometrian 

ja matkustusmukavuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa varustettiin M100-sarjan metrojuna 

kiihtyvyys- sekä lasersiirtymäantureilla, joilla havainnoitiin metrojunan pysty- ja sivuttais-

kiihtyvyyksiä sekä vaunun telin ja korin keskinäisiä siirtymiä. Suhteessa aiempaan kirjalli-

suudesta löytyvään suurten ajonopeuksien rataverkkojen tutkimustietoon HKL:n metron hi-

taiden ja vaihtelevien liikennöintinopeuksien mittaustulokset eivät ole suoraan vertailta-

vissa, mikä pätee myös HKL:n raitiovaunuliikenteeseen.  Jatkuvan käytönaikaisen mittauk-

sen mahdollistamiseksi todettiin tuolloin tarvittavan lisäkehittämistä. (Kokkonen et al. 2017, 

s. 1–10, 75–79.) 

 

Suomalainen EKE-Electronics on kehittänyt yhdessä VR FleetCaren kanssa SmartVision 

Track Condition Monitoring -järjestelmän, jolla voidaan liikennöivästä kalustosta käsin ha-

vainnoida käytönaikaisen telin ja akselin kiihtyvyys- ja värähtelymittauksen avulla kiskovi-

koja, kuten eristysjatkos- ja raideristeysvaurioita, kiskokatkoja, kiviä kiskoilla tai ns. hun-

ting-ilmiötä, jossa pyöräkerta vaappuu raiteella sivusuunnassa puolelta toiselle. Yhdessä 

GPS-paikannuksen avulla poikkeavuudet rataverkolla saadaan koottua käyttöliittymän kart-

tapohjaan, jolloin voidaan toistuvien mittausten avulla seurata vikojen kehittymistä. (EKE-

Electronics 2022.) 

 

Liitteessä 2 on kuvattu geometrian mittaamiseen soveltuvien laitteiden ja menetelmien 

SWOT-analyysit. 
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3.3  Kiskon kunto 

Kiskon kuntoa arvioitaessa voidaan tarkastella radan normaalista käytöstä aiheutuvaa ajo-

pinnan sekä ajoreunan kulumaa tai paikallisesti ilmeneviä kiskovikoja. 

 

3.3.1   Kiskon kuluminen 

Kuten kappaleessa 1.1.3 esiteltiin HKL:n nykyisistä menetelmistä, kiskon kulumisen mit-

tausta voidaan suorittaa mittaresiinalla raideleveyden sekä kiskouran syvyyden ja leveyden 

avulla sekä kiskoprofiilin mittaamista manuaalisesti lasermittalaitteella.  

 

Ratakiskon kuluminen tapahtuu suorilla rataosuuksilla ja loivissa kaarteissa usein kiskon ja 

pyörän ajopintojen välillä vaikuttavan vierimisväsymisen seurauksena. Tiukoissa pienen 

kaarresäteen kaarteissa, jollaisia Helsingin kantakaupungin raitiorataverkolla löytyy lukui-

sia, raitiovaunun ohjautuminen tapahtuu pyöränlaipan ja kiskon ajoreunan välisen sivukon-

taktin kautta. Kyseisen laippakosketuksen aiheuttama kiskon ajoreunan kuluminen onkin 

merkittävin kulumisen aiheuttaja raitiotieradoilla. (Ewans & Iwnicki 2002, s. 3.) 

 

Raitiovaunuissa käytetään jarrutuksen ja kiihdytyksen tehostamiseen hiekkaa lisäämään kis-

kon ja pyörän ajopintojen välistä kitkaa. Alkavien kiskon ajopinnan vikojen kehittymisen 

ennaltaehkäisyksi suoritetaan säännöllistä ylläpitohiontaa monitoimivaunulla. Jarruhiekka ja 

monitoimivaunun hiomakivet aiheuttavat kiskon ajopinnan abrasiivista kulumista. Edellä 

mainittujen kulumismekanismien lisäksi kulumista lisää korroosio, sillä ulkona katutilassa 

sijaitsevat kiskot altistuvat ympäristövaikutuksille, kuten vedelle ja talvisin katujen liukkau-

den estämiseksi käytettävälle suolalle. 

 

Kiskoprofiililla on suuri merkitys sekä raitiovaunun kulkuominaisuuksiin että myös kiskon 

ja pyörän kulumisnopeuteen. Kun kisko- ja pyöräprofiilien välinen vierimiskontaktipinta on 

mahdollisimman homogeeninen koko rajapinnan poikkileikkauksen alueella, jakautuvat 
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pyörävoimat tasaisesti koko kiskoprofiilin mitalle ja kuluminen vähenee. Mikäli kulumisen 

myötä profiilit muuttuvat, kiihtyy kuluminen entisestään. (Chen et al.2020, s. 819) 

Säännöllisellä profiilin mittaamisella voidaan havainnoida kulumismuotoa ja -nopeutta, jol-

loin voidaan pyrkiä optimoimaan oikeita kunnossapitotoimenpiteitä ja niiden ajoitusta. 

(Stow & Allen 2008, s. 7.) 

 

Vignolekiskojen kulumista voidaan mitata mekaanisilla mittalaitteilla, kuten esimerkiksi ku-

vassa 31 näkyvällä SCCS-yhtiön SKM 1-tyypin laitteella. 

 

 

Kuva 31. SCCS-yhtiön mekaaninen SKM 1-tyypin kiskoprofiilimittalaite (SCCS 2022). 

 

Suljetulla pintarakenteella toteutetulle raitioradalle edellä mainittu mekaaninen mittalaite ei 

kuitenkaan sovellu, jolloin näkyvillä on vain kiskon hamara ja urakiskon tapauksessa myös 

kiskoura ja laipansuoja. Tällaisissa kohteissa voidaan käyttää esimerkiksi Greenwood En-

gineering A/S -yhtiön MiniProf-mittalaitetta, joka on esitetty kuvassa 32.  
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Kuva 32. Greenwood Engineering A/S -yhtiön MiniProf -profiilimittalaite (Greenwood En-

gineering A/S 2022). 

 

MiniProf-laitteella ja sen mukana toimitettavalla ohjelmistolla saadaan laskettua vertikaa-

linen ja horisontaalinen kuluma niin kiskon hamaralle kuin laipansuojallekin vertaamalla 

mittaustulosta referenssiprofiiliin. Kuvassa 33 on esitetty MiniProf:n kuluman laskennan pe-

riaate. 

 

 

Kuva 33. MiniProf:n mittaustuloksen vertaaminen uuden kiskon referenssiprofiiliin (Green-

wood Engineering A/S 2022). 

 

Kuten osassa 1.1.3 esitettiin, voidaan myös laserteknologiaa hyödyntää optisessa kiskopro-

fiilimittauksessa. HKL:llä on käytössään Nextsense Calipri -käsimittalaitteita, mutta myös 

jatkuvaan mittaamiseen käytettäviä laserlaitteita on nykyään tarjolla.  
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RailTechnology GmbH:n RailMeasurement-osasto on kehittänyt sinistä laseria hyödyntävän 

laitteiston kiskoprofiilin mittaamiseen, joka ei ole yhtä häiriöherkkä teräskiskon kirkkaaksi 

kuluneen pinnan heijastuksille kuin perinteinen punainen laser. RailMeasurementin laitteisto 

(kuva 34) voidaan asentaa liikkuvaan kalustoon tai esimerkiksi työnnettävään mittakelk-

kaan, jolloin on mahdollista suorittaa profiilimittausta jatkuvana mittauksena. 

(RailMeasurement 2022.) 

 

  

Kuva 34. RailMeasurementin kiskoprofiilimittauslaitteisto (RailMeasurement 2022). 

 

Myös Deutzer Technische Kohle GmbH (DTK) -niminen saksalainen yritys tarjoaa raitiora-

doille mittauspalvelua, jolla on mahdollista mitata muun muassa ratageometriaa, urakiskon 

profiilia, aukean tilan ulottumaa sekä ajolangan linjausta ja kulumaa laserantureilla saman-

aikaisena mittauksena. (DTK 2022.)  

 

HKL tilasi DTK:lta Helsingin kantakaupungin rataverkon mittauksen 2011 ja DTK esitteli 

päivitettyä järjestelmäänsä etätapaamisessa HKL:n asiantuntijoille viimeksi tammikuussa 

2022.  

 

DTK:n mittausjärjestelmän anturit asennetaan linjaliikennekalustoon, jolloin on mahdollista 

mitata ratageometriaa linjaliikenteen kuormitusta vastaavassa tilanteessa sekä synkronoidun 

lasermittauksen ja videokuvan avulla seurata myös kisko-pyörä-rajapinnan toimintaa ja yh-

teensopivuutta. (DTK 2022.)  
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Kuvassa 35 on esitetty DTK:n ratamittauksen kaavionäkymää ja sijaintitietoihin synkronoi-

tua kiskoprofiilimittausta sekä videotallennetta kisko-pyörä-rajapinnasta. Mittaustuloksia 

voidaan tarkastella ja vertailla yhdessä tallenteiden kanssa halutulla ajanhetkellä. 

 

 

Kuva 35. Mittatietojen kaaviomuotoinen esitys yhdessä synkronoidun videokuvan kanssa 

(DTK 2022). 

 

Myös sveitsiläinen Autech AG mainostaa omaa RailXS monitorointijärjestelmäänsä, joka 

liikennöintikalustoon pysyvästi asennettuna voisi tuottaa ja tallentaa jatkuvaa radan kunto- 

sekä mittatietoa kuormitettuna mittauksena. RailXS on räätälöitävissä asiakkaan tarpeen mu-

kaan ja järjestelmä voidaan kasata tarvittavista mittalaitteista ja -antureista. (Autech 2022.)  

 

3.3.2   Kiskoviat 

Ratakiskon eri osissa voi olla monenlaisia vikoja. Kiskon hamarassa voi esiintyä kulunei-

suuden lisäksi radan käytöstä aiheutuvia ympärilyönnin jälkiä, kulkupinnan lätistymää, kor-

rugaatiota, vierintäväsymistä, squat-vikoja sekä hamaran sisäisiä vikoja ja ulkoisista teki-

jöistä aiheutuneita pintavikoja. Kiskon varressa, jalassa ja jatkoshitseissä voi esiintyä eri 

muotoisia ja suuntaisia murtumia. Lopulta väsyttävän kuormituksen ja kiskon jännitysten 

myötä kiskoviat voivat edetä aiheuttaen kiskon täydellisen katkeamisen. (Kauppinen 2011, 

s. 42–61.) 
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Kaikki pienet tai alkavat viat eivät aiheuta välitöntä riskiä, mutta vikojen kasvaessa riski 

kiskoiltasuistumiselle tai liikennehaitalle kasvaa, joten tieto vian muodosta ja suuruudesta 

on tärkeä (Ratahallintokeskus 2006, s. 28). 

 

Suljetulla pintarakenteella toteutetuilla raitiotieradoilla kiskoa ympäröivä pintarakenne tu-

kee kiskoa myös sivusuunnassa, jolloin turvallisuusriski on avoradoilla aiheutuvaa riskiä 

pienempi. Lisäksi yhtenäinen aluslaatta tukee urakiskon jalkaa tasaisesti pystysuunnassa. 

Myös raitioliikenteen rautatieliikennettä hitaammat liikennöintinopeudet pienentävät riskiä 

ja mahdollisen kiskokatkon kohdalla voidaan murtuman laadusta riippuen liikennöintiä jopa 

väliaikaisesti jatkaa korjaukseen asti asettamalla paikallisia nopeusrajoituksia, kunhan myös 

paluuvirtapiirin eheys on varmistettu. (VDV 600 2018, s. 218–222.) 

 

Kiskovikoja voidaan havainnoida silmämääräisesti kävelytarkastuksilla ja muilla ainetta rik-

komattomilla tarkastusmenetelmillä (non destructive testing, NDT), kuten ultraääni- tun-

keumaneste-, magneettijauhe-, pyörrevirta- tai induktiotarkastuksilla. NDT-tarkastuksilla on 

mahdollista havaita kiskomateriaalin sisälle ulottuvien vikojen laatu ja suuruusluokka, joita 

ei puhtaasti visuaalisin keinoin voi määrittää. Suomen rautateillä kiskojen tarkastus suorite-

taan kävelytarkastuksin ja ultraäänitarkastuksin. (Kauppinen 2011, s. 64–83.) 

 

RATO 13:ssa määritellään kiskoviat neljään luokkaan taulukon 4 mukaisesti. 
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Taulukko 4. Ultraäänitarkastuksen kiskovikaluokat valtion rautateillä (Ratahallintokeskus 

2006, s. 29). 

 

 

Vikojen kasvuun ja kasvunopeuteen vaikuttavat liikennekuormitukset sekä kiskoon vaikut-

tavat jännitykset. Vian aiheuttaman riskin merkittävyyden ja siten myös kiskojen tarkastuk-

sen tiheyden määrittävät raiteen kunnossapitotaso, eli liikennöintinopeudet, liikenteen laatu, 

kuten henkilöliikenne tai vaarallisten aineiden kuljetukset sekä raiteen kuormitus. Kiskojen 

ultraäänitarkastuksen vähimmäistiheys on määritelty viiteen vuoteen. (Ratahallintokeskus 

2006, s. 28–29.) 

 

Kiskovikojen esiintymistiheyden rajat on Suomen rautateille määritelty kunnossapitotasoit-

tain ja rataosan kuormituksen mukaan, kuten taulukossa 5 on esitetty. 
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Taulukko 5. Rautateiden ohjeelliset kiskojen vikatiheysrajat kunnossapitotasoittain (Rata-

hallintokeskus 2006, s. 30). 

 

 

Jotta rautateiden ja raitioratojen liikennöinnin aiheuttamia kuormituksia voitaisiin verrata 

keskenään ja raitioradan tarkoituksenmukaisen tarkastustiheyden arvioinnin tueksi tauluk-

koon 6 on laskettu HKL:n käytetyimpien rataosuuksien kuormitukset vuoden 2021 ajalta. 

Laskennassa on käytetty HKL:n liikennöinniltä saatuja linjakohtaisia toteutuneita lähtöjä ka-

lustotyypeittäin. Kalustotyyppien massat on ilmoitettu AW0 kuormituksella eli kaluston ko-

konaismassoina ilman matkustajia, kuten kansainvälisen kuljetusalan tilastojen sanastossa 

on määritelty. (Eurostat 2019, s. 22.) 
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Taulukko 6. HKL:n raitiorataverkon kuormitetuimmat raideosuudet. 

 

 

Taulukossa 7 on esitetty vertailuksi kuormitukset yksittäisin linjoittain vuonna 2021. Kysei-

nen kuormitus vaikuttaa siis raideosuudella, jolla ainoastaan kyseinen linja liikennöi.  

 

Taulukko 7. Raitiotieradan raidekohtaiset kuormitukset linjoittain vuonna 2021. 

 

 

Taulukosta voidaan todeta, että raideosuuksilla, joilla liikennöi ainoastaan yksi linja, kuor-

mitukset asettuvat kaikilla linjoilla alle kahteen megabruttotonniin vuodessa. 

 

Linjat: Rataosuus

Kuormitus (AW0)

Mbrt/v. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 6T, 10 Mannerheimintie, Kaivokatu - Aleksanterink. 10,2

3, 5, 6, 6T, 7, 9 Kaivokatu 6,7

3, 6, 6T, 7, 9 Pitkäsilta 6,5

1, 6, 6T, 7, 8 Hämeentie, Junatie - Helsingink. 6,4

1, 3, 6, 6T, 10 Mannerheimintie, Aleksanterink. - Bulevardi 6,4

2, 4, 5, 7 Aleksanterinkatu, Mikonk. - Unionink. 5,7

2, 4, 10 Mannerheimintie, Nordenskiöldink. - Runebergink. 5,5

3, 4, 10 Mannerheimintie, Töölön tulli - Reijolank. 5,5

2, 7, 9 Itä-Pasila 5,0

1, 8, 9 Helsinginkatu, Kaarlenk. - Flemingink. 4,7

3, 6, 6T, 9 Kaisaniemenkatu 4,7

1, 2, 8 Runeberginkatu, Mannerheimint. - Caloniuksenk. 4,6

1, 3, 8 Helsinginkatu, Kaarlenk. - L.Brahenk. 4,5

1, 3, 6, 6T Bulevardi, Mannerheimintie - Fredrikink. 4,4

Vähintään kolmen linjan käyttämät osuudet (2021):
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Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa arvioidun lähtöjen määrän (Espoo ja Helsinki 2015, s. 

41) ja Artic XL-kaluston kokonaismassan perusteella laskettuna liikennöinnin aiheuttama 

kuormitus ratalinjalla raidetta kohden on noin 3,1 Mbrt/v. 

 

3.4  Vaihteiden, raideristeyksien ja kiskonliikuntalaitteiden mittaaminen 

Vaihteiden, raideristeyksien ja kiskonliikuntalaitteiden geometriamittausta raiteen asennon 

osalta suoritetaan samoin periaattein ja samassa yhteydessä linjaraiteiden kanssa. Vaihde- ja 

raideristeysalueilla suoritetaan lisäksi tietyt mittaukset määrätyistä mittapisteistä. Aiemmin 

tämän raportin luvussa 1.1.3 kuvissa 22 ja 23 on esitetty urakiskojärjestelmän vaihteiden ja 

risteyksien mittapisteet VDV:n ohjeiden mukaisesti. Kuvassa 36 on esitetty vignoleraidejär-

jestelmän yksinkertaisen vaihteen mittapisteet ja kuvassa 37 vastaavat mittapisteet raideris-

teykselle. 

 

 

Kuva 36. Vignolevaihteen tarkastuksen mittapisteet (Liikennevirasto 2016, Liite 1 s. 1). 
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Kuva 37. Vignoleraiteen raideristeyksen tarkastuksen mittapisteet (Liikennevirasto 2016, 

Liite 2 s. 3). 

 

Vaihteiden ja raideristeysten mittaamisessa merkittäviä asioita ovat raideleveyden lisäksi 

liikkuvan kaluston pyörän ja pyöränlaipan ohjautumiseen vaikuttavat mitat kielisovituksen 

ja ristikon alueilla, kuten kiskouran syvyydet ja leveydet, tuki- ja vastakiskojen sekä risteys-

kärkien keskinäiset etäisyydet. Urakiskojärjestelmässä mittojen määräytymiseen vaikuttaa 

siis myös se, onko kyseessä matala- vai syväurainen vaihde tai risteys. Vaihteet mitataan 

vaihdemittalaitteella. 

 

Kiskonliikuntalaitteiden osalta raidegeometrian mittaamisen lisäksi seurataan kiskonliikun-

talaitteen liikevaran toimintaa lämpötilanvaihtelun funktiona. RATO 8:n mukaan kiskonlii-

kuntalaitteen aukko (A) mitataan aina tarkastuksen ja huollon yhteydessä, jolloin myös kis-

kon lämpötila merkitään muistiin. Mittauksien avulla seurataan, toimiiko liikuntalaite suun-

nitellulla tavalla, eli pysyykö sen liike sillan alueen ja kiskojen lämpölaajenemiselle laske-

tuissa lukemissa. Kuvassa 38 on esitetty 54E1-kiskonliikuntalaitteen rakenne, josta ilmenee 

myös liikuntalaitteesta mitattava aukko A. RATO:n ohjeiden mukaan kiskonliikuntalaite tar-

kastetaan kesällä ja talvella, jolloin lämpötilat ovat mahdollisimman korkeissa ja alhaisissa 

lukemissa. (Väylävirasto 2019, Liite 1, s. 7–8.) 
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Kuva 38. 54E1-tyypin kiskonliikuntalaitteen rakenne (Väylävirasto 2019, Liite 1, s. 3). 

 

3.5  Digitaalinen infraomaisuuden hallinta 

Koska ratajärjestelmän omaisuudenhallinta ja kuntotieto on hyvin paikkasidonnaista, on ra-

danpidon kunnonvalvonta- ja kunnossapitotoimet voitava yhdistää sijaintitietoon. Rataverk-

koa on haastava jakaa yksittäisiin kohteisiin, joten sitä voidaan käsitellä lineaarisena järjes-

telmänä. Sijaintitieto voidaan ilmoittaa sidottuna koordinaatistoon tai kuten valtion rautatie-

verkolla on tehty, myös ratakilometreinä. Ratakilometrijärjestelmässä ratakilometri on mää-

rämittainen osuus, joka on merkitty kilometripylväinä radan varteen helpottamaan radanpi-

don töiden paikantamista maastossa. Jokainen ratakilometri on oma mittausjaksonsa. (Vou-

tilainen 2015, s. 19.) 

 

HKL:n rataverkko on kartoitettu ETRS-GK25 koordinaattijärjestelmään (HKL 2018, s. 1). 

Mittausten suorittamisen ja radanpidon tueksi HKL:n rataverkko on jaettu paaluväleihin 

vaihdeväleittäin yksilöllisin numeroin nimettyjen vaihteiden kielenkärjistä seuraaviin. 
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HKL:n mittaustiedon hallinnointiin ja visualisointiin on käytössä Bentley Systemsin 

Optram-järjestelmä, joka on esitelty luvussa 1.1.3. Optram-järjestelmää ollaan parhaillaan 

päivittämässä Bentley Systemsin AssetWise Linear Analytics -ohjelmaan, jonka on määrä 

tuottaa automatisoitua analytiikkaa rataverkon kunnosta mittausjaksoilta ja kokonaisuutena 

hyödyntäen järjestelmään syötettyä mittaushistoriaa. Kun mittadata sidotaan paikkaan, voi-

daan toistuvien mittausten tulosten kehittymisen perusteella ennustaa rataverkon ja sen 

osuuksien elinkaarta sekä ajoittaa ja optimoida tulevia peruskunnostustöitä. Järjestelmää on 

mahdollisuus kehittä edelleen luomalla rataverkosta digitaalinen kaksonen (digital twin), 

jota ylläpitämällä rataverkon elinkaaren hallinta sekä suunnitelmien yhteensovittaminen hel-

pottuu ja tehostuu entisestään, kun koko rataverkko on digitaalisena tarkasteltavissa tietoko-

neelta käsin. (Bentley Systems 2022.) 

 

Infrarakentamisessa on yleistymässä kokonaisvaltainen digitaalisen suunnitteluaineiston 

mallintaminen (Building Information Model, BIM), jonka avulla myös ratahankkeiden hal-

linta helpottuu koko elinkaaren aikana suunnittelupöydältä lähtien läpi koko rakennuspro-

jektin, jonka jälkeen se on hyödynnettävissä valmiin ratainfran ylläpitoon. BIM-mallin hyö-

dyntämisessä on kuitenkin välttämätöntä, että koko projektin henkilöstö johdosta suoritta-

vaan portaaseen on täysin sitoutunut projektin alusta lähtien omaksumaan mallin prosessin 

omaisesti osaksi jokapäiväistä työtään, jotta malli pysyy ehyenä ja prosessi katkeamatto-

mana. (Pulido et al. 2018, s. 119–121.) 

 

HKL:n infran kunnossapidon huoltokirjana toimivassa, alun perin kiinteistöjen kunnossapi-

toon kehitetyssä Granlund Manager -ohjelmassa hallitaan ja dokumentoidaan laitteenomai-

sille yksittäisille kohteille, kuten ratavaihteille suoritettavat määräaikaishuollot ja tarkastuk-

set. 

 

Perinteisten omaisuudenhallintaohjelmistojen varjopuolena on ollut se, että laajan tai line-

aarisen jatkuvan infraomaisuuden, kuten teiden, ratojen, siltojen ja tunnelien elinkaaren hal-

lintaan on ollut käytettävissä hyvin kirjava joukko erilaisia ja eritasoisia ohjelmistoja, joiden 

yhteensovittaminen lukuisten erilaisten digitaalisten suunnittelutyökalujen ja tarvittavan in-

formaation formaattien kanssa on ollut hyvin haasteellista. Esimerkiksi informaation eri 
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muotojen, kuten As-built piirustusten ja muiden CAD-tiedostojen, 3D-mallinnusten, BIM-

mallien, koordinaatistojärjestelmien ja GPS-sijaintitietojen hallinnointi ja visualisointi yh-

dessä infraomaisuudenhallintajärjestelmässä on haastavaa. Tietyn infraomaisuuden hallin-

taan ja ylläpitoon tarvittava informaatio tulisi määritellä järkevästi ja valita määritellyn in-

formaation kanssa yhteensopiva järjestelmä tai järjestelmien yhdistelmä tehokkaimman hyö-

dyn ulosmittaamiseksi. (Caldera et al. 2021, s. 1–16.) 

 

Räätälöityjä mittauspalveluja tarjoavilla yrityksillä on omia kehittämiään ohjelmistoja tuot-

tamiensa mittaustulosten esittämiseen ja visualisointiin. Kilpailijoiden eri formaateissa ole-

vat mittausdatat ja ohjelmistot eivät kuitenkaan usein toimi ristiin ja siten eri aikoina eri 

mittausyritysten tuottamien aineistojen vertailu on hankalaa. Lisäksi historiatiedon säilyttä-

minen hajallaan useissa eri ohjelmissa estää aineiston tehokkaan hyödyntämisen. Mahdolli-

set lisenssimaksut useisiin eri ohjelmiin aiheuttaa myös ylimääräisiä kustannuksia. 
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4  Radan toleranssit 

HKL:n laatu- ja vaatimusmääritykset -dokumentissa on raidegeometrian sekä radan kunnon 

luokittelua varten määritetty rataluokat A-B sekä niitä vastaavat raja-arvot. Kyseiset urakis-

kojärjestelmälle määritetyt rataluokat ja toleranssit on koottu taulukkoon 8. 

 

Taulukko 8: Raitioradan kunnossapidon raja-arvot millimetreinä (HKL 2018, s. 24). 

 

 

Rataluokkien merkitys liikennöitävyydelle sekä kunnossapidon toimenpiteille on määritetty 

seuraavasti (HKL 2018, s. 24): 

 

”A-luokka: Rata normaalisti liikennöitävissä, ei kunnossapitotarvetta. 

 

B-luokka:  Rata normaalisti liikennöitävissä, seurattava, kunnossapitoa suoritettava kau-

den aikana. 

▪ Radan kiertymä: seurattava arvon kehittymistä 

▪ Raidekatko / ajopinnan virhe: korjattava kauden aikana 

 

Raitioradan 
kunnossapidon raja-
arvot 

A-rataluokka B-rataluokka C-rataluokka D-rataluokka 

Raideleveys     

Suora 0- 4 4- 6 6-12 ≥ 12 

Kaari < R300 0- 4  4-8  8-12 ≥ 12 

Kiskon kulkupinnan kuluma    

Pystykuluminen mm 
(uran syvyys) 

0- 8  
(47-39) 

8- 12 
(39-35) 

12- 17 
(35-30) 

>17 
 <30 

Kiskon ajoreunan 
pyöristys profiili  
R-10mm 

< ±0,5mm ±0,5-- ±1mm ±1-- ±2mm >±2mm 

Radan ”kiertymä” 
Jänne pituus- 3,5m 
 

 
0-4 
 

 
4- 8 
 

 
8- 12 
 

 
>12 

Raidekatko, 
ajopinnan 
virhe/kuluma. 
Pystysuunta 

- töyry 
- notko 

Vaakasuuntaan 

 
 
 
0-1 
0 
0-1 

 
 
 
1-1,5 
0-1 
1-2 

 
 
 
>1,5 
>1 
>2 

 
 
 

 



68 

 

 

C-luokka: Rataosalle liikennöintirajoitus/ nopeuden alentaminen. Kunnossapito suoritet-

tava seuraavien viikkojen aikana. 

▪ Radan kiertymä: liikennöintirajoitus/nopeuden alentaminen, kunnos-

sapito suoritettava kauden aikana. 

▪ Raidekatko/ajopinnan virhe: korjattava mahdollisimman pian.  

 

D-luokka:  Rataosan nopeusrajoitus / katko liikennöintiin: Korjattava välittömästi. Rai-

teen vaihto välittömästi tai viimeistään seuraavan kauden aikana.” 

 

Nykyisellään edellä mainitut HKL:n raja-arvot pitävät sisällään epäjohdonmukaisuuksia ja 

puutteita, eikä niiden ja kaluston yhteensoveltuvuutta tai kustannustehokkuutta ole tarkem-

min arvioitu. Epäjohdonmukaisuuksista johtuen raja-arvoja ei täysin ole otettu järjestelmäl-

liseen käytäntöön. Esimerkiksi ajoreunan pyöristyksen mittaamista ei ole ohjeistettu. Suo-

ralla raiteella ajopinnan kuluessa ajoreunan nurkkaan tulee kulma, jolloin itse pyöristys ei 

sinällään muutu. Jyrkässä kaarteessa taas pyöränlaipan nurkka kuluttaa ulkokaarteen puolei-

sen kiskon ajoreunaan ns. hyllyn eikä sitä voi mitata helposti pyöristyksen muutoksena. Rai-

dekatkon (tai kiskokatkon) mittaustapaa ei ole yksiselitteisesti ohjeistettu ja sen osalta tau-

lukko aiheuttaa sekaannusta. Vaihteiden mittaamiseen ei ole määritetty raja-arvoja tois-

taiseksi ollenkaan. 

 

4.1  Valmistus- ja rakentamisen toleranssit 

Rataelementtien teräsosien valmistamiseen ja kokoonpanoon pätevät käytännössä konepaja-

olosuhteiden ja kiskovalssaamoiden mahdollistamat toleranssit. Vignole- ja urakiskojen val-

mistustoleranssit on määritelty standardeissa EN 13674 ja EN 14811. Betoniset ratapölkyt 

valmistetaan muottiin valamalla ja niille pätevät omat toleranssinsa, jotka on määritelty stan-

dardisarjassa EN 13230. Puisille ratapölkyille mitat on määritelty standardissa EN 13145. 

Kiskonkiinnikkeille on esitetty vaatimukset standardisarjassa EN 13481. Vignolejärjestel-

män vaihteiden, risteyksien ja kiskonliikuntalaitteiden valmistuksen vaatimukset on määri-

telty EN 13232 sarjassa. Vignolejärjestelmään perustuvan radan rakentamis- ja kunnossapi-

totöiden hyväksymistä käsittelevä standardisarja EN 13231 määrittelee toleranssit junara-

doilla suoritettaville töille. 
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Suljetulla päällysrakenteella toteutettuun urakiskojärjestelmään eivät vignolejärjestelmän 

standardien mukaiset toleranssit kuitenkaan sovellu. Kevyempien akselipainojen, hitaam-

pien liikennöintinopeuksien ja ahtaasta kaupunkitilasta johtuvien ratojen tiukempien geo-

metriaratkaisujen myötä on raitioratainfran toleranssit sovitettava juuri kyseiseen järjestel-

mään ja ympäristöön sopiviksi.  

 

Uuden käyttöönotettavan radan rakennustoleranssit määrittävät sen elinkaaren lähtöarvot. 

Käytössä kuluvan ja vanhenevan ratajärjestelmän turvallisuuden sekä käytettävyyden takaa-

miseksi ja ylläpitokustannusten optimoimiseksi on määriteltävä toimivat kunnossapitorajat, 

joiden avulla radan kunnossapitotoimet voidaan ajoittaa järkevästi. Kunnossapitotolerans-

sien avulla radan ja sen järjestelmien elinkaarta jatketaan, kunnes saavutetaan lopulliset uu-

simista vaativat raja-arvot. 

 

4.2  Raiteen geometrian kunnossapitotoleranssit 

Raidegeometrian kunnossapitotoleranssit on sovitettava yhteen raitiovaunukaluston pyörä-

kertojen mittojen ja toleranssien kanssa.  

 

Väyläviraston RATO 13 -ohjeen liitteessä 1 on esitetty tarkastusvaunulla suoritettavan mit-

tauksen raja-arvot Suomen rautateiden raidegeometrialle. Käytettävät mittakannat ovat osit-

tain riippuvaisia mittaustavasta ja -välineestä, joten RATO 13:n toleranssit eivät ole suoraan 

soveltuvia raitiotieradan mittauksissa, joihin käytettävissä ei ole vastaavaa mittavaunukalus-

toa. Myös raitioteiden jyrkemmistä kaarteista ja korkeuseroista johtuen rautateillä käytetyt 

pitkät mittakannat eivät sovellu sellaisenaan, mutta toleranssien määrittelyssä RATO:n raja-

arvoja voidaan toki käyttää referenssinä. 

 

4.2.1   Raideleveys 

Esimerkiksi urakiskoilla raideleveyden S ja ohjausleveyden L kunnossapitotoleransseja mää-

riteltäessä tulee huomioida ajoreunan kuluminen, sillä kaarteissa raitiovaunun 
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pyöränlaipanreunan tulee ohjautua ulkokaarteen puoleista ajoreunaa vasten. Pyöräkerta ei 

saa ohjautua sisäkaarteen puolen laipansuojaa vasten, jolloin suistumisen riski kasvaa. (VDV 

TR Sp 2006, s. 21.) 

 

Tästä varoittavana esimerkkinä voidaan pitää Manchesterissä maaliskuussa 2006 sattunutta 

kiskoilta suistumista. Onnettomuustutkintaraportin mukaan ulkokaarteen ajoreunan liialli-

sen kulumisen vuoksi sisäkaarteen puoleisen pyörän laippa ohjautui laipansuojaa vasten, jol-

loin laipansuojan murruttua pyörä suistui urastaan. Samaisen raportin mukaan vastaavasta 

kaarteessa laipansuojan rikkoutumisesta johtuen suistumisia oli tapahtunut aiemmin myös 

Shudehillissä vuonna 2004 ja Lontoossa 2005. (RAIB 2007, s. 13–19.) 

 

Ulkokaarteen ajoreunan kuluessa sisäkaarteen puoleisen laipan sisäreuna lähenee kiskon lai-

pansuojaa. Raiteen raideleveys S tulee olla aina suurempi kuin pyöräkerran raideleveys s ja 

raiteen ohjausleveyden L tulee olla suurempi kuin pyöräkerran ohjausmitta l. Urakiskojen ja 

pyöräkerran välistä suhdetta kaarteessa on havainnollistettu kuvassa 39. 

 

 

Kuva 39. Raideleveyden mitoitus ja pyöräkerran kulku kaarteessa urakiskoilla (Muokattu 

lähteestä: VDV TR Sp 2006, s. 43). 
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Urakiskojärjestelmän poikittaismittasuhteita ja toleranssien määrityksen laskentaa on esi-

telty tarkemmin VDV:n Technische Regeln Spurfürung dokumentin kappaleessa 4 (VDV 

TR Sp 2006, s. 39–62) ja sen liitteessä 2 (VDV TR Sp 2006, liite 2). 

 

Pyöränlaipan vaatima tila kiskourassa kaarteessa riippuu kaarresäteen lisäksi raitiovaunuka-

luston alustan mittasuhteista, kuten telien etäisyyksistä, akseliväleistä, pyöräkertojen poikit-

taismitoista ja pyörien mitoista. Kiskouran ja sen toleranssien mitoittamiseen on esitetty las-

kentamalli Technische Regeln Spurfürung dokumentin liitteessä 1. (VDV TR Sp 2006, liite 

1.) 

 

Vignolekiskoilla laipansuojat eivät rajoita mitoitusta, vaan pyörän ajopinnan leveyden tulee 

sopia yhteen raideleveyden mitoituksen kanssa, jottei kaarteessa sisäkaarteen puoleinen 

pyörä pääse putoamaan kiskolta vastakkaisen pyörän laipan ohjatessa ulkokaarteessa vaunun 

kulkua. Vignolekiskojen ja pyöräkerran välistä suhdetta kaarteessa on havainnollistettu ku-

vassa 40. 

 

 

Kuva 40. Raideleveyden mitoitus ja pyöräkerran kulku kaarteessa vignolekiskoilla (Muo-

kattu lähteestä: VDV TR Sp 2006, s. 44). 
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Valtion rautateiden vignoleraiteilla raideleveyden akuuttiraja-arvot vaihtelevat kunnossapi-

totasosta riippuen 1AA-tason -6…+15 mm:n ja 6-tason -10…+30 mm:n välillä. (Ratahallin-

tokeskus 2006, Liite 1.) 

 

4.2.2   Raiteen kallistus 

Raitiovaunun kaarreajossa voidaan sen sivusuuntaista kiihtyvyyttä osittain kääntää pysty-

suuntaiseksi kallistamalla raidetta sisäkaarteeseen päin. Näin voidaan parantaa matkustus-

mukavuutta, kun osa matkustajan kokemasta sivuttaiskiihtyvyydestä jakautuu kohti matkus-

tamon istuinta ja lattiaa. Myös raitiovaunun kiskoiltasuistumisen riskiä kaarteessa voidaan 

tällä tavoin pienentää. Sopiva kallistuskulma määritetään suunnitteluvaiheessa sovittamalla 

se suunniteltuun kaarresäteeseen ja liikennöintinopeuteen. Radan päällys- ja pohjarakentei-

den ominaisuuksista riippuen ja liikennöinnistä aiheutuvien kuormituksista sekä kiskojen 

kulumisesta johtuen kallistus saattaa radan elinkaaren aikana muuttua. 

 

Valtion rautateillä kallistuspoikkeaman akuuttirajat vaihtelevat kunnossapitotasosta riip-

puen 1AA-tason 8 mm:n ja 6-tason 21 mm:n välillä. Kallistus ulkokaarteen puolelle ei ole 

missään tapauksessa sallittu. (Ratahallintokeskus 2006, Liite 1.) 

 

4.2.3   Raiteen kierous 

Raiteen liiallinen kierous rasittaa liikennöivää kalustoa riippuen sen teknisestä toteutuksesta, 

kuten muun muassa korin ja telien pyöräkertojen mittasuhteista sekä vaunun moduulien vä-

lisistä nivelistä ja niiden liikeratojen rajoituksista. Kuten raiteen kallistus, myös kierous voi 

kuormituksista johtuen muuttua radan elinkaaren aikana. Liikkuvan kaluston elinkaaren pi-

dentämiseksi, tulee radan kieroudelle olla kunnossapitoa varten raja-arvot. Valtion rauta-

teillä kierouden poikkeaman akuuttiraja-arvot 3,5 m:n mittakannalla mitattuna vaihtelevat 

kunnossapitotason 1AA 9 mm:n ja 6-tason 21 mm:n välillä (Ratahallintokeskus 2006, Liite 

1).  
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4.2.4   Korkeuspoikkeama 

Pystysuuntaisiin kiihtyvyyksiin vaikuttaville korkeuspoikkeamille on rautateille määritetty 

raja-arvoja, joiden avulla voidaan kontrolloida raiteeseen kohdistuvia rasituksia sekä suistu-

misturvallisuuden riskiä ja matkustusmukavuutta erityisesti korkeilla liikennöintinopeuk-

silla. RATO 13 määrittää korkeuspoikkeamille akuuttirajat kunnossapitotasoittain 5 m:n tu-

lostuskannalla. Vaativimmalla kunnossapitotasolla 1AA akuuttiraja korkeuspoikkeamalle 

on 7 mm ja karkeimman 6-tason akuuttiraja on 14 mm. (Ratahallintokeskus 2006, Liite 1.) 

 

4.2.5   Nuolikorkeuspoikkeama 

Sivuttaiskiihtyvyyttä ja nykäysarvoja voidaan hallita määrittämällä nuolikorkeus-

poikkeamille raja-arvot. RATO 13:ssa nuolikorkeuspoikkeamille on määritetty 20 m:n mit-

takannalla kunnossapitotasolle 1AA akuuttirajaksi 9mm ja 6-tasolle 36mm (Ratahallintokes-

kus 2006, Liite 1). Raitiotieratojen jyrkkien kaarresäteiden vuoksi 20m:n mittakanta on Hel-

singin kantakaupungin rataverkolla sovellettavaksi liian pitkä. 

 

4.3  Kiskon kunnossapitotoleranssit 

Urakiskon ajopinnan kulumisesta johtuen raitiovaunun pyörän laippa lähestyy kiskouran 

pohjaa. Luonnollisesti urakiskon tapauksessa ajopinnan kulumiselle toleranssi on määritel-

tävissä siten, että uran syvyys ei laske pienemmäksi, kuin pyöränlaipan suurin mahdollinen 

korkeus. 

 

Kiskon ajoreunan kunnossapitotoleranssi määräytyy radan raide- ja ohjausleveyden sekä 

pyöräkerran vastaavien mittojen toleransseista siten, että sisäkaarteen puoleisen pyörän ta-

kareuna ei pääse osumaan kiskon laipansuojaan, kuten raideleveyden toleransseista edellä 

todettiin. HKL:n kaluston kunnossapidossa on käytössä toleranssit raitiovaunun pyörän mi-

toille kuvan 41 mukaisesti. 
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Kuva 41. Pyöränlaipan mittauspisteet ja raja-arvot (HKL 2020). 

 

Kisko- ja pyöräprofiilien yhteensopivuus vaikuttaa raitiovaunun kulkuominaisuuksiin ja si-

ten myös turvallisuuteen ja matkustusmukavuuteen sekä kisko-pyörä-kontaktista syntyvään 

meluun. Kiskon käsivaraisella profiilimittauksella voidaan selvittää profiilin muutoksia pai-

kallisesti, mutta muuten kuin kiskouran syvyyden ja leveyden osalta profiilin muodolle on 

toistaiseksi vaikea määrittää mitattavissa olevia toleransseja. 

 

4.4  Vaihteiden, raideristeyksien ja kiskonliikuntalaitteiden kunnossapitotoleranssit 

Raitiorataverkolla on käytetty sekä matala- että syväuraisia vaihteita ja Raide-Jokeri-radalla 

on myös vignolevaihteita. Tästä syystä on tärkeää, että vaihteen tyyppi on tiedossa vaihteen 

mittoja tulkittaessa, sillä myös nimellismitat toleransseineen ovat kullekin vaihdetyypille 

ominaiset. 

 

Koska ratajärjestelmän vaihteet eivät ole kallistettuja, tapahtuu kielisovitusalueella vaunun 

pyöräkerran ohjautuminen poikkeavalle raiteelle pääasiassa pyöränlaipan ja vaihteen kielen 

välisen sivuttaisen kontaktin kautta, jolloin kielen ajoreunan kuluminen on merkittävä mit-

tauskohde. Kuvassa 42 on esitetty pyöräkerran ohjautumisen periaate vignolevaihteen kieli-

sovituksessa. 
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Kuva 42. Pyöräkerran ohjautumisen periaate vignolevaihteen kielisovituksessa (Xu et al. 

2016, s. 9). 

 

Myös kielen asettuminen tukikiskoa vasten on tärkeää ja mahdolliselle välykselle on oltava 

raja-arvot. RATO 14:ssä on määritetty ylärajat välykselle eri vaihdetyypeille. Vaihdetyy-

pistä riippuen kääntölaitteen kohdalla välyksen raja-arvo vaihteen lukittumiselle ja valvon-

talaitteen toiminnalle vaihtelee 2 mm:n ja 4 mm:n välillä (Liikennevirasto 2016, s.12). Kie-

len ja tukikiskon välys on havainnollistettu kuvassa 43. 

 

  

Kuva 43. Vaihteen kielen ja tukikiskon välys Q (Muokattu lähteestä: VDV TR Sp 2006, s. 

34). 

 

Linjaraiteesta poiketen vaihteen risteysalueella yleensä risteyksen vastakisko tai urakisko-

järjestelmän laipansuoja ohjaa pyöräkerran kulkua laipan sisäreunaa vasten (kaarrevaihteita 
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lukuun ottamatta). Näin estetään pyöränlaipan törmääminen risteyskärkeen. Kuvassa 44 on 

esitetty pyöräkerran ohjautuminen matalauraisen vaihteen ristikossa, kuvassa 45 syväurai-

sessa sekä kuvassa 46 vignolejärjestelmän vaihderisteyksessä. 

 

 

Kuva 44. Matalaurainen risteys syväuraisella vastakiskolla (urakiskojärjestelmä) (Muokattu 

lähteestä: VDV TR Sp 2006, s. 48). 

 

 

Kuva 45. Syväurainen risteys (urakiskojärjestelmä) (Muokattu lähteestä: VDV TR Sp 2006, 

s. 46). 
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Kuva 46. Risteys vignolejärjestelmässä (Muokattu lähteestä: VDV TR Sp 2006, s. 47). 

 

Jos raideristeyksen kohtauskulma on tarpeeksi loiva, voidaan se toteuttaa syväuraisena. 

Muutoin raideristeys joudutaan toteuttamaan matalauraisena, mikä aiheuttaa kolinaa sekä 

turvallisuussyistä alemman nopeusrajoituksen, kun raitiovaunu nousee matalan uran pohjaa 

pitkin laipan varaan. Helsingin kantakaupungin raitiotieverkolla tiiviissä kaupunkitilassa ja 

katujen suorakulmaisia risteyksiä mukailevissa raideristeyksissä matalauraisilta risteyksiltä 

ei voi välttyä. Ahtaaseen kaupunkitilaan räätälöidyissä yksilöllisissä geometriaratkaisuissa 

myös risteyssuhteet ja kaarresäteet ovat aina yksilöllisiä, jolloin standardiratkaisuja ei ole 

uranleveyksille suoraan sovellettavissa. Kuvassa 47 on esitetty matalauraisen ja kuvassa 48 

syväuraisen raideristeyksen poikkileikkaukset. 
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Kuva 47. Matalaurainen raideristeys (urakiskojärjestelmä) (Muokattu lähteestä: VDV TR Sp 

2006, s. 53). 

 

 

Kuva 48. Syväurainen raideristeys (urakiskojärjestelmä) (Muokattu lähteestä: VDV TR Sp 

2006, s. 51). 

 

Kiskonliikuntalaitteiden kunnossapitotoleransseihin pätevät samat ohjeet raidegeometrian 

osalta kuin linjaraiteille ja vaihteillekin. RATO 8:n mukaan kiskonliikuntalaitteen liike, eli 

liikuntalaitteen aukon muutos lämpötilavaihteluun suhteutettuna ei saisi poiketa suunnitte-

luarvoista yli 5mm. Suurempi poikkeama kielii joko kiinnitysruuvien lukittumisesta tai kis-

kojen ankkuroinnin löystymisestä, jolloin kyseiset kohteet tulisi tarkastaa. (Väylävirasto 

2019, Liite 1, s. 8–9.)  
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5  Pohdinta 

Tämän tutkimuksen tekijä on Tampereen ammattikorkeakoulusta vuonna 2010 koneteknii-

kan insinööriksi valmistumisensa jälkeen työskennellyt HKL:llä yhtäjaksoisesti vuodesta 

2012 raitiovaunukaluston sekä raitiotieratojen kunnossapidon asiantuntijana, raitio- ja met-

rorata- sekä kiinteistöinfran asiantuntijaorganisaation esihenkilönä ja toimii nykyisin Omai-

suudenhallintayksikössä raitio- ja metroradoista vastaavana laatuinsinöörinä. 

 

Tutkimukseen hyödynnettävän ja soveltuvan lähdeaineiston löytymisessä ovat auttaneet 

oman työkokemuksen lisäksi päivittäisten työtehtävien ja keskustelujen yhteydessä kolle-

goilta saadut ideat ja vinkit. LUT-yliopiston tiedekirjaston hakupalvelulla ja Scopus-tieto-

kantahauilla löytyi myös hyödyllistä kirjallisuutta ja tätä työtä tukevia tutkimuksia. 

 

Kuten alun perin oli kirjallisuuskatsauksen tuloksienkin perusteella odotettavissa, tutkimuk-

sen myötä ei löytynyt raitioliikenneradoille yleispäteviä standardeja tai ohjeita, jotka olisivat 

suoraan sovellettavissa pääkaupunkiseudun raitiotieradoille. 

 

Tutkimuksen myötä hyödyllisimmiksi ohjeiksi ja lähteiksi osoittautuivat VDV:n tuottamat 

saksankieliset ohjeet ja säännökset. Yhtenä haasteena tämän tutkimuksen toteuttajan koh-

dalla näyttäytyikin juuri saksankielisen materiaalin kääntämisen ja sisäistämisen hitaus. Sak-

sankielisten termien kääntäminen oli haastavaa, sillä kaikille erityisalan termeille ei löydy 

aina suomen- tai edes englanninkielisiä vastineita. Vastaavaa yhtä kattavaa materiaalia ja 

ohjeistusta ei löytynyt englanninkielisenä, joten VDV:n materiaalin hyödyntäminen mah-

dollisimman kattavasti oli loogista ja perusteltua. 

 

Myös Väyläviraston ylläpitämä RATO-ohjeistus toimi merkittävänä lähteenä tutkimuksessa, 

sillä rautateiden raitioratoja suuremmista kalustomassoista ja liikennöintinopeuksista huoli-

matta suomen rautatieverkolla vallitsevat pääkaupunkiseudun raitiotieverkostoa vastaavat 
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ympäristö- ja ilmasto-olosuhteet auttavat soveltuvien kunnonvalvontamenetelmien arvioin-

nissa. Esimerkiksi Keski-Euroopan lämpötilavaihtelut sekä lumi- ja jääkertymät eroavat 

Suomen olosuhteista, jolloin routimisesta ja kiskon jännitysvaihteluista aiheutuvat vaikutuk-

set rakenteiden eliniälle voivat erota merkittävästikin. RATO-ohjeita voisi parhaiten sovel-

taa käytännössä lähinnä Raide-Jokerin sepeliratojen osalta. 

 

EN-standardien hyödyntäminen soveltuvin osin on perusteltua. Myös VDV:n ohjeissa ja 

RATO:ssa viitataan monessa yhteydessä EN-standardeihin. Raitiotieradan rakentamisen ja 

materiaalien osalta voidaan hyödyntää EN-standardeja. Erityisesti EN 13848 sarja, joka 

määrittelee ratageometrian laadun mittaamista, on sovellettavissa myös raitiotieratojen kun-

nonvalvontaan. 

 

Tutkimuksessa jouduttiin tyytymään EN-standardien pääosin vanhentuneiden versioiden 

sekä vanhojen kehitysversioiden hyödyntämiseen, sillä jo hyvissä ajoin varmistuneesta ra-

hoituksesta huolimatta ei tutkimuksen aikana tuoreita ja puuttuvia versioita standardeista 

onnistuttu hankkimaan. Jatkossa tuoreet ja puuttuvat versiot tulisi kuitenkin joka tapauksessa 

hankkia. 

 

Kunnonvalvonnan ja mittausten resursoinnissa yhtenä haasteena on muun muassa Helsingin 

1000 mm:n harvinainen raideleveys, sillä voi olla vaikeaa houkutella ulkopuolisia toimijoita 

investoimaan kalliisiin mittalaitteisiin, kun työtä ei Helsingin suhteellisen suppean rataver-

kon johdosta ole kuitenkaan paljoa tarjolla ja samoja laitteita ei voi hyödyntää kovinkaan 

laajasti muissa Suomen kaupungeissa. 

 

Mittalaitetoimittajat ja mittauspalveluntuottajat toteuttavat omaa tuotekehitystään ja mark-

kinoivat tuotteitaan ja palveluitaan radanpitäjille. Kaupallisesta asetelmasta johtuen yrityk-

set pitävät osan tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä tiedoista salassa kilpailuase-

mansa turvaamiseksi markkinoilla. Laitteita ja palveluita hankkivalla tilaajalla tulee siis löy-

tyä tarvittavaa kompetenssia alalta objektiivisen vertailun suorittamiseksi, mikä ei aina ole 

kovinkaan yksinkertaista. Markkinointipuheissa tuote tai palvelu näyttäytyy usein 
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ylivertaisena kilpailijoihin nähden, mutta mikäli tilaaja ei ole alusta asti tilanteen tasalla, 

saattaa todellisen hyödyn ja kustannusten suhde selvitä vasta käyttöönoton jälkeen. 

 

HKL:n sekä muiden raitioliikenneasiantuntijoiden keskuudessa (Urban Rail Transport 2010, 

s. 107-108) on käytännön kokemukseen perustuen todettu, että suoriutuakseen tehokkaasti 

raitioratainfran hallinnoinnista sekä ylläpidosta on omistajalla tai omistajan edustajalla ol-

tava riittävät resurssit ja laaja sekä syvä asiantuntemus radanpidosta. Rataomaisuuden hal-

linnan tietojärjestelmän tulee toimia välttämättömänä perustana rataverkon kuntotiedon ja 

elinkaaren historian tallentamiseksi, jotta kustannustehokkaan radanpidon toteuttamiselle 

välttämätön tieto säilyisi omistajalla henkilöstön tai palveluntuottajan vaihtuessakin.  

 

Mittadataa ja raitioratainfraomaisuustietoja olisi siis ylläpidettävä HKL:n omissa järjestel-

missä, jotta voidaan varmistaa tietojen pysyminen ja ajantasaisuus palveluntarjoajien mah-

dollisesti vaihtuessa. Jotta eri vuosien mittaustiedot olisivat vertailukelpoisia keskenään, tu-

lee tietojen olla samassa muodossa tai ne tulisi voida käsitellä samaan muotoon, joka on 

myös yhteensopiva HKL:n käyttämän omaisuudenhallintajärjestelmän kanssa. HKL:llä tu-

lisi olla tarvittavat resurssit omaisuudenhallintajärjestelmän ylläpitämiseksi ja päivittä-

miseksi rataverkon muuttuessa. 

 

Raitioliikennettä ei ole vielä ennen Tampereen raitiotieverkon valmistumista ollut muualla 

Suomessa käytössä (Turun ja Viipurin historiallisia ratoja lukuun ottamatta), joten raitiora-

taosaaminen maan rajojen sisäpuolella on keskittynyt pitkälti Helsingin rataverkoston ym-

pärille. Raitioliikenteen ja raitioteiden viimeaikaisen voimakkaan laajentumisen sekä mui-

den suuren mittakaavan ratahankkeiden myötä Suomessa alan toimijoiden välille muodostuu 

parhaillaan suurta kysyntää ja kilpailua osaavasta työvoimasta, kuten Suomi-rata Oy:n toi-

mitusjohtaja kirjoittaa kolumnissaan Rakennustekniikka -lehdessä joulukuussa 2021 julkais-

tussa kolumnissaan (Kohtamäki 2021). 

 

Ainutlaatuinen Artic-raitiovanujen dynamiikka luo oman haasteensa, sillä suoria tutkimus-

referenssejä vaunun ja radan väliseen dynamiikkaan ja kulumiseen ei ole, joten käytännön 
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kokemuksesta Helsingissä muodostuu arvokasta tietoa ylläpidon suunnittelun ja optimoin-

nin tueksi. 

 

Raitiotieradoille sopivat kunnossapitotoleranssit voidaan alustavasti määritellä raitiovaunu-

kaluston ja ratarakenteiden mittasuhteiden perusteella. Kunnossapito- ja kunnonvalvontatoi-

mien optimoimiseksi on kuitenkin saatava kerättyä mittaustietoa, jonka historian ja radan 

kuormitustietojen avulla voidaan määrittää sopivat aikavälit toimenpiteille ja vastaavasti so-

pivat toleranssit, jotta vikaantumisiin ehditään tarkastuksien ja mittausten kautta puuttua 

ajoissa. Yleisten raitiotieratoja koskevien standardien puuttuessa tulisi siis painottaa rataver-

kolle sovitettujen yksilöllisten ohjeiden tärkeyttä.  
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6  Johtopäätökset 

Tutkimuksessa selvitettiin pääkaupunkiseudun raitiorataverkon kunnonvalvontaan sovellet-

tavissa olevia standardeja ja ohjeita. Tutkimuksella voitiin vahvistaa, että yleispätevää rai-

tiotieratojen kunnonvalvontaan sovellettavia standardeja tai ohjeistusta ei ole olemassa. Kui-

tenkin saksalaiset VDV:n materiaalit ovat parhaiten hyödynnettävissä paikallisten yksilöl-

listen raitiotieratajärjestelmien kunnossapitotoleranssien määrittelyyn. Väyläviraston 

RATO-ohjeita voidaan soveltaa pikaraitioteiden sepeliratojen kunnonvalvonnan määritte-

lyyn. Eurooppalaiset EN 13848 sarjan raidegeometrian määrittelyä ja mittaamista koskevat 

standardit soveltuvat pääosin myös raitioratojen raidegeometrian mittaamiseen. 

 

Tutkimuksen tuloksena syntyi raportin liitteenä oleva ehdotus pääkaupunkiseudun rai-

tiotieratojen kunnonvalvontasuunnitelmaksi (liite 1). 

 

Raitioratajärjestelmän toleransseja määritettäessä tai muutettaessa, tulisi aina huomioida yh-

teensopivuus kaluston vastaaviin mittoihin ja toleransseihin. Kaluston kunnossapidon tole-

ranssit eivät toistaiseksi huomioi pyöräkerran raidevälin tai ns. back-to-back -mittoja, eikä 

niiden mittaaminen sisälly säännölliseen kunnossapito-ohjelmaan. Kisko-pyörä -rajapinnan 

yhteistoimintaa tulisikin kehittää voimakkaasti, jotta raitioliikennejärjestelmän toimintaa 

voitaisiin kehittää ja hallita kokonaisuutena.  

 

Tutkimuksen aiheen laajuuden ja pääkaupunkiseudun raitioratainfran lukuisten erilaisten ra-

kenteiden vuoksi tutkimuksessa ei ajan puutteesta johtuen pystytty määrittämään tarkkoja 

kunnossapitotoleransseja. Tutkimuksessa selvitettiin kuitenkin lähtökohdat ja vaatimukset 

toleranssien laatimiselle. Tämän tutkimuksen jälkeen tulisi yhteistyössä kalustopalveluyksi-

kön kanssa määrittää yhteensovitetut toleranssit ja kunnonvalvontatoimenpiteet kaluston 

pyörälle ja pyöräkerralle, linjaraiteelle, vaihteille sekä ratalaitteille. Kullekin rakenneratkai-

sulle ja vaihdetyypille tulee märittää omat soveltuvimmat toleranssit. 
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Toleranssit sekä tarkastusten ja mittausten aikavälit tulee arvioida säännöllisesti suhteessa 

liikennöinnin kuormittavuuteen ja havaittuihin vikaantumisiin sekä kulumisnopeuteen. 
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7  Yhteenveto 

Tämä tutkimus tehtiin HKL:n kehittyvän ja laajentuvan raitioliikenneverkoston kunnonval-

vontasuunnitelman kehittämiseksi. Vähentyneiden henkilöresurssien ja henkilövaihdosten 

johdosta HKL:n kunnonvalvonnan suunnitelmallisuus on päässyt rakoilemaan, sillä omai-

suudenhallinnan dokumentaatio on ollut vajavaista. 

 

Rakenteilla ja suunnitteilla olevien pikaraitioteiden myötä HKL:n hallintaan ja operoitavaksi 

tulee uudenlaisia ratarakenteita ja -järjestelmiä, joille vanhat kunnonvalvontamenetelmät ei-

vät täysin sovellu. 

 

HKL:n käytössä ei ole ollut järjestelmällisesti määritettyjä toleransseja ratainfran kunnossa-

pitoa ja elinkaaren hallintaa varten. 

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin ohjaavan kirjallisuustutkimuksen keinoin HKL:n käyttöön 

soveltuvia standardeja, ohjeita ja menetelmiä kunnonvalvonnan suorittamiseen sekä tole-

ranssien määrittämistä varten. 

 

Standardeja ja ohjeita arvioitiin HKL:n raitiorataverkoston erityispiirteiden ja vaatimusten 

kannalta. Johtopäätöksenä todetaan, että löydetyistä ohjeista ja standardeista parhaiten 

HKL:n tarpeisiin soveltuvat VDV:n ohjeistukset ja säännöt. Rautatiealan EN-standardeja 

voidaan jossain määrin soveltaa raitiotieradoille ja Suomen rautatieverkolla noudatettavien 

ratateknisiä ohjeita (RATO) voidaan käyttää referenssinä raitioteiden ohjeistuksen kehittä-

misessä. 

 

Johtuen jokaisen raitiorataverkon yksilöllisistä piirteistä ja erilaisesta raitiovaunukalustosta, 

samat toleranssit, ohjeet ja toimintatavat eivät suoraan käy toisten järjestelmien kanssa ris-

tiin. Raitiorataverkon ohjeistus, toleranssit sekä kunnonvalvontatoimet tulee suunnitella 
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ratainfran ja kaluston yhteensopivuus huomioiden eikä niitä voi määrittää erikseen toisistaan 

riippumattomasti.  

 

Tutkimuksen jäljiltä jatkotutkimuksen aiheeksi todetaan ratainfran sekä liikennöivän kalus-

ton toleranssien yhteensovittaminen yhteistyössä infra- ja kalustopalveluiden kesken. 

 

Kustannustehokkaan ja turvallisen radanpidon takaamiseksi kunnonvalvonnan ja kunnossa-

pidon toimenpiteiden aikataulutus tulee sovittaa rataverkon kuormituksen sekä kunnonval-

vonnan keinoin todettavan vikaantumistiheyden kanssa.  

 

Ratainfran elinkaaren hallinta historiatietoineen tulee toteuttaa ja ylläpitää tarkoitukseen so-

veltuvan omaisuudenhallintajärjestelmän avulla, jolloin historiatiedon hyödyntäminen toi-

mii mahdollisimman tehokkaasti, eikä tärkeä historiatieto pääse katoamaan. Omaisuuden-

hallinnan riittävä resursointi on ensisijaisen tärkeää turvallisen ja kustannustehokkaan jatku-

vuuden takaamiseksi.   
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Liite 1: Mittalaitteiden sekä mittaus- ja tarkastusmenetelmien soveltuvuuden arviointi radan 

suureiden ja tarkastuskohteiden mittaamiseen ja havainnointiin. 

 



 

 

 

Liite 2: Geometriamittaukseen soveltuvien laitteiden ja menetelmien SWOT-analyysi 

 

Laitteet ja menetelmät raidegeometrian mittaamiseen, SWOT-analyysi

Takymetri

Vahvuudet Heikkoudet

Lineaariseen 

paikannukseen 

perustuva resiina 

(esim. V&P 

MessReg CDM)
Vahvuudet Heikkoudet

Mahdollisuudet

- 

Koordinaattijärjestelmään 

perustuva absoluuttinen 

pistemäinen paikkatieto

- Voidaan mitata raiteen 

lisäksi myös muiden 

rakenteiden sijainnit (ATU)

- Soveltuu rakentamisen 

tarkemittaukseen

- Mittaus käsityönä hidasta

- Raiteen 

geometriavirheiden 

löytämiseksi dataa on 

prosessoitava 

manuaalisesti

- Ei kuormitettu tilanne

Mahdollisuudet

- Lineaariseen etäisyyden 

mittaamiseen perustuva 

paikkatieto

- Mahdollistaa kiskouran 

mittaamisen (kiskon 

kuluminen)

- Mittaus käsityönä.

- Absoluuttisen aseman 

mittaminen ei mahdollista

- Korkeus- ja 

nuolikorkeuspoikkeamien 

mittaaminen ei 

mahdollista

- Ei kuormitettu tilanne

Uhat

- Käytössä oltava oikea 

koordinaattijärjestelmä

- Haasteena 

referenssipisteiden 

pysyvyys / GPS:n tarkkuus

- Laajan rataverkoston 

kattava säännöllinen 

mittaus ei käytännössä 

mahdollista

Uhat

- Haasteena juoksupyörän 

etäisyysmittauksen 

tarkkuus ja mekaanisten 

osien liikkuvuus

- Huolehdittava 

säännöllisestä ja 

huolellisesta 

puhdistuksesta

- Kiskouran oltava 

puhdistettu ennen 

mittausta

- Rataverkoston  

säännöllisen mittauksen 

mahdollistamiseksi 

mittaustiheys valittava 

niin, että mittaus ehditään 

suorittaa 

liikennöimättömän ajan 

puitteissa.

- Kuormittamattomana 

mittauksena palautuvat 

geometriapoikkeamat 

jäävät havaitsematta

Takymetrilla 

varustettu resiina 

(esim. Amberg 

GRP 1000)

Vahvuudet Heikkoudet

Linja- tai työvaunun 

instrumentointi 

geometriamittausta 

varten

Vahvuudet Heikkoudet

Mahdollisuudet

- 

Koordinaattijärjestelmään 

perustuva absoluuttinen 

pistemäinen paikkatieto 

(raiteen jatkuvan 

mittauksen pistepilvi)

- Mittaus käsityönä. 

Nopeus riippuvainen 

mittapisteiden tiheydestä 

ja vaaditusta tarkkuudesta

- Ei huomioi kiskon 

kulumista

- Ei kuormitettu tilanne

Mahdollisuudet

- Räätälöity optimaalinen 

mittausjärjestely

- Mittaus 

liikennöintiolosuhteita 

vastaavasti kuormitettuna

- Mahdollisuus tuottaa 

jatkuvaa reaaliaikaista 

mittaustietoa

- Mahdollisuus laajentaa 

joustavasti myös esim. 

profiili- ajolanka-, ATU- ja 

kiihtyvyysmittaukseen

- Vaatii kalliit investoinnit, 

osaamista ja 

henkilöresursseja 

järjestelmän ylläpitoon

- Ostopalvelunakin hintava 

ja kertaluonteinen

Uhat

- Käytössä oltava oikea 

koordinaattijärjestelmä

- Haasteena 

referenssipisteiden 

pysyvyys / GPS:n tarkkuus

- Rataverkoston  

säännöllisen mittauksen 

mahdollistamiseksi 

mittaustiheys ja -tarkkuus 

valittava niin, että mittaus 

ehditään suorittaa 

liikennöimättömän ajan 

puitteissa.

- Kuormittamattomana 

mittauksena palautuvat 

geometriapoikkeamat 

jäävät havaitsematta.

Uhat

- Uhkana on, että 

kustannukset kasvavat 

liian korkeiksi

- Kustannus- ja 

saatavuussyistä on 

haastavaa sitouttaa 

tarvittavat henkilöresurssit

- Uhkana, että resurssien 

puutteessa järjestelmän 

toteutus jää kesken tai 

tuotettu mittadata 

hyödyntämättä, jolloin 

kallis investointi menee 

hukkaan
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Liite 3: Ehdotus kunnonvalvontatoimenpiteiksi pääkaupunkiseudun raitiotieradoilla 

 

Kunnonvalvontatoimenpiteet kantaverkolla: 

Kantaraitiotieverkko on kunnossapitohenkilöstölle entuudestaan tuttu ja sillä suoritetaan 

säännöllistä hoito- ja kunnossapitotoimintaa. Rutiininomaisen ylläpitotoiminnan yhteyteen 

tulisi ohjelmoida myös suunnitellut tarkastusajot ja/tai kävelytarkastukset, jolloin merkittä-

vät huomiot tulisivat järjestelmällisesti dokumentoitua. 

Kävelytarkastus (1 krt/v, lumettomana aikana) / tarkastus liikkuvasta kalustosta (1 krt/v), 

joiden aikana havainnoidaan: 

- Kiskon kunto (kiskon kuluma, kiskokatkot, kiskon pintavauriot) 

- Raiteen, vaihteiden, raideristeysten ja kiskonliikuntalaitteiden kunto (poik-

keavuudet, kuten kolinat, raiteen myötäminen/liikkuminen, yms.) 

- Päällysteiden kunto 

- Kuivatusjärjestelmien toiminta 

- Kasvillisuus (puut/pensaat ATU:ssa, rikkakasvillisuus rata-alueella) 

- Radan kyltit, merkit ja tiemerkinnät 

- Muut laitteet ja rakenteet, kuten esim. pysäkit, kaiteet, radan aukeantilan ulot-

tuma (ATU). 
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Mittaukset kantaverkolla: 

- Kiskon ja raiteen kunto jatkuvana mittauksena (raideleveys, kallistus, kierous, 

kiskouran syvyys ja leveys) 1krt/v  

- Vaihteiden, raideristeysten sekä kiskonliikuntalaitteiden tarkastus sekä mittaus 

1 krt/v 

- Raiteen laaja geometria- ja kiskoprofiilimittaus (raideleveys, kallistus/kierous, 

korkeuspoikkeama, nuolikorkeuspoikkeama, kiskoprofiili, mahdollisesti ATU 

ja ajojohtimen kunto) 1krt/5v 

- Muita mittauksia ja tarkastuksia tarpeen mukaan rutiinitarkastuksissa ja päivit-

täisten kunnossapitotoimien sekä liikennöinnin yhteydessä tehtyjen havainto-

jen perusteella  

 

Kunnonvalvontatoimenpiteet Raide-Jokeri-linjalla: 

Käyttöönotetun uuden ratalinjan kuntoon on kiinnitettävä erityishuomiota uusien rakenne-

ratkaisuiden toimivuuden ja mahdollisten suunnittelu-/rakennusvirheiden toteamiseksi 

hankkeen jälkivastuu- ja takuuaikana.  

Kantakaupunkia korkeampien liikennöintinopeuksien vuoksi pikaraitiolinjalla kehittyvät 

viat tulisi pystyä havaitsemaan aikaisemmassa vaiheessa, jolloin tiheämmät tarkastusvälit 

olisivat perusteltuja. 

Kävelytarkastus (2 krt/v; kevät, syksy) / tarkastus liikkuvasta kalustosta (4 krt/v; kevät, kesä, 

syksy, talvi), joiden aikana havainnoidaan: 
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- Kiskon kunto (kiskon kuluma, kiskokatkot, kiskon pintavauriot) 

- Raiteen, vaihteiden, raideristeysten ja kiskonliikuntalaitteiden kunto (poik-

keavuudet, kuten kolinat, raiteen myötäminen/liikkuminen, yms.) 

- Ratapölkyt 

- Kiskonkiinnikkeet 

- Päällysteiden ja ratasepelin kunto 

- Kuivatusjärjestelmien toiminta 

- Kasvillisuus (puut/pensaat ATU:ssa, rikkakasvillisuus rata-alueella) 

- Radan kyltit, merkit ja tiemerkinnät 

- Muut laitteet ja rakenteet, kuten esim. pysäkit, kaiteet, radan aukeantilan ulot-

tuma. 

 

Mittaukset Raide-Jokeri-linjalla: 

- Kiskon ja raiteen kunto jatkuvana mittauksena mittakärryllä/-resiinalla (raide-

leveys, kallistus, kierous, kiskouran syvyys ja leveys). Kiintoraiteilla. 1krt/v 

- Raiteen geometriamittaus (raideleveys, kallistus, kierous, korkeuspoikkeama, 

nuolikorkeuspoikkeama). Sepeli- ja murskeraiteilla. 1krt/v 
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- Vaihteiden, raideristeysten sekä kiskonliikuntalaitteiden tarkastus sekä mittaus 

2 krt/v 

- Raiteen laaja geometria- ja kiskoprofiilimittaus (raideleveys, kallistus/kierous, 

korkeuspoikkeama, nuolikorkeuspoikkeama, kiskoprofiili, mahdollisesti ATU 

ja ajojohtimen kunto). Koko linjalla. 1krt/5v 

- Ultraäänimittaukset ensimmäisen kerran viimeisenä takuuvuonna, jonka jäl-

keen 1-5 vuoden välein, riippuen vikatiheydestä 

- Muita mittauksia ja tarkastuksia tarpeen mukaan rutiinitarkastuksissa ja päivit-

täisten kunnossapitotoimien sekä liikennöinnin yhteydessä tehtyjen havainto-

jen perusteella. 

 


