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Esipuhe  
 
Tässä ohjeessa kuvataan Ratateknisten ohjeessa (RATO) osassa 17 "Radan merkit ja 
merkinnät" esitettyjen merkkien sekä osan sen sisältämien merkintöjen tarkoitus. 
Ohje on tarkoitettu radan merkkejä ja merkintöjä työssään käyttävälle rautatie-
henkilöstölle. 
 
Ohje on laadittu täydentämään Liikenneviraston ohjetta "Liikennöinti valtion rata-
verkolla" ja se on tehty Liikenneviraston omana työnä. 
 
Helsingissä toukokuussa 2016  
 
Liikennevirasto 
Tekniikka ja ympäristö -osasto 
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1  Johdanto 

Tässä ohjeessa esitetään Ratateknisissä ohjeen (RATO) osassa 17 "Radan merkit ja 
merkinnät" /1/ sisältämien merkkien sekä osan sen sisältämien merkintöjen tarkoitus. 
Ohje täydentää Liikenneviraston ohjetta "Liikennöinti valtio rataverkolla" /2/. 
 
Rataverkolla on toistaiseksi ulkoasultaan tästä ohjeesta poikkeavia radan merkkejä. 
Niiden merkitystä ei ole kuvattu tässä ohjeessa. 
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2  Merkit 

2.1  Nopeusmerkki 

Nopeusmerkki (kuva 2.1:1) osoittaa kohdan, jonka jälkeen yksikön nopeus saa olla 
enintään merkin tai yksikön JKV/ETCS-veturilaitteen osoittama nopeus huomioiden 
Liikenneviraston ohjeessa "Liikennöinti valtion rataverkolla" /2/ asetetut junaliiken-
nettä tai vaihtotyötä koskevat rajoitteet yksikön suurimmalle nopeudelle. 
 

 

Kuva 2.1:1.  Nopeusmerkki.  

Nopeutta osoittava luku merkitään jättämällä luvun viimeinen nolla pois (esimerkiksi 
"3" tarkoittaa nopeutta 30 km/h). 
 

2.2  Nopeusmerkin etumerkki 

Nopeusmerkin etumerkki (kuva 2.2:1) osoittaa, että jollakin kulkureitillä etäisyydellä 
1200–1500 m on Nopeusmerkki, joka osoittaa merkin luvun mukaista nopeutta.  
 
 

 

Kuva 2.2.1.  Nopeusmerkin etumerkki.  

Nopeutta osoittava luku merkitään jättämällä luvun viimeinen nolla pois (esimerkiksi 
"3" tarkoittaa nopeutta 30 km/h). 
 
Merkkiä ei käytetä, kun Nopeusmerkki alentaa nopeutta enintään 30 km/h. 
 

3 3 3 3

3 3 3 3
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2.3  Etäisyyttä ilmoittava lisäkilpi 

Etäisyyttä ilmoittavaa lisäkilpi (kuva 2.3:1) osoittaa etäisyyden Nopeusmerkin etumer-
kin tarkoittamaan Nopeusmerkkiin. 
 

 

Kuva 2.3:1.  Etäisyyttä ilmoittava lisäkilpi.  

Merkkiä käytetään Nopeusmerkin etumerkin yhteydessä, kun Nopeusmerkin etumerkki 
on alle 1200 metrin etäisyydellä sen tarkoittamasta Nopeusmerkistä. Merkki osoittaa 
Nopeusmerkin etumerkin ja sen tarkoittaman Nopeusmerkin välisen etäisyyden täysi-
nä satoina metreinä. 
 

2.4  Merkitty nopeus päättyy 

Merkitty nopeus päättyy -merkki (kuva 2.4:1) päättää Nopeusmerkin tai Erityiskohteen 
nopeusmerkin osoittaman nopeuden ja palauttaa nopeudeksi 35 km/h. 
 

 

Kuva 2.1:1.  Merkitty nopeus päättyy.  

Merkkiä käytetään ainoastaan raiteilla, joilla nopeus on enintään 35 km/h. 
 

2.5  JKV-nopeus 

JKV-nopeus -merkki (kuva 2.5:1) osoittaa, että merkin jälkeen yksikön nopeus saa olla 
enintään JKV-ETCS-veturilaitteen osoittama nopeus tai enintään 80 km/h, jos 
JKV/ETCS-veturilaite ei näytä nopeutta. 
 

 

Kuva 2.5:1.  JKV-nopeus.  

3
900

3
900

3
900

3
900

JKV JKV JKV JKV
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2.6  Erityiskohteen nopeusmerkki 

Erityiskohteen nopeusmerkki (kuva 2.6:1) osoittaa nopeutta, joka yksiköllä saa enin-
tään olla merkin ilmoittamassa kohteessa. 
 
 
 

 

Kuva 2.6:1.  Erityiskohteen nopeusmerkki.  

Merkin osoittama nopeus päättyy, kun yksikkö on ohittanut kokonaan merkissä ilmoi-
tetun kohteen. 
 
Merkillä osoitetaan ainoastaan nopeus, jonka suuruus on vähintään 1 km/h mutta 
enintään 9 km/h. 
 

2.7  Laske virroitin 

Laske virroitin -merkki (kuva 2.7:1) osoittaa kohdan, jota ei saa ohittaa virroitin nos-
tettuna. 
 

 

Kuva 2.7:1.  Laske virroitin.  

 

2.8  Laske virroitin etumerkki 

Laske virroitin etumerkki (kuva 2.8:1) osoittaa, että merkistä jollakin mahdollisella 
kulkureitillä 1500–2000 metrin päässä on Laske virroitin -merkki. 
 

 

Kuva 2.8:1. Laske virroitin etumerkki.  
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2.9  Seismerkki 

Seismerkki (kuva 2.9:1) osoittaa kohdan, jota ei saa ohittaa ilman liikenteenohjauksen 
lupaa. 
 

 

Kuva 2.9:1.  Seismerkki.  

 

2.10  Seislevy 

Seislevy (kuva 2.10:1) osoittaa kohdan, jonka yli ei saa liikennöidä. 
 

 

Kuva 2.10:1.  Seislevy.  

Merkki on voi olla kääntyvä tai siirtyvä. Merkki on pätemätön, kun se on käännetty rai-
teensuuntaisesti tai se siirretty raiteen sivuun vähintään 2,0 m etäisyydelle raiteen 
keskilinjasta. 
 

2.11  Liikennöinnin raja 

Liikennöinnin raja -merkki (kuva 2.11:1) osoittaa, että merkistä alkaa alue, jolla ei saa 
liikennöidä. 
 

 

Kuva 2.11:1.  Liikennöinnin raja.  
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2.12  Liikennepaikka alkaa 

Liikennepaikka alkaa -merkki (kuva 2.12:1) osoittaa kohdan, jossa sen osoittamalla 
raiteella on liikennepaikan raja ja liikennepaikka alkaa. 
 

Rky Rky Rky

 

Kuva 2.12:1.  Liikennepaikka alkaa.  

 

2.13  Liikennepaikka päättyy 

Liikennepaikka päättyy -merkki (kuva 2.13:1) osoittaa kohdan, jossa sen osoittamalla 
raiteella on liikennepaikan raja ja liikennepaikka päättyy. 
 

Rky Rky Rky

 

Kuva 2.13:1.  Liikennepaikka päättyy.  
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2.14  Ensimmäisen luokan liikenteenohjaus 

Ensimmäisen luokan liikenteenohjaus -merkki (kuva 2.14:1) osoittaa ensimmäisen luo-
kan liikenteenohjauksen rajan. 
 
 

 

Kuva 2.1:1.  Ensimmäisen luokan liikenteenohjaus. 

Merkkiä ei saa ohittaa ilman liikenteenohjauksen lupaa tai, jos merkki on asennettu 
raide- tai yhdistelmäopastimeen, kyseisen opastimen opasteella annettua lupaa ohit-
taa opastin. 

Merkin tekstinä oleva tunnus on kyseistä aluetta ohjaavan liikenteenohjauksen nimi.  
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2.15  Toisen luokan liikenteenohjaus 

Toisen luokan liikenteenohjaus -merkki (kuva 2.15:1) osoittaa toisen luokan liiken-
teenohjauksen raja. Merkin tekstinä oleva tunnus on kyseisen alueen nimi. 
 
 

 

Kuva 2.15:1.  Toisen luokan liikenteenohjaus.  

2.16  Erotusjakson etumerkki 

Erotusjakson etumerkki (kuva 2.16:1) osoittaa, että jollakin mahdollisella kulkureitillä 
700–1500 m päässä on Erotusjakso alkaa -merkki. 
 

 

Kuva 2.16:1.  Erotusjakson etumerkki.  

2.17  Erotusjakso alkaa 

Erotusjakso alkaa -merkki (kuva 2.17:1) osoittaa, että merkin jälkeen enintään 150 m 
päässä on erotusjakso. 
 

 

Kuva 2.17:1.  Erotusjakso alkaa.  
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2.18  Erotusjakso päättyy 

Erotusjakso päättyy -merkki (kuva 2.18:1) osoittaa, että erotusjakso on päättynyt. 
 

 

Kuva 2.18:1.  Erotusjakso päättyy.  

2.19  Nosta virroitin 

Nosta virroitin -merkki (kuva 2.19:1) osoittaa merkin tarkoittamalla raiteella kohdan, 
jonka jälkeen virroitin saa olla nostettuna. 
 

 

Kuva 2.19:1.  Nosta virroitin.  

2.20  Ajojohdin päättyy 

Ajojohdin päättyy -merkki (kuva 2.20:1) osoittaa merkin tarkoittamalla raiteella, että 
merkin jälkeen ajojohdin päättyy ja että virroitin ei saa olla nostettuna.  
 

 

Kuva 2.20:1.  Ajojohdin päättyy.  

Merkki voi olla kääntyvä, jolloin se on pätemätön, kun se on käännetty raiteensuuntai-
seksi. 
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2.21  Paikantamismerkki 

Paikantamismerkki (kuva 2.21:1) osoittaa sijainnin paikannuksessa käytettävän koh-
dan radassa.  
 

 

Kuva 2.12:1.  Paikantamismerkki.  

Merkkiä on käytettävä ensisijaisena sijainnin paikantamisen elementtinä, kun Paikan-
tamismerkit ovat käytettävissä /2/. 
 
Merkin lukuarvo on sama kuin merkkiä lähimpänä olevalla ratakilometrin alkupisteel-
lä. Jos merkin kohdalla on kaksi tai useampi päällekkäinen ratakilometrijärjestelmä, 
on lukuarvo merkitsemässä valitun ratakilometrijärjestelmän mukainen ratakilometri. 
 
Huomautus: Paikantamismerkki ei osoita ratakilometrijärjestelmän mukaisen rata-
kilometrin alkupistettä (katso kohta 3.16 Kilometrimerkki). 
 
Merkin lukuarvon ylä- tai alapuolella teksti osoittaa liikennepaikan tai liikennepaikka-
välin, jolla kyseinen merkki on. 
 
Merkin lukuarvon yläpuolella oleva teksti ja yläoikeassa reunassa oleva kolmio osoit-
tavat, että seuraavan Paikantamismerkin lukuarvo kyseisen merkin lukuarvoa suu-
rempi, ellei Paikantamismerkin lisäkilvellä muuta osoiteta (kuva 2.12:1 vasemman-
puoleinen merkki). 
 
Merkin lukuarvon alapuolella oleva teksti ja oikeassa alareunassa oleva kolmio osoit-
tavat, että seuraavan Paikantamismerkin lukuarvo kyseisen merkin lukuarvoa pie-
nempi, ellei Paikantamismerkin lisäkilvellä muuta osoiteta (kuva 2.12:1 oikeanpuolei-
nen merkki). 
 
Samaa kohtaa radasta eri suunnista osoittavissa merkeissä toisesta suunnasta kol-
mio on yläreunassa ja toisesta suunnasta alareunassa. 
 

138
Liikennepaikka-Liikennepaikka

138
Liikennepaikka-Liikennepaikka
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2.22  Paikantamismerkin lisäkilpi 

Paikantamismerkin lisäkilven kohdekilpi (kuva 2.22:1) osoittaa, että etäisyys seuraa-
vaan Paikantamismerkkiin on alle 800 m tai yli 1200 m ja/tai seuraavan Paikantamis-
merkin lukuarvon, jos se ei ole merkin yhteydessä olevan Paikantamismerkin lukuar-
voa seuraava. Merkissä osoitetaan tarvittaessa liikennepaikkaväli, jolla on sen tarkoit-
tama Paikantamismerkki (kuva 2.22:1 oikeanpuoleinen merkki). Liikennepaikkaväli 
ilmoitetaan liikennepaikkojen virallisilla lyhenteillä. 
 

 

Kuva 2.22:1.  Paikantamismerkin lisäkilven kohdekilpi.  

Paikantamismerkin lisäkilven ennakkokilpi (kuva 2.22:2) osoittaa ennakkotietona kul-
kusuunnalla seuraavan Paikantamismerkin yhteydessä olevan Paikantamismerkin li-
säkilven kohdekilvessä olevan tiedon. Merkissä osoitetaan tarvittaessa liikenne-
paikkaväli, jota sen tarkoittaman kohdekilven tieto koskee (kuva 2.22:2 oikeanpuolei-
nen merkki). Liikennepaikkaväli ilmoitetaan liikennepaikkojen virallisilla lyhenteillä. 
 

 

Kuva 2.22:2.  Paikantamismerkin lisäkilven ennakkokilpi.  

 

2.23  Linjavaihdemerkki 

Linjavaihdemerkki (kuva 2.23:1) osoittaa, että sen takana on linjavaihde. Merkin teks-
tinä on kyseisen linjavaihteen nimi. 
 

 

Kuva 2.23:1.  Linjavaihdemerkki.  
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2.24  JKV alkaa 

JKV alkaa -merkki (kuva 2.24:1) osoittaa junien kulunvalvontajärjestelmän ratalaitteil-
la varustetun raiteen alkamisen. 
 

 

Kuva 2.24:1.  JKV alkaa.  

2.25  JKV päättyy 

JKV päättyy -merkki (kuva 2.25:1) osoittaa junien kulunvalvontajärjestelmän ratalait-
teilla varustetun raiteen päättymisen. 
 

 

Kuva 2.25:1.  JKV päättyy.  

2.26  JKV rakennusalue alkaa 

JKV rakennusalue alkaa -merkki (kuva 2.26:1) osoittaa JKV-rakennusalueen alkami-
sen. 
 

 

Kuva 2.26:1.  JKV rakennusalue alkaa.  

2.27  Baliisiryhmämerkki 

Baliisiryhmämerkki (kuva 2.27:1) osoittaa kohdan, jolla raiteella on JKV-järjestelmän 
toisto- tai fiktiivipiste. 
 

 

Kuva 2.27:1.  Baliisiryhmämerkki.  
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2.28  Matkustajalaiturin ennakkomerkki 

Matkustajalaiturin ennakkomerkki (kuva 2.28:1) tarkoittaa, että sen jälkeen olevalla 
seisakkeella tai liikennepaikalla on matkustajalaituri tai -laitureita, joista lähin alkaa 
400–800 m etäisyydellä merkistä. 
 

R
a
t
o

y
l
ä

k

 

Kuva 2.28:1.  Matkustajalaiturin ennakkomerkki. 

Merkin tekstinä on seisakkeen, liikennepaikan tai liikennepaikan osan nimi.  

2.29  Lähestymismerkki 

Lähestymismerkki (kuva 2.29:1) osoittaa, että merkistä on alle 300 metrin päässä ju-
nakulkutien päätekohta. 
 

 

Kuva 2.29:1.  Lähestymismerkki.  

2.30  Rataverkon haltijuuden raja 

Rataverkon haltijuuden raja -merkki (kuva 2.30:1) osoittaa rataverkon haltijuuden 
vaihtumisen. 
 
 

Rata- 
verkon 
haltija 

Rata- 
verkon 
haltija 

 

Kuva 2.30:1.  Rataverkon haltijuuden raja  
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2.31  Nosta terät pistemäinen este 

Nosta terät pistemäinen este -merkki (kuva 2.31:1) osoittaa kohdan, jota ei saa ohittaa 
auran terät alhaalla. Auran terien tulee olla nostettua vähintään 30 m ennen merkkiä 
ja sen jälkeen. 
 

 

Kuva 2.31:1.  Nosta terät pistemäinen este.  

2.32  Nosta terät 

Nosta terät -merkki (kuva 2.32:1) osoittaa, että merkistä alkaa alue, jota ei saa ohittaa 
auran terät alhaalla. Merkin osoittama alue päättyy Laske terät -merkkiin. 
 
 

 

Kuva 2.32:1.  Nosta terät.  

2.33  Laske terät 

Laske terät -merkki (kuva 2.33:1) osoittaa kohdan, jonka jälkeen auran terät voidaan 
laskea. Merkki päättää Noste terät -merkillä osoitetun alueen. 
 

 

Kuva 2.33:1.  Laske terät.  

2.34  Sulje siipi pistemäinen este 

Sulje siipi pistemäinen este -merkki (kuva 2.34:1) osoittaa kohdan, jota ei saa ohittaa 
auran siipi auki.  
 

 

Kuva 2.1:1.  Sulje siipi pistemäinen este.  
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Merkki on raiteen sille puolelle, jolla merkin osoittama este on. Merkin kolmion terä-
vin kärki osoittaa merkin tarkoittamaan raiteeseen. 
 
Auran merkin puoleisen siiven tulee olla suljettuna vähintään 30 m ennen merkkiä ja 
sen jälkeen. 
 

2.35  Sulje siipi 

Sulje siipi -merkki osoittaa (kuva 2.35:1) kohdan, josta alkaa alue, jota ei saa ohittaa 
auran siipi auki.  
 

 

Kuva 2.35:1.  Sulje siipi.  

Merkki asennetaan raiteen sille puolelle, jolla merkin osoittama este on. Merkissä ole-
van kolmion terävin kärki osoittaa merkin tarkoittamaan raiteeseen. 
 
Merkin osoittama alue päättyy Avaa siipi -merkkiin.  
 

2.36  Avaa siipi 

Avaa siipi -merkki (kuva 2.36:1) osoittaa kohdan, jonka jälkeen auran siipi voidaan 
avata.  
 

 

Kuva 2.36:1.  Avaa siipi.  

Merkki päättää Sulje siipi -merkillä osoitetun alueen.  
 
Merkin kolmion terävin kärki osoittaa merkin tarkoittamaan raiteeseen. 
 

2.37  Tasoristeyksen lisäkilpi 

Tasoristeyksen lisäkilpi (kuva 2.37:1) osoittaa rautatien tasoristeyksen nimen ja sijain-
nin. 
 

 

Kuva 2.37:1.  Tasoristeyksen lisäkilpi.  

PPPPPPPPP

RATOKYLÄ
KK KK MM MM

112 E

N

= yyyyyyy

= xxxxxxx

EUREF

SOITA

YLEINE N
HÄTÄNUMERO

HÄIRIÖSTÄ

RATOKYLÄ
KK KK MM MM

112

E
N

= yyyyyyy
= xxxxxxx

EUREF

YLEINE N
HÄTÄNUMERO
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2.38  Raiteen rajamerkki 

Raiteen rajamerkki (kuva 2.38:1) osoittaa kyseisen raiteen käyttöpituuden päättymi-
sen/alkamisen. 
 

 

Kuva 2.38:1.  Raiteen rajamerkki.  

2.39  Tunnelin nimikilpi 

Tunnelin nimikilpi (kuva 2.39:1) osoittaa sen takana olevan rautatietunnelin nimen ja 
pituuden. 
 

Alppivuori 25 m
 

Kuva 2.39:1.  Tunnelin nimikilpi.  

2.40  Yleinen varoitusmerkki 

Yleisen varoitusmerkki (kuva 2.40:1) osoittaa kohdan, jossa on annettava vihellin-
opaste Juna tulee. 
 

 

Kuva 2.40:1.  Nopeusmerkki.  

2.41  Vaihto- ja ratatyörajoite 

Vaihto- ja ratatyörajoite -merkki (kuva 2.40:1) osoittaa, että raiteella on vaihto- tai 
ratatyötä koskeva rajoite. 
      

EI VAK
palavat
nesteet

RATATYÖ
vain luvalla

040 1234567

RATATYÖ
vain luvalla

040 1234567

EI
jarrutonta
kalustoa

MAX
akselipaino

200 kN

 

Kuva 2.41:1.  Esimerkkejä Vaihto- ja ratatyörajoite -merkeistä.  
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Merkillä osoitettavia rajoitteita ovat: 

− Vaarallisten aineiden käsittely 

− Rata-/vaihtotyön rajoite 

− Suurimmat sallitut painot 

− Jarruvaatimukset 
 

2.42  Raideopastimen tunnus 

Raideopastimen tunnus (kuva 2.42:1) osoittaa kyseisen raideopastimen tunnuksen. 
 

 

Kuva 2.42:1.  Raideopastimen tunnus.  

Merkki voi olla raideopastin päällä, sivulla tai alapuolella. 
 

2.43  Pääopastimen tunnus 

Pääopastimen tunnus (kuva 2.43:1) osoittaa kyseisen pääopastimen tunnuksen.  
 

 

Kuva 2.43:1.  Pääopastimen tunnus.  

Merkin keltainen taustaväri osoittaa, että pääopastin on liikennepaikkojen välisellä 
osuudella (kuva 2.43:1 ylemmät kolme merkkiä). 
 

  

T
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Merkin valkoinen taustaväri osoittaa, että kyseinen pääopastin on liikennepaikalla tai 
sen rajalla (kuva 2.43:1 alemmat kolme merkkiä).  
 

2.44  Suojastusopastimen tunnus 

Suojastusopastimen tunnus (kuva 2.44:1) osoittaa kyseisen suojastusopastimen tun-
nuksen. 
 

p254 254
 

Kuva 2.44:1.  Suojastusopastimen tunnus.  

2.45  Yhdistelmäopastimen tunnus 

Yhdistelmäopastimen tunnus (kuva 2.45:1) osoittaa kyseisen yhdistelmäopastimen 
tunnuksen.  
 

 

Kuva 2.45:1.  Yhdistelmäopastimen tunnus.  

Merkin valkoinen taustaväri osoittaa, että yhdistelmäopastin on liikennepaikalla tai 
sen rajalla (kuva 2.45:1 kaksi vasemmanpuoleisinta merkkiä).  
 
Merkin keltainen taustaväri osoittaa, että yhdistelmäopastin on liikennepaikkojen vä-
lisellä osuudella (kuva 2.45:1 kaksi oikeanpuoleisinta merkkiä). 
 

2.46  Yhdistelmäopastimen etäisyysmerkki 

Yhdistelmäopastimen etäisyysmerkki (kuva 2.46:1) osoittaa etäisyyden seuraavaan 
yhdistelmäopastimeen, kun kahden peräkkäisen yhdistelmäopastimen välinen etäi-
syys on alle 800 m ja kun molemmat opastimet voivat olla junakulkutien päättäviä 
opastimia. 
 

 

Kuva 2.46:1.  Yhdistelmäopastimen etäisyysmerkki.  
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2.47  Tasoristeysopastimen tunnus 

Tasoristeysopastimen tunnus (kuva 2.47:1) osoittaa kyseisen tasoristeysopastimen 
tunnuksen. 
 

R10
 

Kuva 2.47:1.  Tasoristeysopastimen tunnus.  

2.48  Esiopastimen tunnus 

Esiopastimen tunnus (kuva 2.48:1) osoittaa kyseisen esiopastimen tunnuksen. 
 

257
EoP

257
EoE

½
EoA EoL

 

Kuva 2.48:1.  Esiopastimen tunnus.  

Merkkiä ei käytetä pääopastimen yhteydessä olevassa esiopastimessa. 
 

2.49  Lukitusopastimen tunnus 

Lukitusopastimen tunnus (kuva 2.49:1) osoittaa kyseisen lukitusopastimen tunnuksen. 
 

L
10

 

Kuva 2.49:1.  Lukitusopastimen tunnus.  

2.50  Pätemättömyysmerkki 

Pätemättömyysmerkki (kuva 2.50:1) osoittaa, että kyseinen opastin on poistettu käy-
töstä.  
 

 
 

Kuva 2.50:1.  Pätemättömyysmerkit.  
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Kuvassa 2.50:2 on esimerkkejä merkin käytöstä. 
 

P
4
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Kuva 2.50:2.  Esimerkkejä Pätemättömyysmerkin käytöstä opastimen yhteydessä.  

2.51  Vaihteen merkki 

Vaihteen merkki (kuva 2.51:1) osoittaa kyseisen vaihteen numeron ja asennon. Merk-
kiä ei käytetä risteysvaihteissa. 
 

 

Kuva 2.51:1.  Vaihteen merkki.  

Merkin pystysuuntainen numero ja valkoinen tausta osoittavat, että merkin tarkoitta-
ma vaihde on suoralle raiteelle. Merkin pystysuuntainen teksti "Perus" valkoisella 
taustalla tarkoittaa, että kyseisen vaihteen perusasento on suoralle raiteelle. 
 
Merkin vaakasuuntainen numero ja keltainen tausta osoittavat, että merkin tarkoitta-
ma vaihde on poikkeavalle raiteelle. Merkin vaakasuuntaisen teksti "Perus" tarkoittaa, 
että kyseisen vaihteen perusasento on poikkeavalle raiteelle. 
 

2.52  Vaihteen tunnus 

Vaihteen tunnus (kuva 2.52:1) osoittaa kyseisen vaihteen numeron. Merkkiä käytetään 
vaihteissa, joissa ei ole Vaihteen merkkiä. Merkkiä ei käytetä risteysvaihteissa. 
 

201
 

Kuva 2.52:1.  Vaihteen tunnus.  
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2.53  Risteysvaihteen tunnus 

Risteysvaihteen tunnus (kuva 2.53:1) osoittaa risteysvaihteen numeron ja kielisovituk-
sen. 
 

204 a
b 204 c

d
 

Kuva 2.53:1.  Risteysvaihteen tunnus.  

Kirjainyhdistelmä a/b tai c/d osoittaa risteysvaihteen kielisovituksen. 
 
Merkkiä käytetään ainoastaan risteysvaihteissa. 
 

2.54  Risteysvaihteen asennonilmaisin 

Risteysvaihteen asennonilmaisin (kuva 2.54:1) osoittaa kaksipuolisessa risteys-
vaihteessa liikennöitävissä olevan raideyhteyden. 
 

 

Kuva 2.54:1.  Risteysvaihteen asennonilmaisin.  

2.55  Raiteensulun merkki 

Raiteensulun merkki (kuva 2.55:1) osoittaa kyseisen raiteensulun tai pysäytyslaitteen 
numeron ja asennon.  
 

 

Kuva 2.55:1.  Raiteensulun merkki.  

Merkin punainen taustaväri ja vaakasuuntainen numero osoittavat, että raiteensulku 
tai pysäytyslaite on liikennöinnin estävässä asennossa.  
 
Merkin valkoinen väri ja pystysuuntainen numero osoittavat, että raiteensulku tai py-
säytyslaite ei ole liikennöinnin estävässä asennossa. 
 

197 1

7
9

XIV
XIV
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2.56  Suuntanuolet 

Suuntanuoli (kuvat 2.56:1 ja 2.56:2) osoittaa opastimen tarkoittaman raiteen tai mer-
kin tarkoittaman raiteen tai raiteet. 
 

 

 

Kuva 2.56:1.  Merkkien ja opastimien yhteydessä käytettävät suuntanuolet.  

 

 

Kuva 2.56:2.  Yhdistelmäopastimen suuntanuolet. 

Osassa merkeistä ja merkinnöistä käytetään merkin tai merkinnän sisään asemoitua 
suuntanuolta, josta kuvassa 2.56:3 esimerkkinä on Baliisiryhmämerkki. 
 

 

Kuva 2.56:3.  Merkkiin tai merkintään integroitu suuntanuoli, esimerkkinä Baliisiryh-
mämerkki.  

2.57  Junakulkutien päätekohta 

Junakulkutien päätekohta (kuva 2.57:1) osoittaa kohdan, jota juna ei saa ohittaa ilman: 
− lähtölupaa tai 
− Junakulkutien päätekohdan yhteydessä olevan raideopastimen opastetta, joka 

mahdollistaa opastimen ohittamisen silloin, kun junalle on annettu ennakko-
tieto kulkutien päättymisestä Junakulkutien päätekohtaan tai 

− Junakulkutien päätekohta -tunnuksen osoittaman pääopastimen opastetta, jo-
ka mahdollistaa opastimen ohittamisen, silloin kun junalle on annettu ennak-
kotieto kulkutien päättymisestä Junakulkutien päätekohtaan. 

 

B B B
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Kuva 2.57:1.  Esimerkkejä Junakulkutien päätekohdista.  

Junakulkutien päätekohta koostuu Junakulkutien päätekohta -merkistä (kuva 2.57:2) ja 
Junakulkutien päätekohta -tunnuksesta (kuva 2.57:3). 
 

 
 

Kuva 2.57:2.  Junakulkutien päätekohta -merkki.  

 

Kuva 2.57:3.  Junakulkutien päätekohta -tunnus.  

Junakulkutien päätekohta -tunnuksessa ilmoitetaan: 
− raiteen numero, 
− raiteen numero ja kirjain E tai P tai 
− pääopastimen tunnus. 
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3  Merkinnät 

Tässä luvussa esitetään selitykset osalla Ratateknisten ohjeiden (RATO) osan 17 "Ra-
dan merkit ja merkinnät" merkinnöistä. 
 

3.1  Vaihteen rajamerkki 

Vaihteen rajamerkki (kuva 3.1:1) osoittaa kuvan 3.1:1 mukaisesti kohdan, jossa kahden 
vierekkäisen raiteen aukean tilan ulottumat kohtaavat toisensa 1000 mm korkeudella 
kiskon selän yläpuolella. 
 

 

Kuva 3.1:1.  Vaihteen rajamerkki.  

 

Kuva 3.1:2.  Vaihteen rajamerkin asennuskohta. 

Merkintä on kiskon varressa. 
 

Merkintä
ATU ATU

1000
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3.2  Runkomerkki 

Runkomerkki (3.2:1) osoittaa kohdan, johon lähiliikenteen matkustajajuna voidaan 
ohjata pysähtymään. 
 

1 1 1 1
 

 

2
3

2
3

2
3

2
3

 
 

P P P P
 

 
Kuva 3.2:1 Runkomerkki. 
 
Merkinnän tunnuksen numero tai numeroyhdistelmä osoittaa yksikön kokoonpanon, 
jota merkintä koskee. Merkinnän tunnus "P" osoittaa kohdan, jossa kaikkien kyseisel-
le matkustajalaiturilla pysähtymään ohjattujen lähiliikenteen matkustajajunien on 
pysähdyttävä, ellei matkustajalaiturilla ole toista kyseistä yksikköä koskevaa merkin-
tää. 
 
Liikennöitsijän tulee ohjeistaa, mitä kaluston kokoonpanoja mikäkin merkinnän sisäl-
tämä numero tai numeroyhdistelmä koskee. 
 

3.3  Pysähdyspaikkamerkki 

Pysähdyspaikkamerkki (3.3:1) osoittaa kohdan, johon kaukoliikenteen matkustajajuna 
voidaan ohjata pysähtymään. 
 

P P P P
 

 
Kuva 3.3:1 Pysähtymispaikkamerkki. 
 
Merkintää ei käytetä raiteella, jolla on Junan pituusmerkit. 
 
Liikennöitsijän tulee ohjeistaa, mitä kaluston kokoonpanoja merkintä koskee. 
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3.4  Junan pituusmerkki 

Junan pituusmerkki (3.4:1) osoittaa kohdan, johon henkilöliikenteen kaukoliikenteen 
yksikkö voidaan ohjata pysähtymään. 
 

3 3 3 3
 

 
Kuva 3.4:1 Junan pituusmerkki. 
 
Merkinnän lukuarvo osoittaa yksikön kokonaispituuden satoina metreinä, jota merkin-
tä koskee. Esimerkiksi "3" tarkoittaa yksikön kokonaispituutta 300 metriä. Merkinnät 
ovat lukuarvoltaan järjestyksessä 1-2-3 jne. 
 
Liikennöitsijän tulee ohjeistaa, mitä kaluston kokoonpanoja mikäkin merkintä koskee. 
 

3.5  Etäisyysmerkki 

Etäisyysmerkki (3.5:1) osoittaa kulkusuunnassa kasvavaa etäisyyttä merkinnän tar-
koittamasta kohteesta, kuten vaa'asta tai vaihteesta. 
 

 
 
Kuva 3.5:1 Etäisyysmerkki. 
 
Merkintä osoittaa etäisyyttä satoina metreinä siten, että esimerkiksi "4" tarkoittaa 
etäisyyttä 400 metriä merkinnän nollakohdasta.  
 
Etäisyyden merkitsemisen nollakohta osoitetaan merkinnällä "0".  
 
Nollakohdan merkitsemisen jälkeen merkintöjen lukusarjan ei tarvitse olla ehjä. Esi-
merkiksi nollakohdan jälkeen voivat olla merkinnät ”2” ja ”6”.  
 



Liikenneviraston ohjeita 19/2016 33  
Radan merkkien ja merkintöjen selitykset 

 
 

 

3.6  ATUn rajoitusmerkki 

ATUn rajoitusmerkki (3.6:1) osoittaa, että raiteen aukean tilan ulottumassa on kiinteä 
este, joka on 500–3000 mm korkeudella lähimmän kiskon selän korkeudesta. 
 

 

Kuva 3.6:1.  ATUn rajoitusmerkki.  

3.7  Hengenvaaramerkki 

Hengenvaaramerkki (3.7:1) osoittaa sähköturvallisuuden kannalta vaarallisen koh-
teen. 
 

 

Kuva 3.7:1.  Hengenvaaramerkki.  

3.8  Ratajohtopylvään tunnus 

Ratajohtopylvään tunnus (3.8:1) osoittaa kyseisen ratajohtopylvään tunnuksen. 
 

1234-123B

1234X123

123/12B

 

Kuva 3.8:1.  Ratajohtopylvään tunnus.  

Hengenvaara
Livsfara Livsfara

vaara
Hengen-
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3.9  Eristysmerkki 

Eristysmerkki (3.9:1) osoittaa eristetyn raideosuuden tai vastaavan rajan. 
 

E
 

Kuva 3.9:1.  Eristysmerkki.  

Merkinnässä olevan E:n sakarat osoittavat merkinnän tarkoittamaan raiteeseen. 
 

3.10  Eristysmerkin suuntanuoli 

Eristysmerkin suuntanuoli (3.10:1) osoittaa, kumpaan suuntaan Eristysmerkin osoitta-
ma raideosuus on. 
 

 

Kuva 3.10:1.  Esimerkkejä Eristysmerkin suuntanuolista.  

Merkinnän poikkiviivasta alkava nuoli tarkoittaa, että raideosuus alkaa Eristysmerkin 
kohdalta. Merkinnän poikkiviivan yli menevä nuoli tarkoittaa, että raideosuus ei ala 
Eristysmerkin kohdalta. 
 

3.11  Valtion rataverkon raja 

Valtion rataverkon raja (3.11:1) osoittaa valtion rataverkon alkamisen. 
 

 

Kuva 3.11:1.  Valtion rataverkon raja.  

Kuvan 3.11:1 kaksi oikeanpuoleisinta merkintää on asennettu kiskon varteen. 
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3.12  Raidenumeromerkki 

Raidenumeromerkki (3.12:1) osoittaa kyseisen raiteen numeron. 
 

004
 

Kuva 3.12:1.  Raidenumeromerkki. 

Merkintä voi olla joko kyseisen raiteen oikealla puolella tai sen yläpuolella.  

3.13  Kunnossapidon lisäkilpi 

Kunnossapidon lisäkilpi (3.13:1) osoittaa radan kunnossapidon rajoitteen tai radan 
kunnossapitoa rajoittavan kohteen. 

 

Kuva 3.13:1.  Kunnossapidon lisäkilpi.  

3.14  Kääntyväkärkisen risteyksen lisäkilpi 

Kääntyväkärkisen risteyksen lisäkilpi (3.14:1) osoittaa, että vaihteessa on kääntyvä-
kärkinen risteys. 
 

 

Kuva 3.14:1.  Kääntyväkärkisen risteyksen lisäkilpi.  

Merkintää käytetään YV60-5000/3000-1:26 ja YV60-5000/2500-1:28 vaihteiden yh-
teydessä. Merkinnän tarkoituksena on kiinnittää huomio kääntyväkärkisen risteyksen 
asentoon esimerkiksi vaihteen kunnossapitotyön yhteydessä. 
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3.15  Ajolangan korkeus alle 6,0 m 

Ajolangan korkeus alle 6,0 m -merkintä (3.15:1) tarkoittaa, että ajolanka voi olla alle 
6,0 metrin korkeudella kiskon selästä merkinnän osoittaman rajajohtopylvään ripus-
tusorren kohdalla. 
 

 

Kuva 3.15:1.  Ajolangan korkeus alle 6,0 m.  

3.16  Kilometrimerkki 

Kilometrimerkki (kuva 3.16:1) osoittaa kohdan, jossa ratakilometri alkaa ratakilomet-
rien lukuarvoltaan kasvavassa suunnassa. 
 

 

Kuva 3.16:1.  Kilometrimerkki. 

Merkintää ei saa käyttää paikantamisessa Paikantamismerkin sijasta (katso kohta 
2.21 Paikantamismerkki). 
 

3.17  Kaarrepaalu 

Kaarrepaalu (kuva 3.17:1) osoittaa kohdan, jossa kiskoon on asennettu Pystytaitemer-
kintä tai Kaarremerkintä. 
 

 

Kuva 3.17:1.  Kaarrepaalu.  

Kaarrepaalu -merkintä on asennettu putkivarteen. 
 

26 1122
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3.18  Pystytaitemerkintä 

Pystytaitemerkintä (kuva 3.18:1) osoittaa raiteen pyöristyskaaren alkukohdan siten, 
että kaarresädemerkintä on raiteen pyöristyskaaren puolella. 
 

 

Kuva 3.18:1.  Pystytaitemerkintä.  

Merkinnässä: 
− Pystyviiva osoittaa raiteen pyöristyskaaren alkamisen (tangenttipiste) 

1000 mm tarkkuudella. 
− Pystyviivan vieressä oleva kuvio osoittaa raiteen kaltevuuden muutoksen 

suunnan. Kuvion alaspäin osoittava kärki kuva 3.18:1 ylempi merkintä) osoit-
taa, että lasku loivenee, nousu jyrkkenee tai nousu alkaa. Kuvion ylöspäin 
osoittava kärki (kuva 3.18:1 alempi merkintä) osoittaa, että lasku jyrkkenee, 
nousu loivenee tai lasku alkaa.  

− Rv tarkoittaa pyöristyskaaren sädettä. 
 
Merkintä on asennettu kiskon varteen. 
 

3.19  Kaarremerkintä 

Kaarremerkintä (kuva 3.19:1) osoittaa raiteen vaakageometrian geometrisen elemen-
tin alkukohdan ja parametrit. 
 

 

Kuva 3.19:1.  Esimerkki Kaarremerkinnästä.  

Merkinnässä: 
− Pystyviiva osoittaa merkinnän osoittaman vaakageometrian geometrisen 

elementin alkukohdan 100 mm tarkkuudella. 
− D tarkoittaa raiteen kallistusta 
− R tarkoittaa ympyräkaaren sädettä 
− Lk tarkoittaa siirtymäkaarta 
− s tarkoittaa S-kallistusviistettä 
− LD tarkoittaa kallistusviistettä 

 
Merkintä on asennettu kiskon varteen. 
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4  Merkkeihin liittyvät aurausohjeet 

Nosta terät tarkoittaa, että auran terien on oltava vähintään 100 mm kiskon selän ta-
son yläpuolella 1400 mm etäisyydelle raiteen keskilinjasta ja vähintään 300 mm kis-
kon selän tason yläpuolella yli 1400 mm etäisyydellä raiteen keskilinjasta. 
 
Sulje siipi tarkoittaa, että siiven etäisyys raiteen keskilinjasta saa olla enintään 
1400 mm, jos siiven alareuna on vähintään 100 mm kiskon selän tason yläpuolella ja 
enintään 1700 mm, jos siiven alareuna on vähintään 300 mm kiskon selän tason ylä-
puolella. 
 
Merkki Nosta terät pistemäinen este osoittaa, että auran terät on oltava nostettuina 
vähintään 30 m ennen ja jälkeen merkkiä. 
 
Merkki Nosta terät osoittaa, että auran terien on oltava nostettuina merkin kohdalla ja 
oltava nostettuina Laske terät -merkille asti. 
 
Merkki Laske terät osoittaa kohdan, jonka jälkeen auran terät saa laskea. 
 
Merkki Sulje siipi pistemäinen este tarkoittaa, että auran merkin puoleinen siipi on ol-
tava suljettuna vähintään 30 m ennen ja jälkeen merkkiä. 
 
Merkki Sulje siipi tarkoittaa, että auran merkin puoleinen siipi on oltava suljettuna 
merkin kohdalla ja oltava suljettuna Avaa siipi -merkille asti. 
 
Merkki Avaa siipi tarkoittaa, että auran merkin puoleisen siiven saa avata. 
 
Seuraavilla muilla merkeillä on auraamista ohjaava merkitys: 

− Tunnelin nimikilpi 
− Raideopastimen tunnus 
− Pääopastimen tunnus 
− Suojastusopastimen tunnus 
− Yhdistelmäopastimen tunnus 
− Taroristeysopastimen tunnus 
− Esiopastimen tunnus 
− Lukitusopastimen tunnus 
− Vaihteen merkki 
− Risteysvaihteen asennonilmaisin 
− Raiteensulun merkki 

 
Tunnelin nimikilpi osoittaa, että auran terät on oltava nostettuna ja siivet suljettuna 
merkin tarkoittamassa rautatietunnelissa. Merkin ja rautatietunnelin välissä voi olla 
aurausta estävä rakenne, joka on merkitty Nosta terät, Nosta terät pistemäinen este, 
Sulje siipi tai Sulje siipi pistemäinen este -merkillä. 
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Seuraavat merkit osoittavat, että auran terän on oltava suljettuna vähintään 10 m en-
nen merkkiä ja sen jälkeen: 

− Raideopastimen tunnus 
− Pääopastimen tunnus 
− Suojastusopastimen tunnus 
− Yhdistelmäopastimen tunnus 
− Taroristeysopastimen tunnus 
− Esiopastimen tunnus 
− Lukitusopastimen tunnus 

 
Seuraavat merkit osoittavat, että auran terän on oltava suljettuna vähintään 30 m en-
nen merkkiä ja sen jälkeen: 

− Vaihteen merkki 
− Risteysvaihteen asennonilmaisin 
− Raiteensulun merkki 

 
Auraamisessa tulee huomioida, että opastinta, vaihdetta, raiteensulkua tai pysäytys-
laitetta ei ole aina mahdollista ohittaa auran siipi tai siivet auki, vaikka sitä ei ole 
osoitettu Sulje siipi tai Sulje siipi pistemäinen este -merkillä. 
 
Jos kulkusuunnassa ennen opastinta, vaihdetta, raiteensulkua tai pysäytyslaitetta on 
Nosta terät -merkki, sen osoittama alue päättyy aina vasta seuraavaan Laske terät -
merkkiin.  
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