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Laura Järvinen, Janica Solehmainen ja Kari Jalonen: Ratatekniset ohjeet (RATO) osan 16 
Väylät ja laiturit ohjepäivityksen esiselvitys. Liikennevirasto, tekniikka ja ympäristö -osasto. 
Helsinki 2016. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 30/2016. 39 sivua. ISSN-L 1798-
6656, ISSN 1798-6664, ISBN 978-952-317-278-4. 
 
Avainsanat: rautatiet, ohjeet, tekniikka, väylät, laiturit 
 

Tiivistelmä  
 
Ratateknisten ohjeiden (RATO) osa 16 Väylät ja laiturit määrittelee Liikenneviraston 
vaatimukset ja ohjeet koskien matkustajien kulkuyhteyksiä asemilla, henkilöliikenne-
paikkojen ja laitureiden suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa sekä matkusta-
jille annettavan informaation sisältöä asemilla. Esitettyjä vaatimuksia on noudatetta-
va valtion rataverkon rautatieliikennepaikoilla.  
 
Voimassa oleva RATOn osa 16 Väylät ja laiturit on tullut voimaan 1.7.2009. Tämän 
jälkeen toimintaympäristöön ja kyseiseen RATOon liittyviin määräyksiin ja vaatimuk-
siin on tullut muutoksia, jotka voivat olla osittain ristiriidassa keskenään. Tämän esi-
selvityksen yhteydessä on käsitelty mahdolliset RATOn osaan 16 vaikuttavat asiat ja 
selvitetty muutostarpeet.  
 
Merkittävimmät muutokset RATOn osaan 16 liittyvät EU-säädösten ja Liikenteen tur-
vallisuusviraston määräysten päivittymiseen sekä isoissa hankkeissa saatuihin koke-
muksiin esteettömyyteen liittyvistä vaatimuksista ja niiden soveltamisesta hankkeis-
sa. Säädösten muutokset pyritään ottamaan RATOssa huomioon siten, että ohjetta 
käytettäessä myös muut määräykset ja vaatimukset tulevat huomioon otetuksi eikä 
suunnittelijan tarvitse vertailla useita määräyksiä.  
 
Esiselvityksessä on kuvattu RATOn osaan 16 liittyvä nykytilanne ja muutostarpeet 
sekä käyty kattavasti läpi kaikkien esteettömyyteen liittyvien määräysten ja ohjeiden 
muutosten vaikutukset kyseiseen RATOon. Esiselvityksen aikana on RATOn osaan 16 
kysytty kommentit sidosryhmiltä, joiden vastaukset on käsitelty työryhmässä ja nii-
den perusteella sovitut päivitystarpeet on kirjattu esiselvitykseen. Työn yhteydessä 
on myös arvioitu RATOn osan 16 rakennetta sekä ehdotettu parannuksia rakentee-
seen ja sisällysluetteloon.  
 

 
 
 



4  

Laura Järvinen, Janica Solehmainen och Kari Jalonen: Förutredning om uppdatering av del 
16 Leder och perronger i Bantekniska anvisningar (RATO). Trafikverket, teknik och miljö. 
Helsingfors 2016. Trafikverkets undersökningar och utredningar 30/2016. 39 sidor. ISSN-L 
1798-6656, ISSN 1798-6664, ISBN 978-952-317-278-4. 
 

Sammanfattning  
 
Del 16 Leder och perronger i Bantekniska anvisningar (RATO) fastställer Trafikverkets 
krav och anvisningar gällande gångförbindelser för passagerarna på stationer, 
planering, byggande och underhåll av driftsplatser för persontrafik och perronger 
samt innehållet i den information som ges till passagerarna på stationerna. De krav 
som presenterats ska tillämpas på järnvägstrafikplatser i statens järnvägsnät.  
 
Gällande del 16 Leder och perronger i RATO trädde i kraft den 1 juli 2009. I 
verksamhetsmiljön och i föreskrifter och krav gällande RATO har därefter skett 
förändringar som eventuellt delvis strider mot varandra. I samband med denna 
förutredning har man behandlat frågor som eventuellt inverkar på del 16 i RATO och 
utrett behoven av ändringar.  
 
De viktigaste ändringarna i del 16 i RATO hänför sig till en uppdatering av EU:s 
bestämmelser och Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter samt erfarenheter från stora 
projekt av krav förknippade med tillgänglighet och hur de tillämpas på projekten. Man 
strävar efter att beakta ändringarna i bestämmelserna i RATO så, att även övriga 
bestämmelser och krav beaktas när anvisningen tillämpas och att planeraren inte 
behöver jämföra flera föreskrifter.  
 
I förutredningen har man beskrivit nuläget för och behoven av att göra ändringar i del 
16 i RATO samt grundligt gått igenom hur ändringarna i föreskrifterna och 
anvisningarna förknippade med tillgängligheten inverkar på ifrågavarande RATO. 
Under förutredningen har man begärt kommentarer av intressentgrupper gällande del 
16 i RATO. Svaren har behandlats i en arbetsgrupp och de behov av uppdatering som 
man kommit överens om utgående från dessa har antecknats i förutredningen. I 
samband med arbetet har man även bedömt uppbyggnaden av del 16 i RATO samt 
föreslagit förbättringar av uppbyggnaden och innehållsförteckningen.  
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Laura Järvinen, Janica Solehmainen and Kari Jalonen: Preliminary report on the guideline 
update of Part 16 of the Railway Engineering Guidelines (RATO), “Routes and platforms”. 
Finnish Transport Agency, Technology and Environment. Helsinki 2016. Research reports of the 
Finnish Transport Agency 30/2016. 39 pages. ISSN-L 1798-6656, ISSN 1798-6664, ISBN 978-
952-317-278-4. 
 

Summary  
 
Part 16 of the Railway Engineering Guidelines (RATO), “Routes and platforms” 
defines the Finnish Transport Agency's requirements and instructions concerning 
passenger routes in stations, the design of passenger traffic operating points and 
platforms, construction and maintenance, and the contents of information distributed 
to passengers in stations. The requirements laid down must be followed at the rail 
traffic operating points of the state rail network.  
 
The currently valid Part 16 of RATO, “Routes and platforms,” entered into force on 1 
July 2009. Since then, there have been changes in the operating environment, and the 
regulations and requirements related to the RATO part in question that may be 
partially in conflict with each other. During the preparation of this preliminary report, 
any issues impacting RATO Part 16 were reviewed and the need for changes 
determined.  
 
The most significant changes to RATO Part 16 are related to updates in EU statutes 
and the Finnish Transport Safety Agency's regulations, and the experiences gained 
during major projects, on the requirements related to accessibility and their practical 
application during projects. The intention is to take the changes in statutes into 
consideration in RATO so that, when the guidelines are used, other regulations and 
requirements are also taken into consideration, and the designer does not need to 
make comparisons between several regulations.  
 
The preliminary report describes the current situation with regard to RATO Part 16 
and the need for changes therein, and provides a thorough review of all effects that 
the regulations and instructions related to accessibility will have on the RATO in 
question. During the preparation of this preliminary report, stakeholders were asked 
for comments about RATO Part 16; their responses were discussed by the working 
group, and the updating needs agreed based on these have been recorded in the 
preliminary report. The work also involved an evaluation of the structure of RATO Part 
16, and improvements have been suggested in its structure and table of contents.  
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Esipuhe  
 
Ratateknisten ohjeiden (RATO) osa 16 Väylät ja laiturit määrittelee Liikenneviraston 
vaatimukset ja ohjeet koskien matkustajien kulkuyhteyksiä asemilla, henkilöliikenne-
paikkojen ja laitureiden suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa sekä matkusta-
jille annettavan informaation sisältöä asemilla.  
  
Voimassa oleva RATOn osa 16 Väylät ja laiturit on tullut voimaan 1.7.2009. Tämän 
jälkeen toimintaympäristöön ja kyseiseen RATOon liittyviin määräyksiin ja vaatimuk-
siin on tullut muutoksia. Tämän esiselvityksen yhteydessä on käsitelty mahdolliset 
RATOn osaan 16 vaikuttavat asiat ja selvitetty muutostarpeet.  
  
Merkittävimmät muutokset RATOn osaan 16 liittyvät EU-säädösten ja Liikenteen 
turvallisuusviraston määräysten päivittymiseen sekä isoissa hankkeissa saatuihin 
kokemuksiin esteettömyyteen liittyvistä vaatimuksista ja niiden soveltamisesta 
hankkeissa.  
  
Esiselvitykseen sisältyi sidosryhmille, vammaisjärjestöille ja muille alan toimijoille 
suunnattu kysely ohjeiden päivitystarpeista.  
  
Työn tilaajana on ollut Liikennevirasto, jossa työtä ovat ohjanneet Tuomo Viitala Infra 
ja ympäristö -osastolta ja Arja Aalto Liikenne ja maankäyttö -osastolta. Esiselvityksen 
on laatinut Sito Oy, jossa työhön ovat osallistuneet dipl.ins. Laura Järvinen (projekti-
päällikkö), dipl.ins. Janica Solehmainen ja ins. Kari Jalonen. 
 
Helsingissä toukokuussa 2016  
 
Liikennevirasto 
Tekniikka ja ympäristö -osasto  
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Määritelmät 

YTE  Yhteentoimivuuden Tekninen Eritelmä 
 
Osajärjestelmä Rautatiejärjestelmä jaetaan rakenteellisin tai toiminnal-

lisin perustein osajärjestelmiin. Osajärjestelmiä ovat 
infrastruktuuri-, energia-, ratalaitteiden ohjaus-, hallin-
ta- ja merkinanto, veturilaitteiden ohjaus-, hallinta- ja 
merkinanto sekä liikkuva kalusto. 

 
INF YTE Rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmää 

koskeva yhteentoimivuuden tekninen eritelmä (eng. 
Infrastructure Subsystem, INF) 

 
PRM YTE Vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetön-

tä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmää koske-
va yhteentoimivuuden tekninen eritelmä (eng. People 
with Reduced Mobility, PRM) 

 
NoBo Notified Body, ilmoitettu laitos on riippumaton arviointi-

laitos, joka on Euroopan unionin jäsenmaan toimesta 
nimetty varmistamaan ja arvioimaan, että EU:n säädök-
siin perustuvat vaatimukset täyttyvät. 

 
RATO  Liikenneviraston Ratatekniset Ohjeet 
 
Trafi  Liikenteen turvallisuusvirasto 
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1  Johdanto  

RATOn osa 16 Väylät ja laiturit sisältää Liikenneviraston vaatimukset ja ohjeet koski-
en henkilö- ja tavaraliikenteen kulkuyhteyksiä ja laitureita sekä niihin liittyviä raken-
teita. Kyseinen RATOn osa määrittää esteettömyyteen liittyvät vaatimukset matkus-
tajille tarkoitetuille alueilla asemilla ja laitureilla sisältäen myös vaatimukset koskien 
matkustajille annettavaa informaatiota. RATOn osaa 16 Väylät ja laiturit noudatetaan 
kaikkialla valtion rataverkolla tapahtuvissa hankkeissa suunnittelussa, rakentamises-
sa ja kunnossapidossa.  
 
Voimassa oleva RATOn osa 16 Väylät ja laiturit on hyväksytty 8.6.2009. Ohje on tullut 
voimaan 1.7.2009. Vuoden 2009 jälkeen esteettömyyteen liittyvissä määräyksissä ja 
ohjeissa on tapahtunut useita muutoksia, joita ei ole nykyisessä RATOssa tai ne ovat 
tiukempia kuin nykyiset vaatimukset. Kyseiset muutokset sekä muut toimintaympä-
ristön muutosten aiheuttamat vaikutukset RATOn osaan 16 on otettava huomioon 
ohjeen päivityksessä.  
 
Tämän työn tarkoituksena on selvittää mainittujen esteettömyyteen ja muihin RATOn 
osan 16 vaatimuksiin, kuten rakenteellisiin vaatimuksiin, liittyvien muutostarpeiden 
laajuus. Tavoitteena on selvittää RATOn osa 16 päivitystarpeet sekä työn aikana esille 
tulevat vaikutukset myös muihin Liikenneviraston vaatimuksiin ja ohjeisiin. Työssä 
otetaan huomioon myös toimintaympäristön muuttuminen ja uudet organisaatiot se-
kä hankkeista saadut kokemukset tämän RATOn osan soveltamisalaan liittyen. Mer-
kittävimmät määräysmuutokset, jotka vaikuttavat RATOn osa 16 Väylät ja laiturit päi-
vitystyöhön, ovat Trafin määräysten muutokset sekä esteettömyyteen liittyvän Yh-
teentoimivuuden teknisten eritelmien (PRM YTE) muutokset, sillä ne velvoittavat 
määräyksenä myös Liikennevirastoa. Myös muut ohjeen soveltamisalaan liittyvät oh-
jemuutokset selvitetään ja otetaan huomioon tässä työssä.  
 
Euroopan komission uusi asetus vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden estee-
töntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden 
teknisistä eritelmistä on tullut voimaan 1.1.2015 ja se on otettava huomioon myös 
kansallisissa määräyksissä ja ohjeissa. Trafi on kumonnut edellisen esteettömyyttä 
koskeneen määräyksensä ja korvannut sen uudella määräyksellä, joka täydentää kan-
sallisilla määräyksillä Euroopan komission antamaa asetusta.  
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2  Nykytilanne 

Ratahallintokeskus on julkaissut nykyisen vuonna 2009 valmistuneen RATOn osan 16 
Väylät ja laiturit. Ohjeessa on otettu huomioon RATOn osan 16 soveltamisalaa koske-
vat rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta koskevat olennaiset vaatimukset, jotka on 
otettu käyttöön ennen ohjeen ilmestymistä vuonna 2009. Soveltamisalaa koskevat 
osajärjestelmät ovat esteettömyys ja infrastruktuuri siltä osin, kun ne koskevat henki-
löliikenne- ja tavaralaitureita sekä matkustajille tarkoitettuja kulkuyhteyksiä, alueita 
ja informaatiota. Ohjeessa on myös noudatettu silloisen Rautatieviraston antamia 
määräyksiä, jotka ovat pohjautuneet EU-säädöksiin.  
 
Euroopan komissio on julkaissut Yhteentoimivuuden tekniset eritelmät asetuksina 
vuonna 2014 kaikkien osajärjestelmien osalta, jolloin vaatimuksiin on tehty muutok-
sia ja asetukset velvoittavat sellaisenaan jäsenvaltioita. Nykyinen ohje ei enää kaikilta 
osin vastaa uusittuja määräyksiä.  
 
Toimintaympäristö on myös muuttunut. Nykyisen ohjeen valmistumisen jälkeen 
Ratahallintokeskus on lakkautettu ja sen tehtävät ovat siirtyneet vuonna 2010 
perustettuun Liikennevirastoon yhdessä Tiehallinnon ja Merenkulkulaitoksen kanssa. 
Liikennevirasto hallinnoi nykyisin valtion rataverkkoa. Samoin vuonna 2010 rautatie-
järjestelmän turvallisuutta valvova Rautatievirasto sekä Ilmailuhallinto, Ajoneuvo-
hallintakeskus ja Merenkulkulaitos yhdistyivät uudeksi Liikenteen turvallisuus-
virastoksi, Trafiksi.  
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3  Ohjepäivitystyössä huomioon otettavat 
asiat 

3.1  Esiselvityksen kohteet 

RATOn osan 16 Väylät ja laiturit esiselvityksen yhteydessä on tarkasteltu alla mainit-
tujen vaatimusten tai ohjeiden sisältö ja muutokset sekä arvioitu niiden vaikutus RA-
TOn osan 16 päivitystarpeeseen. Kyseiset ohjeet on esitetty myös esiselvitysraportin 
lopussa olevassa lähdeluettelossa.  
 

- Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16 Väylät ja laiturit (Ratahallintokeskus, 
2009) 

- Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 15 Radan kunnossapito (Ratahallintokeskus, 
2000) 

- Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20 Ympäristö ja rautatiealueet  (Liikenne-
virasto, 2012) 

- Trafin määräys Esteettömyys rautatiejärjestelmässä (Liikenteen turvallisuus-
virasto, 2014) 

- Trafin määräys Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmästä  (Liikenteen 
turvallisuusvirasto, 2014) 

- Trafin kumottu määräys Esteettömyydestä rautatiejärjestelmässä  (Liikenteen 
turvallisuusvirasto, 2012) 

- Trafin kumottu määräys Esteettömyydestä rautatiejärjestelmässä  (Liikenteen 
turvallisuusvirasto, 2011) 

- Rautatieviraston kumottu määräys Esteettömyys rautatiejärjestelmässä  
(Rautatievirasto, 2009) 

- Trafin kumottu määräys Rautatiejärjestelmän infrastruktuuri-
osajärjestelmästä  (Liikenteen turvallisuusvirasto, 2012) 

- Trafin kumottu määräys Rautatiejärjestelmän infrastruktuuri-
osajärjestelmästä  (Liikenteen turvallisuusvirasto, 2011) 

- Euroopan Komission asetus Euroopan Unionin rautatiejärjestelmän 
infrastruktuuriosajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä 
eritelmästä  (Euroopan komissio, 2014) 

- Euroopan Komission asetus vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden 
esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista 
yhteentoimivuuden teknisistä eritelmistä  (Euroopan komissio, 2014) 

- Euroopan Komission kumottu päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen 
rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmää koskevasta yhteen-
toimivuuden teknisestä eritelmästä  (Euroopan komissio, 2011) 

- Euroopan Komission kumottu päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen 
rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmää koskevasta yhteen-
toimivuuden teknisestä eritelmästä  (Euroopan komissio, 2007) 

- Komission kumottu päätös ”liikuntarajoitteisia henkilöitä” Euroopan 
laajuisessa tavanomaisessa ja suurten nopeuksien rautatiejärjestelmässä 
koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (Euroopan komissio, 
2007) 

- Soveltamisohjeet INF YTElle  (European Railway Agency, 2014) 



13 

- Soveltamisohjeet PRM YTElle (European Railway Agency, 2014) 

- Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 Rakennusten paloturvallisuus 
(ympäristöministeriö, 2011) 

- Suomen rakentamismääräyskokoelma F1 Esteetön rakennus (ympäristö-
ministeriö, 2005) 

- Suomen rakentamismääräyskokoelma F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus 
(ympäristöministeriö, 2001) 

- Liikenneviraston esteettömyystietokanta koskien rautateiden henkilöliiken-
neasemia (Liikennevirasto, 2010) 

- Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) (Liikennevirasto, 2015) 
- InfraRYL 2006 (Rakennustieto, 2006) 
- InfraRYL 2010 (Rakennustieto, 2010) 
- Ratatekniset piirustusohjeet  (Liikennevirasto, 2012) 
- Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ohje pelastustien suunnittelusta ja to-

teutuksesta (Helsingin kapungin pelastuslaitos, 2013) 
- RT-kortiston ohjetiedosto Esteetön liikkumis- ja toimintaympäristö 

(Rakennustieto, 2006) 
- SFS-EN 115-1 + A1 Liukuportaiden ja liukukäytävien turvallisuus. Osa 1: Ra-

kenne ja asennus (SFS-EN 115-1 + A1, 2009) 
- SFS-EN 12464-1 Valo ja valaistus. Työkohteiden valaistus. Osa 1: Sisätilojen 

työkohteiden valaistus (SFS-EN 12464-1, 2011) 
- SFS-En 12464-2 Light and lighting. Lighting of work places. Part 2: Ourdoor 

work places  (EN 12464-2, 2014) 
- SFS-EN 15273-3 Railway applications. Gauges. Part 3: Structure gauges  

(SFS-EN 15273-3, 2013) 
- SFS-EN 81-70 + A1 Safety rules for the construction and installations of lifts  

(EN 81-70, 2003) 
- ISO 21542 Building construction – Accessibility and usability of the built en-

vironment  (ISO 21542, 2011) 
- Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu (Liikenneviraston, 

2015) 
- Liikenneviraston Opastusjärjestelmä (Ratahallintokeskus, 1997) 
- Rautatieasemien staattiset opasteet, suunnitteluohje (Liikennevirasto, 2013) 
- Rautatieasemien staattiset opasteet, vaatimusmäärittely (Liikenneviraston, 

2013) 
- Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu (Liikenneviraston, 2014) 
- Työselostus Ajoneuvoliikenteen rajoittaminen matkustajalaitureilla (Martikai-

nen, 2014) 
 
Esiselvityksessä esitetyt ohjekohtaiset muutostarpeet on selvitetty ohjeen tarkastelun 
yhteydessä.  
 
RATOn osan 16 Väylät ja laiturit ohjepäivityksen esiselvityksessä on lisäksi käsitelty 
nykyisen ohjeen lähteet ja viitteet sekä tarkastettu niiden ajantasaisuus. Uusittujen ja 
päivitettyjen ohjeiden ja viitteiden sisältöjä on vertailtu nykyiseen RATOn osa 16 oh-
jeeseen. Vertailun tuloksena on saatu selville mitä muutoksia ja vaatimuksia on otet-
tava huomioon sekä lisättävä päivitettävään ohjeeseen. Tässä esiselvityksessä on esi-
tetty ne vaatimukset, jotka poikkeavat nykyisestä RATOn osa 16 ohjeesta. Lisäksi on 
tutkittu muita kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita, määräyksiä ja vaatimuksia, jotka 
liittyvät päivitettävään ohjeeseen.  
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3.2  RATOn osa 16 Väylät ja laiturit 

Toimintaympäristön muutokset koskien Ratahallintokeskusta ja Rautatievirastoa on 
otettava huomioon ja päivitettävä uuteen ohjeeseen. Liikennevirasto toimii nykyisin 
rataverkon haltijana ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi valvoo rautateiden turvalli-
suutta.  
 
Nykyisessä ohjeessa on vaatimukset portaisiin sijoitettavasta lastenvaunuluiskasta. 
PRM YTE:n vaatimuksen mukaan esteetön reitti ei saa kulkea portaita pitkin. Kulku-
yhteys on jatkossa varmistettava luiskan tai hissin kautta. Lastenvaunuluiskaa ei tar-
vita, kun laiturille on yhteys joko hissin tai luiskan kautta.  
 
Nykyisessä ohjeessa on lisäksi vaatimukset laituripolkujen suunnittelusta. Päivitettä-
vään ohjeeseen on suositeltavaa poistaa mahdollisuus käyttää laituripolkua matkus-
tajaliikenteessä. Laituripolkua olisi sallittua käyttää vain huoltoliikenteessä. Laituri-
polkua ei suositella uusiin ja uudistettaviin kohteisiin, jos laiturille on suunniteltu 
hissi- tai luiskayhteydet. 
 
Nykyinen ohje ei ota kantaa asemarakennuksiin, joten asemarakennukset on otettava 
uutena kokonaisuutena huomioon RATOn osa 16 päivityksessä. Esteettömyys- ja saa-
vutettavuusvaatimusten on täytyttävä asemarakennuksen sisällä.  
 
Nykyisessä ohjeessa on viittauksia muihin ohjeisiin, joiden sisältöä ei ole kirjoitettu 
nykyiseen ohjeeseen. Suurin osa näistä viitatuista ohjeista on päivittynyt, jolloin on 
suositeltava pitää viittaukset paikoillaan päivitettävässä ohjeessa. Viittausten taso 
kannattaa säilyttää yleisellä tasolla viitaten ainoastaan ohjeen nimeen ja yksilöivään 
tunnukseen, jotta ohjeiden päivittyessä kappalenumeroihin kohdistuvat viittaukset 
eivät vanhene.  
 

3.3  Trafin määräykset esteettömyydestä ja 
infraosajärjestelmästä 

3.3.1  Esteettömyys rautatiejärjestelmässä 

Rautatievirasto on julkaissut ensimmäisen määräyksen koskien rautatiejärjestelmän 
esteettömyyttä vuonna 2009. Myöhemmin Rautatieviraston korvannut Liikenteen tur-
vallisuusvirasto Trafi on julkaissut vuosina 2011, 2012 ja 2014 määräyksiä rautatiejär-
jestelmän esteettömyydestä. Nämä määräykset ovat kumonneet kukin edeltävät mää-
räykset.  
 
RATOn osa 16 Väylät ja laiturit on julkaistu vuonna 2009 ennen kuin ensimmäinen 
määräys koskien rautatiejärjestelmän esteettömyyttä on astunut voimaan, joten Tra-
fin määräyksiä esteettömyydestä ei ole huomioitu nykyisessä ohjeessa. 
 
Trafin tammikuussa 2015 voimaan tullut määräys Esteettömyydestä rautatiejärjes-
telmässä on kumonnut edellisen määräyksen. Uutta määräystä sovelletaan kansallis-
ten määräysten lisäksi PRM YTEssä mainituissa avoimissa kohdissa ja Suomea kos-
kevissa erityistapauksissa.  (Liikenteen turvallisuusvirasto, 2014) 
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Kansallisessa määräyksessä laiturin vaara-alueen mitoitukseen on lisätty yli 200 
km/h nopeuden vaatima vaara-alueen leveyden vähimmäismitta. Nykyisessä ohjeessa 
vaara-alueen leveyden vähimmäismitta on nopeudelle 200 km/h. Lisäksi määräyksis-
sä vaaditaan, että uudelle rautatieasemalle ei saa rakentaa tasoylikäytävää osana es-
teetöntä reittiä.  
 
Vaara-alueen mitoitukseen ja tasoylikäytävään liittyvät vaatimukset on otettava huo-
mioon päivitettävässä ohjeessa. 
 
Trafin määräyksen avoimessa kohdassa vaaditaan, että uudistettavalla tai parannet-
tavalla rautatieasemalla esteettömällä reitillä olevat tasoylikäytävät (laituripolut) on 
varustettava varoituslaitoksella, joka voi olla valo- ja äänivaroituslaitos tai puomilai-
tos. Vaatimus varoituslaitoksen sijoittamisesta esteettömällä reitillä olevalla polulla 
päivitetään RATOn osaan 16 Väylät ja laiturit kun kyseessä on uudistettava tai paran-
nettava rautatieasema. Tarkemmat vaatimukset varoituslaitoksista esitetään RATOn 
osassa 6 Turvalaitteet (Liikennevirasto, 2014). 
 
3.3.2  Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on julkaissut vuosina 2011, 2012 ja 2014 määräyk-
siä rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmästä. Uusin määräys on kumonnut edeltä-
vän määräyksen.  
 
RATOn osa 16 Väylät ja laiturit on julkaistu vuonna 2009, ennen Trafin julkaisemia 
määräyksiä koskien rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmää, joten näitä määräyk-
siä ei ole otettu huomioon nykyisessä ohjeessa. 
 
Trafin uusinta määräystä sovelletaan kansallisten määräysten lisäksi INF YTEssä 
mainituissa avoimissa kohdissa ja erikoistapauksissa. Avoimien kohtien vaatimukset 
koskevat rataluokkien vastaavia nopeuksia. Kansalliset määräykset liittyvät tasoriste-
yksiin, rautatieliikennepaikkaan ja raiteen pituuteen, jotka käsitellään omissa rata-
teknisissä ohjeissa.  (Liikenteen turvallisuusvirasto, 2014) Päivitettävään RATOn osan 
16 Väylät ja laiturit ohjeeseen näitä asioita ei tulla huomioimaan. 
 

3.4  INF YTE 

3.4.1  INF YTEn toiminnalliset ja tekniset eritelmät 

INF YTEn toiminnalliset ja tekniset eritelmät koskevat raiteita, vaihteita ja laitureita 
sekä niihin liittyviä kuormituksia, käyttöä ja kunnossapitoa  (Euroopan komissio, 
2014). 
 
INF YTEn eritelmistä laitureihin ja kunnossapitoon liittyvät vaatimukset koskevat 
RATOn osa 16 ohjetta.  
 
3.4.2  Laiturit 

Laituriin liittyvät mittojen minimivaatimukset ovat määritelty INF YTEssä ja niiden 
minimivaatimukset tulee huomioida ohjeen päivityksessä. Taulukkoon 1 on listattu 
INF YTEn vaatimukset laitureista, nykyiset RATOn osa 16 vaatimukset samoista asi-
oista ja merkintä, jos kyseinen asia tulee ottaa huomioon ohjepäivityksessä. 



16  

 
Taulukko 1.  INF YTEn ja RATOn osa 16 laitureiden mitoitusta koskevien vaatimusten 

vertailu 

INF YTEn vaatimus RATOn osa 16 vaatimus Huomioitavaa ohje-

päivityksessä 

Laiturin hyötypituus suoritus-

parametrien mukaan, yleisesti 

200-400m 

Junan pituus on määrit-

tävä tekijä. Laituri-

pituudet ovat 250 / 350 / 

450 m. 

Huomioitava osittain. 

Merkittävillä rataosuuksil-

la olevia laituripituuksia 

hankala muuttaa liiken-

nöinnin kannalta. 

Laiturin nimelliskorkeus on 

550 mm tai 760 mm kulkupin-

nan yläpuolella. Kaarresäteen 

tulee olla 300 m tai enemmän. 

Laiturin nimelliskorkeu-

det 260 mm ja 550 mm. 

Kaarresäteen minimi on 

600 m. 

Matalia laitureita ei saa 

suunnitella jatkossa. 

Nykyisten matalien 

laitureiden kunnossapito- 

ja korjausvaatimukset. 

Laitureiden enimmäis-

toleranssi raiteesta 50 mm 

Asennustoleranssi 

etäisyydelle raiteen 

keskiviivasta on 20 mm 

Toleranssia voi suurentaa 

tarvittaessa. 

 
3.4.3  Radan kunnossapito 

INF YTE vaatii, että radan kunnossapitokansio ja -suunnitelma on laadittava ja vah-
vistettava asetuksen mukaisesti. RATOn osa 16 on päivitettävä INF YTEn vaatimukset 
kunnossapitokansiolle ja -suunnitelmalle. Päivitettäviä asioita ovat: 
 

- Ennen radan käyttöönottoa on laadittava kunnossapitokansio, joka on osa 
tarkastusvakuutukseen liitettäviä teknisiä asiakirjoja 

- Osajärjestelmää varten on laadittava kunnossapitosuunnitelma, jossa varmis-
tetaan, että INF YTEssä asetetut vaatimukset täyttyvät koko osajärjestelmän 
käyttöiän ajan.  

- Kunnossapitokansion ja -suunnitelman sisällön vaatimukset on määritelty 
INF YTEssä 

- Ilmoitettu laitos vahvistaa kunnossapitokansion olemassa olon osajärjestel-
män jokaiselle yhteentoimivalle radalle. 

 
RATOn osa 16 ohjepäivityksessä on huomioita INF YTEn vaatimukset kunnossapidos-
ta. INF YTEn vaatimus kunnossapidosta koskee rataverkkoa, joka pitää sisällään laitu-
rit. Tämä on myös huomioita ohjepäivityksessä. 
 

3.5  PRM YTE 

3.5.1  PRM YTEn toiminnalliset ja tekniset eritelmät 

PRM YTEn toiminnalliset ja tekniset eritelmät koskevat reittejä, opastusta ja laitureita 
sekä niihin liittyviä mitoitus-, materiaali- ja informaatiovaatimuksia (Euroopan 
komissio, 2014). 
 
PRM YTEn kaikki toiminnalliset ja tekniset eritelmät koskevat RATOn osa 16 ohjetta.  
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3.5.2  Esteetön reitti 

Esteetön reitti on määritelty PRM YTEssä laajemmin kuin se on nykyisessä RATOn 
osa 16 ohjeessa. Esteettömän reitin määritelmä on suositeltava määritellä laajemmin 
ohjepäivityksessä. Lisäksi päivitettävään ohjeeseen on lisättävä määritelmä portaat-
tomasta reitistä, joka on PRM YTEn mukaan esteettömän reitin osuus. Nykyisessä 
RATOn osa 16 kyseistä määritelmää ei ole. 
 
PRM YTEssä on määritelty asema-alueella olevat palvelut, joiden välillä tulee olla es-
teetön reitti. RATOn osa 16 sisältää samat palvelut kuin INF YTEssä. Ohjepäivitykses-
sä on tutkittava, miten rautatiealueen ulkopuolella olevat muiden omistuksissa olevat 
palvelut saadaan osaksi esteetöntä reittiä. 
 
PRM YTEn vaatimusten mukaan esteetön reitti edellyttää erityyppisiä merkintätapoja, 
joihin kuuluvat tuntoon perustava reitti ja pistekirjoitusopasteet. Näiden merkintäta-
pojen käytöstä ja reitin yhtenäisestä merkitsemisestä sekä riittävän tiedon esittämi-
sestä valintatilanteissa on annettava ohjeistus ja minimivaatimukset RATOn osan 16 
ohjepäivityksessä. Tuntoon perustuvien materiaalien käytöstä kannattaa antaa suosi-
tuksia ja tarvittaessa vaatimuksia päivitettävässä ohjeessa. Materiaalien suosituksis-
sa on otettava huomioon niiden kestävyys, asennus ja kunnossapito. 
 
Reiteillä olevien kynnysten on erotuttava värikontrastiltaan niitä ympäröivästä latti-
asta ja kynnykset eivät saa olla korkeampia kuin 25 mm. RATOn osassa 16 kynnysten 
sallitaan olla 20 mm ja kynnyksen värin on erotuttava välittömästä taustastaan. Ohje-
päivityksessä on suositeltavaa pitää kynnyksen korkeuden minimivaatimus samana 
kuin se on nykyisessä ohjeessa. 
 
PRM YTEn vaatimusten mukaan esteettömän reitin vapaa leveys on minimissään 
1600 mm ja laiturille on aina oltava portaaton reitti tarjolla. Nykyisessä ohjeessa on 
sama vaatimus väylän vapaalle leveydelle.  
 
PRM YTEn vaatimukset koskevat vain uusia asemia. RATOn osa 16 ohjepäivityksessä 
on otettava kantaa myös siitä, millaisia esteettömyysvaatimuksia on noudatettava 
uudistettaville ja parannettaville asemille. Muutosten laajuus mahdollisuuksiin muut-
taa aseman esteettömyys vastaamaan vaatimuksia kustannustehokkaalla tavalla.  
 
3.5.3  Näköön, kuuloon ja tuntoon perustuvat opastukset 

PRM YTEssä on näköön, kuuloon ja tuntoon perustuville opasteille minimivaatimuk-
set koskien mittoja ja esitystapaa sekä viittaukset standardeihin, joiden vaatimukset 
tulee täyttyä. Nämä minimivaatimukset on otettava huomioon ohjepäivityksessä.  
 
Opastuksessa annettavat tiedot ovat PRM YTEn vaatimusten mukaan ohjeet hätä-
tilanteen varalta ja hätätilan aikaiset toimintaohjeet sekä varoitus-, kielto- ja 
määräysmerkit. Myös lähtevää junaliikennettä koskeva tiedotus ja saatavilla olevat 
aseman palvelujen tunnisteet sekä kulkureitit näiden palveluiden luo ovat osa 
opastusta. Nykyisessä RATOn osassa 16 ei ole määritelty opastuksen sisältöä yhtä 
tarkasti kuin PRM YTEssä. Opastuksessa annettavat tiedot otetaan huomioon ohjeen 
päivityksen yhteydessä.  
 
PRM YTEn vaatimuksena on, että kaikkiin turvallisuus-, varoitus-, määräys- ja kielto-
merkkeihin on sisällyttävä kuvasymboli. Nykyinen ohje ei tätä vaadi, mutta asia on 
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vaadittu Staattisten opasteiden suunnitteluohjeessa, jossa annetaan tarkat tiedot ja 
vaatimukset opasteiden yksityiskohtaisesta suunnittelusta. Ohjepäivityksen yhtey-
dessä ohjeeseen lisätään viittaus Staattisten opasteiden suunnitteluohjeeseen.   

3.5.3.1  Näköön perustuva opastus 

PRM YTE:ssä on vaatimuksena, että lähtevää junaliikennettä koskeva tiedotus saa olla 
enintään 1600 mm korkeudella. Junaliikennettä koskeva tiedotus sisältää muun mu-
assa määränpään, pysähdyspaikat, laiturin numero ja lähtöajat. RATOn osassa 16 on 
ohjeistuksena sijoittaa junaliikennettä koskeva tiedostus 1100 mm korkeudelle. Ohje-
päivityksen yhteydessä korkeus on muutettava ja tiedostuksen sisältö on otettava 
huomioon.  
 
Pyörätuolisymbolin kanssa on asennettava pyörätuoleille soveltuvia reittejä koskevat 
suuntatiedot, osoitus pyörätuolin käyttäjälle soveltuvista WC-tiloista ja mahdollisista 
muista palveluista sekä jos laiturilla esitetään tieto junan kokoonpanosta, tieto pai-
kasta, josta pyörätuolin käyttäjille on pääsy junaan. RATOn osassa 16 ja staattisten 
opasteiden suunnitteluohjeessa ei ole edellä mainittuja vaatimuksia pyörätuolisym-
bolin käytöstä. Ohjepäivityksessä nämä vaatimukset on huomioita ja lisättävä ohjee-
seen. 
 
Numeromuotoiset aikatiedot on esitettävä 24 tunnin aikajärjestelmällä. RATOn osan 
16 ohjepäivityksessä on huomioitava aikatiedon esitystapa.  
 
PRM YTEn vaatimuksena on, että näytöissä olevan tiedon lyhyin mahdollinen esitys-
aika on 2 sekuntia. Nykyisessä ohjeessa ei oteta kantaa näyttöjen esitysaikoihin. Oh-
jepäivityksen yhteydessä on suositeltavaa lisätä ohjeeseen viittaus Liikenneviraston 
hyväksymiin näyttötyyppeihin. Tarvittaessa ohjeeseen voi lisätä tietoa näyttöjen hy-
väksynnän menettelytavoista. 

3.5.3.2  Kuuloon perustuva opastus 

PRM YTEn vaatimuksena on, että puhetiedotuksen STIPA-arvon on oltava vähintään 
0,45. Nykyisessä RATOn osassa 16 on kuuloon perustavan opastuksen arvoja mitattu 
RASTI-arvoilla. RASTI-mittaustapa tulee jatkossa poistumaan ja sen tilalle otetaan 
käyttöön STIPA-mittaukset. Ohjepäivityksen yhteydessä on muutettava kuuloon pe-
rustuvan opastuksen vaatimukset ajan tasalle. 
 
Asemalle tai laiturille tulevat mahdolliset induktiosilmukat on osoitettava PRM 
YTEssä olevan vaatimuksen mukaisesti. Nykyisessä ohjeessa ei ole vaatimusta 
induktiosilmukan sijoituksesta ja sen käytöstä. RATOn osan 16 ohjepäivityksessä 
lisätään vaatimus induktiosilmukan käytöstä ja sijoittamisesta jo suunnittelu-
vaiheessa.  

3.5.3.3  Tuntoon perustuva opastus 

PRM YTEn vaatimuksena on, että pistekirjoituksella tai kohokirjaimilla esitetty tieto 
käsijohteessa tai seinällä esteettömällä reitillä on oltava 1450–1650 mm korkeudella. 
Nykyisessä RATOn osassa 16 vaadittu korkeus on 850–1000 mm. Ohjepäivityksen 
yhteydessä vaadittu korkeus on muutettava vastaamaan PRM YTEn vaatimusten mu-
kaisiksi. Lisäksi on suositeltavaa antaa ohjeistusta pistekirjoituksella esitettävästä 
informaatiosta pistekirjoituskartoissa ja pistekirjoitusopasteissa.  
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3.5.4  Ovet 

PRM YTEn vaatimuksena on, että ovien käytettävissä olevan vapaan tilan on oltava 
vähintään 900 mm ja ovien käyttölaitteiden on sijaittava 800–1100 mm korkeudella. 
RATOn osassa 16 ovien vapaaksi leveydeksi vaaditaan 800 mm ja leveydeksi 850 mm. 
Ovien käyttölaitteiden korkeudeksi on nykyisessä ohjeessa asetettu 800–1200 mm. 
Ohjepäivityksen yhteydessä PRM YTE:n vaatimukset on otettava huomioon. 
 
3.5.5  Pinnat 

PRM YTEn vaatimuksena on, että lattia- ja maanpintojen on oltava luistamattomia ja 
niiden erotuttava toisistaan värikontrastein esteettömillä reiteillä.  
 
Arviointimenetelmiin voidaan ottaa kantaa RATOssa, mutta on otettava huomioon, 
että yksiselitteisiä arviointimenetelmiä ei ole mahdollista käyttää. Myös maanpinto-
jen on oltava luistamattomia. RATOssa ei mainita maanpinnoista mitään. Esteettö-
mien reittien lattia- ja maapintojen on oltava mahdollisimman heijastamattomia. 
 
Portaiden ensimmäinen ja viimeinen porras on merkittävä huomioteipillä, jonka ma-
teriaalista Liikennevirasto voi esittää tarkempia vaatimuksia ohjeessa. 
 
3.5.6  Palvelupisteet ja lipunmyyntiautomaatit 

PRM YTEssä lipunmyyntipisteet ovat osa esteettömän reitin teknisiä ja toiminnallisia 
eritelmiä. Esteettömän reitin varrella sijaitsevien lipunmyyntitiskien ja neuvonta- ja 
asiakaspalvelupisteiden tulee vähintään yhden tiskin osalta soveltua pyörätuolin 
käyttäjille ja pienikokoisille henkilöille. Vähintään yhteen tiskiin on asennettava in-
duktiosilmukkajärjestelmä kuulolaitetta varten. Nykyinen RATOn osa 16 ei ota kantaa 
tiskien korkeuteen tai induktiosilmukkajärjestelmän käyttöön palvelupisteillä. Ohje-
päivityksessä on otettava huomioon palvelupisteitä koskevat PRM YTEn vaatimukset. 
 
Esteettömällä reitillä oleville lipunmyyntiautomaateilla on oltava vähintään yksi au-
tomaatti, jossa on käyttöliittymä, jota pyörätuolissa istuvat ja pienikokoiset henkilöt 
ylettyvät käyttämään. RATOn osan 16 päivityksessä on otettavat huomioon esteetön 
lipunmyyntiautomaatti. Lipunmyyntiautomaatti ei ole PRM YTE:n mukaisesti enää 
yhteentoimivuuden osatekijä, joten Liikenneviraston kannattaa RATOn osan 16 päivi-
tyksen yhteydessä määritellä vaatimukset, joita esteettömiltä lipunmyyntiautomaa-
teilta edellytetään valtion rataverkolla.  
 
3.5.7  Valaistus 

PRM YTEssä listatut valaistuksen vaatimuksiin viittaavat EN-standardit (SFS-EN 
12464-1, 2011; EN 12464-2, 2014) ovat otettava huomioon RATOn osan 16 päivityksen 
yhteydessä.  
 
PRM YTEssä vaaditaan, että hätävalaistuksen on oltava riitettävä evakuointiin sekä 
sammutus- ja turvavarusteiden löytämiseen. Nykyisessä RATOn osassa 16 ei ole vaa-
timuksia hätävalaistukselle, joten se on otettava huomioon ohjepäivityksen yhteydes-
sä.  
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3.5.8  Laiturin leveys ja vaara-alue 

Vaara-alueen leveyden vaatimukset on määritelty INF YTEssä. Vaara-alue alkaa laitu-
rin reunasta. 
 
PRM YTEn vaatimuksena on, että laiturin esteettömän leveyden on oltava vaara-
alueen leveys lisättynä kahdella 800 mm levyisellä vastakkaisella kulkuväylällä. Täl-
löin vaatimus esteettömän reitin 1600 mm leveydestä täyttyy. PRM YTE sallii, että 
leveys voi kaventua 900 mm laiturin päädyissä. Edellä mainitulla 1600 mm leveällä 
kulkuväylällä ei saa olla esteitä. 
 
Esteiden vähimmäisetäisyys vaara-alueen reunasta on oltava seuraavaa: 

- Esteen ollessa alle 1000 mm tulee sen vähimmäisetäisyyden olla 800 mm 
vaara-alueen reunasta. 

- 1000–10 000 mm pituisten esteiden tulee olla 1200 mm vähimmäisetäisyy-
dellä vaara-alueen reunasta. 

 
Laiturilla olevat vähimmäisleveysvaatimukset ja vaatimukset koskien vähimmäisetäi-
syyksiä esteisiin tulee ottaa huomioon RATOn osa 16 ohjepäivityksessä. 
 
PRM YTEn vaatimuksena on, että laiturin reunasta kauimpana olevalla vaara-alueen 
rajalla on oltava näkyvät ja kohokuvioidut kävelypintojen merkinnät. Näkyvän varoi-
tuksen on erotuttava ja oltava vähintään 100 mm leveä luistamaton varoitusviiva. Ko-
hokuvioidut merkinnät voivat olla huomion herättävä kohokuvio, joka osoittaa vaara-
alueen rajan tai kohoraita, joka osoittaa kulkureitin laiturin turvalliselle puolelle. Lai-
turin raiteen puoleisen reunamateriaalin on erotuttava värikontrastiltaan junan ja lai-
turin välisestä tummasta raosta. RATOn osa 16 ohjepäivityksessä on otettava huomi-
oon PRM YTE:n vaatimukset vaara-alueen pintamateriaaleista. 
 
3.5.9  Laiturin pääty 

PRM YTEn vaatimuksena on, että laiturin päädyssä on oltava yleisen pääsyn estävä 
este tai näkyvät ja kohokuvioidut kävelypintojen merkinnät, joissa on vaaraa osoittava 
kohokuvio. Nykyisessä RATOn osassa 16 ei ole vaatimusta yleisestä pääsyä estävästä 
esteestä. Ohjepäivityksessä on huomioita PRM YTEn vaatimukset ja on suositeltavaa 
antaa ohjeet yleisen pääsyä estävän esteen käytöstä. Lisäksi ohjeen päivityksen yh-
teydessä on lisättävä vaatimus vaara-alueen merkinnän jatkamisesta laiturin päädys-
sä. 
 
3.5.10  Junaan pääsyä helpottavat laitteet laiturilla 

PRM YTEssä on vaatimukset luiskille ja pyörätuolihisseille, joita voidaan käyttää lai-
tureilla kiinteästi infraan rakennettuna. Liikenneviraston hallinnoimilla asemilla ju-
naan pääsyä helpottavia laitteita osana infraa ei käytetä, vaan ne ovat tarvittaessa 
liikkuvassa kalustossa. 
 

3.6  INF YTEn soveltamisohjeet 

INF YTEn soveltamisohjeiden sisältö ei koske RATOn osaa 16 Väylät ja laiturit. INF 
YTEn soveltamisohjeita ei huomioida ohjeen päivityksessä.  (European Railway 
Agency, 2014) 
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3.7  PRM YTEn soveltamisohjeet 

PRM YTEn soveltamisohjeissa on annettu tarkennuksia asetuksessa annettuihin mää-
ritelmiin ja mittoihin liittyviin vaatimuksiin (European Railway Agency, 2014). 
 
RATOn osan 16 Väylät ja laiturit ohjepäivityksessä on suositeltavaa ottaa huomioon 
seuraavat kohdat PRM YTE:n soveltamisohjeista:  
 

- Läpinäkyvillä esteillä (esim. myynti-ikkuna) on oltava korostusmerkintä. 
- Kolmannen osapuolen läpinäkyvissä esteissä esteettömällä reitillä on oltava 

korostusmerkinnät.  
- Äänimerkillä ja tuntoon perustuvalla merkillä, puhemerkeillä tai pistekirjoi-

tuskartoilla voidaan täydentää tiedottamista näkövammaisille esteettömistä 
reiteistä.  

- Vanhuksia ja raskaana olevia voi pitää liikuntarajoitteisina 
- Standardiin ISO 21542:2011 liittyy esteettömyysvaatimuksia, jotka on otetta-

va huomioon esim. viittaamalla kyseiseen standardiin. Tarkemmat vaatimuk-
set on tarkastettava ohjepäivityksen yhteydessä. 

 
Matkustajainformaatiojärjestelmää koskien on useita vaatimuksia. Mainokset ja reitti-
info on erotettava toisistaan eri näytöille tai samalla näytöllä ne on esitettävä eriai-
kaisesti. Suomessa käytössä oleva matkustajainformaatiojärjestelmä on kehitetty yh-
tenä järjestelmänä. Päivityksen yhteydessä on varmistettava, että ko. asiat on otettu 
huomioon järjestelmän kehityksessä, jolloin vaatimuksia ei ole tarpeen kirjata RATOn 
ohjepäivitykseen. 
 
Lipunmyyntiautomaatit eivät ole uudessa PRM YTEssä enää yhteentoimivuuden osa-
tekijöitä, vaan ne hyväksytään osana osajärjestelmää. PRM YTEstä on poistettu tiukat 
mitta-vaatimukset. Sen sijaan vaaditaan, että vähintään yhdessä automaatissa on 
oltava käyttöliittymä, jota pyörätuolissa istuvat ja pienikokoiset henkilöt ylettyvät 
käyttämään. PRM YTEn soveltamisohjeessa on viitattu ISO-standardiin  (ISO 21542, 
2011) tai vaihtoehtoisesti kansalliseen tai alueelliseen standardiin. RATOn osan 16 
päivityksen yhteydessä on tarpeen määrittää, millä ehdoilla Liikennevirasto hyväksyy 
asemille lipunmyyntiautomaatit. 
 

3.8  Suomen rakentamismääräyskokoelma 

3.8.1  Rakentamismääräyskokoelman uudistaminen 

Suomen rakentamismääräyskokoelma uusitaan vuoteen 2017 mennessä. Ympäristö-
ministeriön asiantuntija Erja Väyrynen on kommentoinut RATOn osan 16 Väylät ja 
laiturit ohjeen viittauksia nykyiseen Rakentamismääräyskokoelmaan, ja todennut, 
että nykyisin viitattuihin kohtiin ei ole tulossa muutoksia. Asiasisällön osalta ei ole 
ristiriitaa. 
 
Ongelmaksi voi koitua tulevassa tilanteessa viittaaminen Rakentamismääräysko-
koelmaan, koska uudistuksen jälkeen ei enää ole nykyisen kaltaisia aakkostettuja Ra-
kentamismääräyskokoelman osia. Niiden sisällöstä osa muuttuu perinteisiksi asetuk-
siksi ja osasta annetaan erillisiä Ympäristöministeriön ohjeita. Viittausongelmaa lie-
ventää se, että nykyisessä RATOn osassa 16 on suorat lainaukset Rakentamis-
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määräyskokoelman vaatimuksista. Päivitettävässä ohjeessa voidaan muuttaa viitta-
ukset koskemaan koko Rakentamismääräyskokoelmaa. 
 
3.8.2  E1 Rakennusten paloturvallisuus 

Rakentamismääräyskokoelman osa E1 ”Rakennusten paloturvallisuus” on asetettu 
voimaan vuonna 2011 (ympäristöministeriö, 2011). Tämä kumoaa edellisen, vuoden 
2002 Rakentamismääräyskokoelman osan E1. Rakentamismääräyskokoelmassa viita-
taan kokoontumistilojen poistumistievaatimuksien leveystarpeeseen. PRM YTE mää-
rää, että poistumistien leveys on oltava vähintään 1600 mm, mikä ylittää Rakenta-
mismääräyskokoelman vaatimuksen 1200 mm leveydestä poistumisteille. PRM YTE 
vaatii, että poistumisportaikon vähimmäisleveydeksi 1600 mm, mikä on vähemmän 
kuin nykyisessä RATOn osan 16 vaadittu 2500 mm leveys. Ohjeessa viitataan Raken-
tamismääräyskokoelmaan koskien portaiden kokonaisleveystarpeen määritystä, kun 
kyse on suuresta käyttäjämäärästä. Ohjepäivityksessä on huomioita nykyisen ohjeen 
vaatimukset, PRM YTEn vaatimukset ja Rakentamismääräyskokoelman vaatimukset.  
 
3.8.3  F1 Esteetön rakennus 

RATOn osassa 16 viitataan Rakentamismääräyskokoelman osaan F1 liikkumis-
esteisen käyttöön soveltuvan autopaikan koossa, luiskan kaltevuudessa ja hissin 
korin koossa (ympäristöministeriö, 2005). Hissikorin kokoon vaikuttaa myös PRM 
YTEssä käytettävä standardi, johon myös nykyisessä ohjeessa viitataan. PRM YTEn 
asetus, hissistandardi ja Rakentamismääräyskokoelma antavat samat vähimmäis-
mitat korin mitoitukselle. Hissistandardin vaatimukset ja menettelytavat on 
suositeltavaa kirjata päivitettävään ohjeeseen. 
 
3.8.4  F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus  

RATOn osassa 16 viitataan Rakentamismääräyskokoelman osaan F2 väylien kulkupin-
tojen luistamattomuudesta ja lastenvaunuluiskan käytöstä. Rakentamismääräysko-
koelmassa vaaditaan, että ”lattiapinnan tulee olla riittävän tasainen ja valmistettu 
tilan käyttötarkoitukseen soveltuvasta materiaalista niin, että liukastumis- tai kom-
pastumisriski on pieni”.  (Ympäristöministeriö, 2001) Päivitettävään ohjeeseen huo-
mioidaan kyseinen vaatimus. Lastenvaunuluiskan käyttöä ei huomioida, koska kysei-
nen kappale tullaan poistamaan ohjepäivityksen yhteydessä. 
 

3.9  Liikenneviraston esteettömyystietokanta 

Liikenneviraston esteettömyystietokanta kattaa kaikki Suomen henkilöliikenteen rau-
tatieasemat. Asemista on kerätty vuosien 2009 ja 2010 aikana nykytilan tiedot, ja nii-
tä on päivitetty tarpeen mukaan. Esteetön tarkastelu asemista on erittäin yksityiskoh-
taista ja tarkastettavissa asioissa on määritelty tasovaatimuksia, jotka ylittävät RATO 
osan 16 ja PRM YTEn vaatimukset. Tietokannan kartoitustiedosta voi helposti tarkas-
taa, miten RATOn osan 16 ja PRM YTEn vaatimukset täyttyvät. Tietokannan kuva-
pankki täydentää auditointia kattavasti.  (Liikennevirasto, 2010) 
 
Esteettömyystietokanta tukee nykytilan kartoitusta ja vaatimusten täyttymistä. Es-
teettömyystietokanta ei aiheuta muutoksia RATOn vaatimuksiin. 
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3.10  Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) 

Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) ovat päivittyneet toukokuussa 2015 (Liikenne-
virasto, 2015). Nykyisessä RATOn osassa 16 viitataan Radanpidon turvallisuus-
ohjeisiin. Ohjepäivityksessä on tarkastettava viittauksien ajantasaisuus. Merkittäviä 
muutoksia uudesta TUROsta ei aiheudu.  
 

3.11  Rakennetekniikka 

3.11.1  Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 

Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, InfraRYL on infra-alan yhdessä laatima 
kuvaus infrarakentamisen yleisistä laatuvaatimuksista. Sen sisältötavoitteena on 
määrittää työn lopputuloksen rakennustekninen laatu. 
 
RATOn osassa 16 on viitattu InfraRYL 2006 kirjaversioon  (Rakennustieto, 2006). Inf-
raRYL toimii nykyisin verkkopalvelussa, jossa päivitykset julkaistaan. Viimeisin vah-
vistettu versio on 2012/1. Ohjepäivityksen yhteydessä on suositeltavaa muuttaa viit-
taukset koskemaan vain InfraRYLia. Versionumeroihin ei ole tarpeen viitata.  
 
3.11.2  Ratatekniset piirustusohjeet 

Ratatekniset piirustusohjeet on uusittu 2012 (Liikennevirasto, 2012). Viittausta edelli-
siin Ratateknisiin piirustusohjeisiin vuodelta 2007 ei ole nykyisessä ohjeessa. Ohje-
päivityksessä on suositeltavaa lisätä viittaus piirustusohjeisiin koskien mallipiirus-
tuksia asema-alueista ja liikennepaikoista.  
 

3.12  Mitoittavat ihmiset ja ajoneuvot 

3.12.1  Ihmiset 

RATOn osassa 16 ihmisten vaatimat mitat ovat Rakennustiedon kortiston määrittä-
miä. RT-kortissa on tilatarpeiden esityksiä esteettömälle liikkumis- ja toimimisympä-
ristölle. Nykyisessä ohjeessa olevat RT-kortin 09-10692 vaatimat ihmisten vähim-
mäistarpeet ovat korvautuneet uudemmalla RT-kortilla 09-10884 (Rakennustieto, 
2006).  
 
Tilantarpeiden vähimmäismitat eivät ole muuttuneet. Esimerkkejä erilaisista tilantar-
peista on enemmän. Ohjepäivityksessä on suositeltavaa pitää ihmisten mitoituspe-
rusteet samoina kuin ne ovat nykyisessä ohjeessa. 
 
3.12.2  Ajoneuvot 

RATOn osassa 16 mitoittavana ajoneuvona pelastusreiteille käytetään pelastusajo-
neuvoa ja ambulanssia, joiden mitat ja akselipainot on määritelty vuoden 2008 Hel-
singin kaupungin pelastuslaitoksen ohjeen Ohje pelastustien suunnittelusta ja toteu-
tuksesta mukaan. Kyseinen ohje on päivittynyt vuonna 2013, jolloin molempien ajo-
neuvojen akselipainot ovat kasvaneet. Nämä muutokset on otettava huomioon ohje-
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päivityksessä. Huoltoliikenteen ja kuormauspaikkojen mitoitusajoneuvojen mitat ja 
akselipainot ovat pysyneet samoina.  (Helsingin kapungin pelastuslaitos, 2013) 
 

3.13  Ilmoitettu laitos (NoBo) 

Ilmoitetun laitoksen (NoBo) INF- ja PRM-osajärjestelmiin liittyvät vaatimustenmukai-
suuden ja käyttöönottosoveltuvuuden arvioinnit on otettava huomioon ohjepäivityk-
sessä ja vaatimusten määrityksessä. INF YTEn ja PRM YTEn asetuksissa on erikseen 
listattu vaiheet, joissa Nobon tekemää arviointia suoritetaan koskien eri ominaisuuk-
sia. 
 
Ilmoitettua laitosta varten suositellaan laadittavaksi oma kappaleensa päivitettävään 
RATOn osaan 16 koskien hyväksyntämenettelyiden erityistapauksia esteettömyyteen 
liittyen. Kappale ehdotetaan lisättäväksi käyttöönottoa koskevaan aiheeseen. 
 
Yleiset ohjeet suositellaan päivitettäväksi Liikenneviraston osajärjestelmien käyt-
töönotto-ohjeeseen tai muuhun vastaavaan.  
 

3.14  Standardit 

3.14.1  INF YTE:n standardit 

INF YTE:iin liittyvä standardi koskee Aukean tilan ulottuman (ATU) määritelmää. 
Standardissa EN 15273-3 määritellyt ATUn mitat ja Suomessa käytetyn ATUn mitat 
ovat ristiriidassa keskenään (SFS-EN 15273-3, 2013). Asia korjataan seuraavan stan-
dardin päivityksen yhteydessä, joten RATOn osan 16 ohjepäivityksen osalta ei tarvita 
muutoksia. RATOn vaatimusten mukaan on edelleen noudatettava Suomessa käytet-
tyä aukean tilan ulottumaa. 
 
3.14.2  PRM YTEn standardit 

PRM YTEen liittyvät standardit koskevat hissien esteettömyyttä  (EN 81-70, 2003), 
liukuportaiden nopeuksia ja kaltevuuksia  (SFS-EN 115-1 + A1, 2009) sekä valaistusta 
sisä- ja ulkotiloissa  (SFS-EN 12464-1, 2011; EN 12464-2, 2014). Standardeissa olevat 
vaatimukset on kirjoitettava tarpeellisilta osin myös ohjepäivitykseen, jotta ne on 
helpompi ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa.  
 
3.14.3  Muut standardit 

Muut INF YTEssä ja PRM YTEssä olevat standardit eivät koskeneet väyliä tai laitureita 
ja niiden esteettömyyttä. Niillä ei ole vaikutusta RATOn osan 16 päivitykseen. 
 

3.15  Asema-alueen laajuus 

3.15.1  Asema-alue 

INF YTEssä ja PRM YTEssä ei ole määritelty asemaa tai asema-aluetta. Ohjepäivityk-
sen yhteydessä on suositeltavaa rajata asema-alue ja määritellä sen laajuus, jos mah-
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dollista. Asema-alueen laajuus voi pitää sisällään aseman toimintaan liittyvät palve-
lut ja esteettömän reitin vaatimien kohteiden yhteydet. 
 
3.15.2  Asemarakennus 

Asemarakennuksen osalta nykyisessä ohjeessa ei ole vaatimuksia.  
 
Esteettömän reitin määritykseen kuuluu asemarakennuksen yhdistäminen muihin 
asema-alueen palveluihin. Asema-alueen palvelut voivat sijaita asemarakennuksen 
sisällä. Tällöin esteettömän reitin vaatimukset pätevät myös rakennuksen sisällä.  
 
Asemarakennus ja sen oleminen osana esteetöntä reittiä on lisättävä ohjepäivityk-
seen. Päivityksen yhteydessä on tarkasteltava miten vaatimuksia laaditaan ja millai-
sia vaikutuksia niistä aiheutuu. 
 

3.16  Valaistusohjeet 

Uusi ohje ”Maantie ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu” on korvannut touko-
kuussa 2015 nykyisen Rautatiealueen valaistusvaatimukset-ohjeen. Uudessa ohjeessa 
on samoja vaatimuksia kuin päivitetyssä PRM YTEn vaatimuksissa ja standardeissa. 
Uusi rautatiealueiden valaistusohje ei määrittele opasteiden valaistusta. (Liikenne-
virasto, 2015) 
 
Nykyisessä RATOn osassa 16 on oma kappaleensa valaistuksen yleisvaatimuksista. 
Ohjepäivityksen yhteydessä on suositeltavaa jättää nykyinen kappale ohjeeseen ja 
tarkastaa valaistuksen yleisvaatimuksissa listatut arvot sekä niiden määrittelyn ver-
rattuna PRM YTE:iin.  
 
Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu-ohje sisältää yksityiskohtaiset 
vaatimukset valaistustekniikasta. Samoja vaatimuksia ei suositella kirjattavaksi eri 
ohjeisiin. Viittaus uuteen valaistusohjeeseen lisätään ohjepäivityksessä. 
 

3.17  Opasteiden suunnittelu 

Liikenneviraston julkaisemassa opastusjärjestelmässä on vanhentunutta tietoa staat-
tisista ja dynaamisista opasteista. Opastusjärjestelmän merkeistä ja piktogrammeista 
osa ei täytä PRM YTEn vaatimuksia. Opastusjärjestelmän päivityksessä on otettava 
huomioon PRM YTEn vaatimukset. (Ratahallintokeskus, 1997) 
  
Rautatieasemien staattisten opasteiden suunnitteluohjeet ja vaatimusmäärittelyt on 
uusittu 2013. RATOn osan 16 ohjepäivityksessä lisätään viittaukset staattisten opas-
teiden suunnitteluun ja vaatimuksiin. 
 
Nykyiseen ohjeeseen jätetään yleiset periaatteet opastuksesta rautatieasemilla ja tar-
vittaessa päivitetään ne vastaamaan PRM YTEn vaatimuksia. 
 
Liikenneviraston kehittämään infoseinään, joka asennetaan liikennepaikoille yleensä 
kokonaisuutena, on integroitu info-merkki. Mahdolliset poikkeustilanteet on otettava 
huomioon ohjepäivityksessä.  
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3.18  Laituripinnoitteet 

3.18.1  Materiaalit ja värit 

Laituripinnoitteiden väreihin ja pintamateriaalin tarvitaan tarkempia vaatimuksia tai 
suosituksia. Liukkauteen ja värien kontrasteihin on suositeltavaa antaa vaatimuksia. 
Tarkempia ehdotuksia kannattaa tutkia EU:n ja Suomen eri kaupunkien esteettö-
myysohjeista ja -vaatimuksista. 
 
3.18.2  Laiturin vaara-alue 

Laiturin vaara-alueen eri osien esittäminen ja niihin liittyvät materiaalivaatimukset 
tulee ohjepäivityksessä tarkentaa selkeästi. Ohjepäivityksessä tulee myös huomioida 
laiturialueen päädyn esittäminen ja vaara-alueen merkitseminen siellä. 
 
Pintamateriaalien vaatimuksissa on otettava huomioon PRM YTE, kokemukset uusien 
asemien arvioinnista ja tarkastuksesta sekä kaupunkien suosituksia pintamateriaa-
lien käytöstä esteettömillä reiteillä. Esimerkiksi lohkottua, ristipäähakattua noppaki-
veä on käytetty uusimmissa infrahankkeissa tuntoon perustuvana varoituksena sekä 
ohjaavana reittinä. 
 

3.19  Jalankulku- ja pyöräilyväylien 
suunnittelu 

Jalankulku ja pyöräilyväylien suunnittelu -ohje antaa eri vaatimuksia väylän leveyteen 
kuin PRM YTE ja nykyinen RATOn osa 16.  Ohje ottaa huomion väylien talvikunnossa-
pidon ja kunnossapidossa tarvittavan lumitilan. Lisäksi ohjeessa on väylille suunnitel-
tuja erilaisia välikaistoja, jotka leventävät väylien mittoja huomattavasti. Jalankulku- 
ja pyöräilyväylien suunnittelu-ohjeessa väylän leveyteen sisältyy molemmille kulku-
muodoille omat, erotellut väylät, jolloin väylien vähimmäismitat eroavat PRM YTEn ja 
RATOn osa 16 väylien leveyksien vaatimuksista.  (Liikennevirasto, 2014) 
 
Laitureille kunnossapidon tarvitsemaa tilaa rajoittavat laiturin leveys ja laiturilla ole-
vat rakenteet kuten katoksien pilarit. Nykyisessä ohjeessa on huomioitu laiturin kun-
nossapidon tarvitsema tila sekä vähimmäisleveyden lisäys, kun väylään lisätään kaide 
tai aita. 
 
PRM YTEn ja nykyisen RATOn osan 16 vaatimukset väylien leveyksistä ovat riittävät 
laitureiden ja asema-alueella olevien väylien suunnitteluun. 
 

3.20  RATOn osa 15 Radan kunnossapito 

RATOn osien 16 Väylät ja laiturit ja 15 Radan kunnossapito kesken ei ole päällekkäisiä 
vaatimuksia tai rajapintoja. RATOn osan 15 sisältö liittyy radan päällysrakenteen 
kunnossapitoon ja siinä ei oteta kantaa laitureihin tai asema-alueisiin. (Rata-
hallintokeskus, 2000) 
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3.21  RATOn osa 20 Ympäristö ja 
rautatiealueet 

RATO osien 16 Väylät ja laiturit ja 20 Ympäristö ja rautatiealueet välillä ei ole pääl-
lekkäisyyksiä tai ristiriitoja. 
 
Asema-alueen rajauksen määrittämissä on huomioitava RATOn osa 20 kuvaillut 
alueiden rajaukset ohjepäivityksen yhteydessä. Vaatimusten laajentaminen asema-
alueelle RATOn osassa 16 on tehtävä siten, että rajapinta kyseisten RATOjen välillä 
pysyy selkeänä.  (Liikennevirasto, 2012) 
 

3.22  Ajoneuvoliikenteen rajoittaminen 
matkustajalaitureille 

Ajoneuvoliikenteen rajoittaminen matkustajalaitureille -työselostuksessa kirjataan, 
että asiaton ajoneuvoliikenne laitureille pyritään jatkossa estämään kieltomerkillä 
(Martikainen, 2014). Kieltomerkin käyttö laitureilla päivitetään Liikenneviraston oh-
jeeseen opasteista.  
 
RATOn osan 16 ohjepäivityksessä on suositeltavaa lisätä ohjeeseen tapaukset, joissa 
merkkiä käytetään ja viittaus uuteen ohjeeseen. 
 

3.23  Ratahankkeiden kokemuksiin perustuvat 
muutostarpeet 

Liikenneviraston hankkeissa on todettu, että suunnittelu- ja rakentamisvaiheen aika-
na käyttöönottoa varten tuotettava dokumentaatio on ohjeistettu puutteellisesti. 
Suunnittelun, rakentamisen ja käyttöönottotarkastusten yhteydessä on varmistettava 
riittävä dokumentaatio sekä suunnitelmat, joiden mukaan vaatimustenmukaisuus 
voidaan tarkastaa. Suunnitelmista on käytävä helposti ilmi tarkastettavat asiat sekä 
voitava osoittamaan esim. sovellettavat standardit. Hankkeen aikana tuotettava do-
kumentaatio on kuvattava esteettömyyden vaatimuksiin liittyen RATOn osassa 16 ja 
yleiset prosessiin liittyvät vaatimukset tulee päivittää käyttöönotto-ohjeeseen.  
 
Mitoitukseen ja etäisyyteen liittyvät vaatimukset ovat usein minimi- ja/tai maksimi-
mittoja. Nämä samat mitat on esitettävä myös suunnitelmissa ja pääsuunnittelijan on 
varmistettava, että mittavaatimukset siirtyvät seuraaviin suunnitelmiin, esimerkiksi 
arkkitehtisuunnitelmista rakennesuunnitelmiin.  
 
Rakentamisen toleranssit on otettava huomioon suunnittelussa siten, että ehdotto-
mat minimi- ja maksimimitat esitetään vastaavasti myös suunnitelmissa minimi- ja 
maksimimittoina, jotta toteutuksessa pystytään vaatimuksen täyttyminen varmista-
maan. 
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4  Sidosryhmien kommentit muutos-
tarpeista 

Esiselvityksen aikana pyydettiin eri sidosryhmiltä kommentteja RATOn osan 16 muu-
tostarpeista. Tarkemmat tiedot kysytyistä kysymyksistä, saaduista vastauksista ja 
kyselyyn vastanneista sidosryhmistä on esitetty erillisessä raportissa 1 ”RATOn osa 
16 Sidosryhmien kommenttien yhteenveto”. Yhteenvedossa on myös tarkemmin ku-
vattu esiselvityksessä laaditut vastineet eri sidosryhmien kommentteihin. 
 
Sidosryhmien kommenttien perusteella on esiselvityksen aikana sovittu ottaa huomi-
oon tiettyjä sidosryhmien esittämiä muutostarpeita, jotka on koettu oleellisiksi koski-
en väylien ja laitureiden suunnittelua ja käyttöä. Seuraavassa kappaleessa on kuvattu 
nämä huomioon otettavat muutostarpeet.  
 
Tässä kappaleessa sidosryhmien kommenteista muutostarpeisiin ei ole esitetty niitä 
sidosryhmien kommentteihin perustuvia muutostarpeita, jotka on käsitelty jo edelli-
sissä kappaleissa määräysten muutoksiin liittyen. 
 

4.1  Huomioon otettavat muutostarpeet 

4.1.1  Ohjeisiin ja viittauksiin liittyvät muutostarpeet 

16.5.5. Merkit-luvusta poistetaan yksityiskohtaiset ohjeet merkkien käytöstä ja ne 
korvataan viittauksella päivitettävään RATOn osa 17 Radan merkit ohjeeseen 
(Liikennevirasto, 2009). Suojavyöhykemerkin käytöstä jätetään lukuun erillinen mai-
ninta.  
 
16.8. Opastus- ja informaatiojärjestelmät -kappaleeseen lisätään viittauksia PRM 
YTEssä oleviin opasteita koskeviin standardeihin, jos niitä ei ole esitetty Rautatie-
asemien staattiset opasteet -suunnitteluohjeessa. 
 
Liikenneviraston Opastusjärjestelmän ja PRM YTEssä viitattujen opasteisiin liittyvien 
standardien välisistä ristiriidoista laaditaan tarvittaessa erilliset tyyppikuvat päivitet-
tävän RATOn osan 16 ohjeen liitteiksi. 
 
4.1.2  Termistö ja määritelmät 

Seuraavat termit ja määritelmät muutetaan ja määritetään päivitettävään ohjeeseen: 
 

- Takanostin-termi korjataan takalaitanostin-termiksi 
- Inva-auto -termi korjataan ajoneuvo-termiksi 
- Termi ”sokeain keppi” korjataan termiksi ”valkoinen keppi” 
- Termi ”heikkokuuloinen” vaihdetaan termiksi ”huonokuuloinen” 
- Termi ”liikuntarajoitteinen” muutetaan termiksi ”liikkumis- ja toimintaestei-

nen” 
- Luiska-termi määritetään vastaamaan PRM YTEn määritelmää 
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4.1.3  Mitoitukset 

Pyörätuolilla liikkuvan mitoittava leveys muutetaan 0,85 metristä 0,90 metriin päivi-
tettävässä ohjeessa. 
 
Ovien vapaan korkeuden mitoitukseen lisätään vaatimus, että ovipumpun korkeuden 
vaatima tila on otettava huomioon oven vapaan korkeuden mitoituksessa. 
 
4.1.4  Materiaalit  

Varoittavien ja ohjaavien laattojen materiaali- ja pintasuosituksia laitureille ja väylille 
selvitetään ohjepäivityksen yhteydessä. Tarvittaessa materiaaleista laaditaan päivi-
tettävään ohjeeseen vaatimuksia. 
 
16.4.2. Portaat-luvussa jäsennellään teksti niin, että samoista asioista ei puhuta luvun 
eri kohdissa. Esimerkiksi porrasaskelmiin liittyvien kontrastiraitojen ohjeistukset yh-
distetään samaan kappaleeseen.  
 
4.1.5  Esteetön reitti 

Esteetöntä reittiä koskevia muutostarpeita ja huomioon otettavia asioita ohje-
päivityksessä ovat seuraavat: 
 

- Vähäliikenteisellä asemalla tulee olla rakennuslain mukainen esteetön reitti. 
Vähäliikenteisen aseman määritelmässä on otettava huomioon liikenne-
ennusteet asemille. 

- Esteettömän reitin polkujen suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa on otet-
tava huomioon kunnossapito. 

- Saattoliikenne lisätään yhdeksi esteettömän reitin yhdistettäväksi palvelu-
muodoksi. 

- Hulevesiviemäreitä ei saa käyttää osana tuntoon perustuvaa polkua esteet-
tömällä reitillä. 

 
4.1.6  Liikenne 

Saattoliikenne lisätään mukaan päivitettävään ohjeeseen liityntäliikenteen lisäksi. 
 
Päivitettävään ohjeeseen lisätään vaatimus, että lyhytaikaiseen pysäköintiin käytet-
tävät paikat suositellaan sijoitettavaksi alle 50 m päähän asemarakennuksesta tai 
matkustajalaitureista. Lisäksi vaatimukseksi on kirjattava, että lyhytaikainen pysä-
köinti voidaan sijoittaa enintään 100 m päähän.  
 
Päivitettävästä ohjeesta poistetaan vaatimus suunnitella linja-autopysäkit Suomen 
Paikallisliikenneliiton julkaisemien infrakorttien mukaan. Ohjeeseen lisätään vaati-
mus, että linja-autopysäkit suunnitellaan hankkeissa laadittujen suunnitteluperustei-
den mukaisesti.  
 
4.1.7  Hissit 

PRM YTEn hissejä koskevan standardin vaatimusten lisäksi on suositeltavaa kirjata 
päivitettävään ohjeeseen, että vaihtoehtona heijastavalle pinnalle tai pinnalle on 
mahdollista lisätä hissin takaseinän yläpuolelle katon rajaan n. 45 asteeseen asennet-
tava peili, josta pyörätuolin käyttäjä näkee taakse peruuttaessaan. 
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Hissien painikkeista laaditaan vaatimus päivitettävään ohjeeseen, että painikkeiden 
tulee olla helposti löydettävissä heikkonäköisille esimerkiksi korostamalla painiketta. 
Lisäksi lisätään suositus, että hissien painikkeiden viereen asennetaan opastusta rai-
teille. 
 
4.1.8  Kalusteet ja varusteet 

16.7. Kalusteet-kappaleeseen lisätään suositus itsestään sammuvien roskakorien käy-
töstä suljetuissa tiloissa. Lisäksi lisätään vaatimus, että roskakorit ja tuhka-astiat tu-
lee tehdä palamattomasta materiaalista. 
 
Käsijohteiden kiinnitykseen annetaan suositus päivitettävään ohjeeseen, niin että 
kiinnitys ei haittaa käden otteen pitoa johteesta. 
 
Päivitettävästä ohjeesta poistetaan vaatimus seisoville ihmisille tarkoitetusta 
1400 mm pitkästä tukitangosta säältä suojatulla alueella. Kyseistä tankoa ei enää 
vaadita PRM YTEssä. 
 
4.1.9  Opastus ja informaatio 

Turvallisuuteen vaikuttava informaatio, kuten tilan evakuointikäsky ja palohälytys, 
täsmennetään päivitettävään ohjeeseen. 
 
Kansainvälisen pyörätuolisymbolin tai ISA-tunnuksen käyttö lisätään päivitettävään 
ohjeeseen.  
 
4.1.10  Laiturit ja tasoristeykset 

Liikenneviraston hyväksymä laippaurattoman tasoristeyskannen käyttö lisätään päi-
vitettävään ohjeeseen. Muissa mahdollisissa tasoristeyksiä koskevissa asioissa lisä-
tään viittaukset RATOn osaan 9 Tasoristeykset (Ratahallintokeskus, 2004). 
 
Puisten laitureiden uudelleen rakentaminen tullaan kieltämään päivitettävässä oh-
jeessa.  
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5  Muut muutostarpeet 

Kappaleissa 3 ja 4 listattujen ohjepäivityksessä huomioon otettavien asioiden lisäksi 
esiselvityksen yhteydessä ilmeni muita muutostarpeita: 
  

- Ohjeen termistö yhtenäistetään muualla käytettyjen termien kanssa. Esimer-
kiksi tasoylikäytävä-termiä ei enää käytetä ja se muutetaan ohjepäivityksen 
yhteydessä. Myös termi liikuntarajoitteinen henkilö muutetaan liikkumis- ja 
toimimisesteiseksi henkilöksi. 

- Rautatiealueen ulkopuolelle jää mahdollisesti muiden omistamia alueita, jot-
ka ovat osana esteetöntä reittiä. Ohjepäivityksen yhteydessä on selvitettävä, 
miten nämä alueet myös täyttävät PRM YTEn vaatimukset. 

- Asema-alueen määritelmä tarkennetaan päivitettävään ohjeeseen. Määritel-
mään on suositeltavaa ottaa huomioon asemarakennus ja muut esteettömän 
reitin vaatimat ympäröivät alueet. 

- Vaara-alueen ja laiturin leveyksien mitoista laaditaan uudet tyyppikuvat oh-
jeen liitteiksi. Tyyppikuvissa kuvataan selkeästi vaadittavat vähimmäis-
leveydet erilaisten esteiden kohdalla ja ohjeistetaan vaara-alueen mitoituk-
sesta. 
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6  RATOn osan 16 Väylät ja laiturit 
rakenteen muutostarve 

Sisällysluettelon päärakenteeseen ei ehdoteta merkittäviä muutoksia. Muutokset on 
esitetty ao. sisällysluetteloon alleviivattuna ja poistot yliviivattuna. Kappale-
numerointia on muutettava kyseisten muutosten takia.  
 
Esteettömiä väyliä koskevat vaatimukset -kappale poistetaan. Kappaleessa oleva in-
formaatio siirretään niihin ohjeen kappaleisiin, joihin ne liittyvät ristiriitojen välttämi-
seksi. 
 
Asemarakennusta varten on lisätty oma kappaleensa, jota ei ole vielä numeroitu. Oh-
jepäivityksen yhteydessä asemarakennuksen määrittely ja siihen liittyvät toiminnot 
tarkentuvat, jolloin tarve ja tarkempi sijainti omalle kappaleelle varmistuvat. 
 
16 VÄYLÄT JA LAITURIT 
 
16.1 MÄÄRITELMIÄ 
 16.1.1. Termit 

16.1.2 Lyhenteet 
16.1.3 Symbolit 

 
16.2 MITOITUSPERUSTEITA 

16.2.1 Ihmiset 
16.2.2 Ajoneuvot 

16.2.2.1 Pelastusreitit 
16.2.2.2 Huoltoliikenne 
16.2.2.3 Kuormauspaikat 
16.2.2.4 Kaksikerroksiset autojenkuormauslaiturit 

 
16.3 VÄYLÄT 

16.3.1 Reitti 
16.3.2 Rakenne 

16.3.2.1 Väylät 
16.3.2.2 Ovet  
16.3.2.3 Reitillä olevat esteet 
16.3.2.3 Esteettömiä väyliä koskevat vaatimukset 

16.3.3 Liityntäpysäköinti ja -liikenne 
16.3.4 Asematunnelit 
16.3.5 Huoltoyhteydet 

16.3.5.1 Laituripolku 
16.3.5.2 Askelma laiturielementissä 

16.3.6 Istutukset ja asema-alueen ympäristö 
16.3.7 Liityntäliikenne 
16.3.7 Muiden hallinnassa olevat alueet 

 
16.4 TASONVAIHDOT 

16.4.1 Sijoitus 
16.4.2 Portaat 

16.4.2.1 Portaiden mitat ja sijoittaminen 
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16.4.2.2 Portaiden rakenne 
16.4.2.3 Käsijohteet 
16.4.2.4 Portaiden alapuoliset matalat kohdat 
16.4.2.5 Lastenvaunuluiska 
16.4.2.5 Liukuportaat 

16.4.3 Luiska  
16.4.3.1 Luiskan käyttö 
16.4.3.2 Luiskan rakenne ja geometria 
16.4.3.3 Luiskan käsijohteet 
16.4.3.4 Liukukäytävä 

16.4.4 Hissi 
 
16.5 MATKUSTAJALAITURIT 

16.5.1 Sijoittaminen 
16.5.1.1 Raidegeometria 
16.5.1.2 Ympäristöön nähden 

16.5.2 Rakenne 
16.5.2.1 Reunarakenne 
16.5.2.2 Puiset matkustajalaiturit 
16.5.2.3 Pinnoitus 
16.5.2.4 Vaara-alue 
16.5.2.5 Laiturikorkeuden muutos 

16.5.3 Matkustajalaiturin mitoitus 
16.5.3.1 Matkustajalaiturin pituus 
16.5.3.2 Matkustajalaiturin leveys 
16.5.3.3 Kantavuus 
16.5.3.4 Matkustajalaiturin perustukset 
16.5.3.5 Sivukaltevuus ja kuivatus 
16.5.3.6 Matkustajalaiturin pääty 
16.5.3.7 Rakenteiden suojaukset 
16.5.3.8 Puisen matkustajalaiturin mitoitus 

16.5.4 Suojavarusteet 
16.5.5 Merkit 
16.5.6 Matkustajalaiturin valaistus 

 
16.XX ASEMARAKENNUS 
 
16.6 LAITURIKATOKSET JA ODOTUSTILAT 

16.6.1 Laiturikatokset 
16.6.1.1 Korkeus 
16.6.1.2 Kattavuus 

16.6.2 Odotushuoneet 
16.6.3 Pysäkkikatokset 
 

16.7 KALUSTEET 
16.7.1 Istuimet 
16.7.2 Aikataulu- ja vaunujärjestyskaapit  
16.7.3 Muut 

 
16.8 OPASTUS JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄT 

16.8.1 Periaatteet 
16.8.2 Esitettävä informaatio 
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16.8.3 Näkyvä informaatio 
16.8.3.1 Näytöt 
16.8.3.2 Opasteet 
16.8.3.3 Piktogrammit 
16.8.3.4 Ulkoasu 

16.8.4 Tuntoon perustuva informaatio 
16.8.5 Kuuluva informaatio  

16.8.5.1 Äänen laatu 
16.8.5.2 Sijoitus 

 
16.9 VALAISTUS 
 
 
16.10 KUORMAUSLAITURIT 

16.10.1 Sijoitus 
16.10.2 Mitoitus 

16.10.2.1 Pituus 
16.10.2.2 Leveys 
16.10.2.3 Rakenne 

16.10.3 Erikoiskuormauslaiturit 
16.10.3.1 Kaksikerroksisen autojenkuljetusvaunun 
kuormauslaituri 

 
16.11 HUOLTOLAITURIT JA -KÄYTÄVÄT 
 
16.12 KUNNOSSAPITO 

16.12.1 Yleistä 
16.12.2 Puhtaanapito 
16.12.3 Vika- ja huoltokorjaus 
16.12.4 Tarkastukset 

 
16.13 KÄYTTÖÖNOTTO SUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN KÄYTTÖÖNOTTO 

16.13.1 Suunnittelu 
16.13.2 Rakentaminen 
16.13.3 Hyväksyntä 

 
VIITTEET 
 
LIITTEET 
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7  Yhteenveto 

Tässä työssä selvitettiin RATOn osan 16 Väylät ja laiturit muutostarpeita muuttuneen 
lainsäädännön ja toimintaympäristön seurauksena. Lisäksi tärkeänä osana selvitys-
työtä oli määrittää nykyisessä ohjeistuksessa olevat puutteet vaatimuksissa ja mää-
räyksissä, joita tarvitaan hankkeiden sujuvaan ja kustannustehokkaaseen läpivientiin. 
Työ toteutettiin nykyiseen ja uuteen ohjeistukseen perustuen sekä keräämällä sidos-
ryhmiltä kommentit nykyiseen ohjeistukseen. Muutokset liittyvät pääasiassa esteet-
tömyyden huomioimiseen.  
 
Sidosryhmäyhteistyön suuri merkitys esteettömyyteen vaikuttavien toimenpiteiden 
suunnittelussa on tunnistettu ja otettu huomioon työssä. RATOn osaan 16 liittyvät 
sidosryhmät ja asiantuntijoina toimivat henkilöt on tunnistettu ja määritetty yhteis-
työssä Liikenneviraston kanssa.  
 
Seuraavat sidosryhmät ovat olleet jakelussa mukana Liikenneviraston lisäksi: Näkö-
vammaisten keskusliitto, Valtakunnallinen vammaisneuvosto, Kuuloliitto ry, ESKE, 
Invalidiliitto, Pelastuslaitos, Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, 
Proxion Oy, RN-rakennuttajapalvelu Oy, E-West Oy, HSL, VR Track Oy, VR Group Oy, 
RR Management Oy, WSP Finland Oy, Pöyry Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Arkki-
tehtuuritoimisto B&M Oy, Aihio Arkkitehdit Oy ja PES-Arkkitehdit Oy. Sidosryhmien 
kommenteista on laadittu erillinen yhteenveto, joka sisältää kaikki kommentit. Tässä 
työssä on esitetty suppeammin päivityksessä huomioon otettavat asiat.   
 
Selvitystyössä tärkeää oli saada kattava kokonaiskuva muutostarpeista ja muutosten 
laajuudesta. RATOn osan päivityksen yhteydessä tarkennettavat asiat on esitetty sel-
vityksessä. Jotkin avoimista asioista vaativat päätöstä parhaasta mahdollisesta toi-
mintatavasta, kuten nykyisiin asemiin muutostilanteissa kohdistuvissa toimenpiteis-
tä.  
 
Tämän selvitystyön jatkotoimenpiteeksi suositellaan RATOn osan 16 Väylät ja laiturit 
päivittämistä nykyisin voimassa olevien määräysten mukaiseksi ottaen huomioon 
tässä selvityksessä esitetyt asiat.  
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