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1. JOHDANTO
Radan suunnitteluohj eessa esitetään radan parantamisen, kaupunkiradan ja
radan suunnitteluprosessi. Tässä määritellään ja kuvataan radan uden
ja ohjeellinen sisältö. Radan tekninensunitelvah,dmrkitys
suunnittelu tehdään muiden asiakirjojen mukaan. Päivitetty luettelo
noudatettavista asiakirjoista on esitetty RHK:n internet sivuilla osoitteessa
www.rhk.fi . Ohjeessa käsitellään erikseen radan parantamista,
kaupunkiratoja ja uusia ratoja.

1.1 Määritelmät
Radan parantamisella tarkoitetaan nykyisen radan parantamistajäljempänä
mainituilla toimenpiteillä. Hankkeessa voi olla samanaikaisesti useita erilaisia toimenpiteitä. Seuraavassa on lueteltu erilaisia radan parantamis
-toimenpä:
Perusparannus
alus- ja pohjarakenteen parantaminen
päällysrakenteen uusiminen
pienet ratageometrian muutokset
vahvavirta- ja turvalaitteiden uusiminen
liikenteenohjauksen viestintälaitteiden uusiminen
ympäristöhaittojen estäminen tai rajoittaminen.
Liikennepaikkamuutokset
raidemuutokset
vahvavirtalaitteiden, turvalaitteiden, viestintälaitteiden yms.
muutokset
laiturimuutokset
alue- ja rakennusmuutokset
muutokset liityntäliikennejärjestelyissä.
Vahvavirtalaitteiden rakentaminen
ratajohto
syöttöasemat ja -johdot
virransyöttö
valaistus ja vaihteenlämmitys.
Liikenteenohjaus- ja turvalaitteiden rakentaminen
asetinlaitteet
alueasetinlaitteet
suoj astuslaitteet
kauko-ohjauslaitteet
kulunvalvontalaitteet
kuumakäynti -ilmaisimet
Radan suunnitteluohje
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-

tasoristeyslaitteet.

Muita radan parantamistoimenpiteitä
oikaisut
muut geometriamuutokset
lisäraiteiden rakentaminen
uudet liikennepaikat
tasoristeysten poisto ja sillan sekd korvaavien yhteyksien
rakentaminen.
huoltoteiden rakentaminen
Kaupunkiradalla tarkoitetaan iLihiliikenteen palvelutasoa parantavaa hdes
kuntien kanssa toteutettavaa nykyisen radan yhteytccii tulevaa Ii sLiraidet.tasä
tai -raiteita asema- ja !iityntäliikennejärj estelmineen.
Uudella radalla tarkoitetaan ratayhteyttä uudessa maastokäytävässä.
Tarvemuistion avulla selvitetään parantamishankkeessa tarvittavat toimen piteet, rnerkittäviit vaikutukset ja lcutannuksct sct<i perustelut hankkeen
tarpeellisuudesta.
Tarveselvityksellä selvitetään ratahankkeen tarpeellisuus ja vaihtoehdot.
merkittävät vaikutukset, yhteiskuntataloudellinen kannattavuus ja kustannusten suuruusluokka.
Alustavalla yleissuunnittelulla selvitetään ja vertaillaan uuden
vi H iinniH'T
11nakuOa
ratayhteyden vaihtoehtoi: a
on osa yleissuunnittelu
Yleissuunnittelulla suLinniteilainI tolIllenpltcei ja tekuiscirauus
tarveselvityksessä tai alustavassa yleissuunnitelmassa valitust
vaihtoehdosta siten, että hankkeen vaikutukset, kustannukset ja mun
edellytykset sekä hankkeen aluetarve voidaan määrittäu toeuspäökn
Rakentamissuunnittelulla tuotetaan toteuttamisen edellyttärnät suunnitteluasiakirjat.
Lunastusmenettelyllä hankitaan RHK:n omistukseen rautatiealueiks I
tarvilue.
tarkoitetaan rakentamisaikaisi:
Rakentamisvaiheen tehtävillä
suunnitelmien tarkistusta, asiantuntijav;
tamista seLl suunnitelmien arkistointia
Suunnittduperustciila tarkoitetaan H tlK:n kuhunkm suunnittel uvaihecse
latimhnkeosairjtyöänoudevsaki
ratkaisuista ja toimintatavoista.
Radan suunnitteluohje
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Korvaushankkeilla tarkoitetaan parantamishankkeita, joilla uusitaan
olemassa olevia rakenteita niiden heikon kunnon tai teknisen jälkeenjääneisyyden takia.
Kehittämishankkeilla tarkoitetaan parantamishankkeita, jotka ovat budj ettim sisältyviä kehittämis -ja laajennusinvestointeja. Niillä parannetaan radan
tai ympäristöä. kapsite,lnöävypaeutso,rli
Hankearvioinnilla selvitetään hankkeen kannattavuus ja toteutettavuus.
Kuvassa 1 on esitetty kaavio, kuinka suunnittelu ja hankearviointi tarveselvityksessä kytkeytyvät toisiinsa.

Suuinittu
- lähtökohdat ja
tafteat
- toinnpiteatja
vaihtoehdcA
- lilkenteenhoito
- tekrs toinuiptent
- kustanniEsat
- to(rrErpdesuosftus

Hnkeawnü
- erwiusteat
-vkutiicsat
- yhtskuntatoude1lisat
-kannattavuus

-t

-vkuüjsan
- tceuttaiuus
- yhteerto

Kuva I. 1-lankearviointi tarveseh'ityksessä
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2. RADAN PARANTAMISEN SUUNNITTELU
2.1Sunitelvah
2.1.1 Paranlamistarveja hanketyypit
Ratahallintokeskus käynnistää parantamistarpeen selvittämisen rataverkon
kehittämisohjelman perusteella tai joko liikennöitsijän tai ulkoisen
sidosryhmän esityksen perusteella. Suunnittelumenettely määräytyy
parantamistarpeen luonteen perusteella. Yksinomaan korvausinvestointej a
sisältävissä hankkeissa (hanketyyppi I) toteutuspäätös tehdään tarvemuistion
perusteella. Hankkeissa, joissa parantamistarpeet ovat ensisijaisesti
kehittämistarpeita (hanketyyppi II), laaditaan tarvemuistiota laajempi
tarveselvitys. Yleissuunnitelman tarpeellisuus todetaan tarveselvityksen
perusteella. Radan parantamishankkeiden suunnittelumenettely on esitetty
kuvassa 2.

TARVESELVITYS

KEH lITAMISTARPEET

SUUNNITTELU

PAATOS

YLEISSUUNNITTELU

MAHDOLLINEN
LU NASTU SMENETTELY
1

V

TARVEMUISTIO

UUSIMISTAR PEEl

TOTEUTUS-

PAATOS

RAKENTAMISSUUNNITTELU

fl

Kuva 2. Radan parantamisen suunnittelumenettely
Hanketyyppiin I kuuluvat parantamishankkeet, joilla säilytetään radan
jarakentliso(vuhanket)äsilövhet
yksiselitteiset kehittämishankkeet. Tyypillisiä hankkeita ovat
päällysrakenteen parantaminen, raide- ja laiturimuutokset ja turvalaitteiden
parntmie.
Hanketyypin I suunnittelu sisältää:
-

tarvemuistion

-

rakentamissuunnitelman.

Hanketyypin I suunnittelukaavio on esitetty kuvassa 3.
Radan suunnitteluohje
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Hanketyyppiin II kuuluvat parantami shankkeet, joihin sisältyy useita
erilaisia rakentamistoimenpiteitä ja usein myös aluelunastuksia ja
ympäristövaikutuksia. Tyypillisiä hankkeita ovat rataosan parantaminen,
lisäraiteen rakentaminen tai suuren ratapihan parantaminen.
Hanketyypin II suunnittelu sisältää:

P

p

P

-

tarveselvityksen

-

yleissuunnitelman tarvittaessa (tarpeellisuus päätetään
tarveselvityksen perusteella)

-

Hanketyypin Il suunnittelukaavio on esitetty kuvassa 4.

TARVESELVITYS

TAR VEMU ISTIO
e

•
•

hankkeen kuvaus
kustartnusarvio
hankkeen tarpeellisuus

TOTEUTUS PAA TÖS

• hankkeen kavaus
• vaihtoehdot
• nnrkitiavtit vaik t kui't
•

h... -ik.kre, ftaiJlisui:,

TOTEUTUSPAATÖS

YLEISSUUNN ITT ELU
RAKENTAMISSUUNNITIELU

kaisut a uvtarve
ymi)uniuiosialvttys
vaikutukset
anriuSarviO

•

yksilyiskohtaiset ratkaisut
.rakentam seasaiavatcuelmJ

TUSPTÖS_
RAKENTAMISSUUNNITTELU
RAKENTAMIS VAIHE

•
•

suunnitelmien tarkistukset
asiarituritijavalvonta
teuturnap rLk

• yksilyiskohtaiset ratkaisut
ii'n atS I
• iaKeniamise aI

I

______

'ut 'u'

LUP4AS..
• lunastusasiaklijat
• lunastuslupapsätös
• unriakkiahaltuusottopiilOs

HYVAKSYNTA
HYVAKSYNTA

RAKENTAM IS VAIHE
• suunnitelmien tarkistukset
• asiantuntijavatvorita
• toteutumaouir stukset

Kuva 3. Radan parantamisen
suunnittelu, hanketyyppi I

HYVAKSYH

Kuva 4. Radan parantamisen
suunnittelu, hanketyyppi II

2.1.2 Tarvemuistlo
Tarvemuistio sisältää kuvauksen hankkeen taustasta, sisällöstä ja
kustanieäomsnajituke.Trvmsoniälty
lisäksi kuvaus hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin ja perustelut
hankkeen tarpeellisuudesta.
Radan suunnitteluohje
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2.1.3 Tarveselvitys
Tarveselvitys sisältää laaj immillaan nykytilan ja kehittämisvaihtoehtoj en
jaselvitämn,köselvity äakuselvity
yhteiskunalod ysi.Tarveltknuosieä
johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset sekä arvioidaan yleissuunnittelun
tarpeellisuus.
2.1.4 Suunnittelupäätös
Tarveselvityksen perusteella Ratahallintokeskus tekee päätöksen yleissuunnittelun käynnistämisestä.
2.1.5 Yleissuunnittelu
Yleissuunnitelmassa esitetään parantamistoimenpiteiden tekniset,
toiminnalliset ja ympäristölliset ratkaisut tarveselvityksessä valitusta ratkai susta niin tarkkaan, että kustannukset, aluetarve ja vaikutukset voidaan
määrittää toteutuspäätöstä, mandollisia lunastustoimituksia ja rakentamis
-sunitelähökoavrn.
Yleissuunnitelma tehdään yleensä hankkeista, joissa kustannusten arviointi
vaatii tarveselvitystä laajempaa selvitystä toteutuksen teknisistä ratkaisuista
joihin sisältyy aluelunastuksia tai merkittäviä ympäristövaikutuksia.
tai
2.1.6 Toteutuspäätös
Tarvemuistion, tarveselvityksen tai yleissuunnitelman perusteella Ratahal lintokeskus tekee toteutuspäätöksen. Toteutuspäätöksen perusteella käynnistetään rakentamissuunnittelu ja mandollinen lunastusmenettely.
2.1.7 Rakentamissuunnitteli,
Rakentamissuunnitelmalla määritellään parantamistoimenpiteiden tekninen
toteutus ja tuotetaan radan yksityiskohtaiset suunnitelmat ja muut rakentamisessa tarvittavat suunnitteluasiakirj at. Rakentami ssuunnittelua
5.
käsitelny ohamikds
2.1.8 Lunastusmenettely
Lunastusmenettely käynnistetään toteutuspäätöksen jälkeen aluelunastuksia
vaativissa parantamishankkeissa. Lunastusmenettelyä käsitellään yksityiskohtaisemmin kohdassa 8.
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2.2 Hanketyypin I suunnittelu
2.2.1 Tarvemuistio
Tarvemuistion avulla selvitetään tarvittavat toimenpiteet sekä perustelut
hankkeen tarpeellisuudesta. Tarvemuistiosta saadaan vastaukset seuraaviin
kysymyksiin:
-

hankkeen vaihtoehtojen arviointi
mitkä ovat hankkeella ratkaistavat ongelmat

-

mikä on hankkeen sisältö ja kustannusvaikutus

-

miten hanke liittyy muihin hankkeisiin
mitkä ovat hankkeen liikenteelliset vaikutukset ja miten
hanke edistää rautatieliikennettä
onko hankkeella merkittäviä ympäristövaikutuksia ja
tarvinkoluesa

-

mikä on hankkeelle suositeltavin toteutuksen ajoitus
mitä hankkeen toteuttamatta jättäminen merkitsee.

farvemuistion ohjeellinen tehtäväluettelo on esitetty liitteessä I
2.2.2 Tarvemuistion sisältö
Tarvemuistion tulee sisältää seuraavat asiakokonaisuudet:
Hankkeen lähtökohdat, tausta ja perustelut
Radan nykytila selvitetään osana hankkeen lähtökohtia. Hankkeen taustana
selvitetään mm. aikaisemmat hanketta koskevat tai siihen liittyvät
selvitykset, toimenpiteet tai päätökset. Hankkeella ratkaistavat ongelmat ja
japutesiänrle.Myöshtdajmpinoel
t1\0t1CHiH ktl\

'taan

Hankkeen sisältö ja LustalinLiLset
Tarvenuistiossa esitetään hankkeen sisiltLimäitolnienpiteel. kusiwnukset a
mandolisetvh.Eämaprkitnusohei,cH
antaa oikean kuvan muistion lähtötietojen ia selvitysten

f:'tl,:ii1

Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiii
Selvitetään hankkeen aikataululliset ja toiminnalliset riippuvuude
kytkennät muihin tehtyihin, käynni !'flti ii
Hankkeen vaikutusten arvioinh
Selvitetään miten hanke edistä
toteuttamatta jättäminen merkitse
Radan suunnitteluohje
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Aluelunastustarve ja ympäristövaikutukset
Selvitetään aluelunastusten tarve ja mandolliset merkittävät ympäristövaikutukset
Aikataulu
Tarvemuistiossa esitetään aikataulu hankkeen toteutuksen suositeltavasta
ajoitukse.

2.3 Hanketyypin II suunnittelu
2.3.1 Tarveselvitys
2.3.1.1 Tarveselvityksen merkitys ja sisältö
Tarveselvityksellä selvitetään parantamishankkeessa tarvittavat toimenpiteet
kustannuksineen ja vaikutuksineen sekä hankkeen tarpeellisuus. Tarveselvityksen tuloksena esitetään johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset sekä
arvioidaan yleissuunnittelun tarpeellisuus. Tarveselvityksen ohj eellinen
tehtäväluettelo radan parantamishankkeessa on esitetty liitteessä 2.

2.3.1.2 Tarveselvityksen lähtökohdat ja tavoitteet
Suunnitteluperusteet ovat osa hankkeen lähtökohtia. Muita lähtökohtia ovat
tiedot radasta, radan liikenteestä, rataympäristöstä, sekä hankealueen m.
pohjasuhteista. Myös hankkeeseen liittyvät aikaisemmat selvityksetja muut
taustatiedot ovat osa hankkeen lähtökohtia.
Tavoitteiden asettaminen selvittää ne oleelliset asiat, joihin suunnittelussa on
ja hyväksytään yhdessä kesityäv.Tao n
eri
osapuolien
kanssa.
Työn päätyttyä arvioidaan
suunnitteluhankkeen
tavoitteiden toteutuminen ja mandolliset työn kuluessa muuttuneet tavoitteet
ja niihin johtaneet syyt.
Liikenneolojen kehittämiseen liittyviä tavoitteita ovat mm:
junaliikenteen turvallisuuden parantaminen
kansainvälisen ja kansallisen tavara- ja henkilöliikenteen
kehittämistarpeet
raskaan tavaral iikenteen kulj etusverkon kehittäminen
nopeiden henki löliikenneyhteyksien kehittäminen.
Tarveselvityksen perusteena voivat olla myös rataosakohtaiset tai paikalliset
parantamistarpeet:
radan ikä ja kunto sekä kunnossapitokustannukset
liikenteen kapasiteettiongelmat
ympäristöhaitat.
Radan suunnitteluohje
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2.3.1.3 Tiedottaminen ja vuoropuhelu
Tiedottaminen ja vuoropuhelu keskittyy radanpidosta ja liikenteestä
vastaavien organisaatioiden keskinäiseen yhteistyöhön ja vuoropuheluun.
on selvittää eri osapuolien näkemykset hankkeen lähtökohdistaTavoiten
ja
tavoitteista sekä periaatteellisista vaihtoehdoista.
Merkittäviä aluelunastuksia tai esimerkiksi tiejärjestelyjä vaativissa
parantamishankkeissa tarvitaan vuoropuhelua myös maankäytöstä ja
' ympäristöstä vastaavien viranomaisten sekä tieviranomaisten kanssa.
Yksittäisten kansalaisten konkreettiset kysymykset tulevat esille pääasiassa
yleisuntvah.
2.3.1.4 Toimenpiteiden ja vaihtoehtojen suunnittelu
Tarveselvityksessä selvitetään hankkeen vaatimat toimenpiteet
vaihtoehtoineen sekä kustannusten suuruusluokka. Suunnittelun tarkkuusja
laajuus harkitaan hankekohtaisesti. Tarveselvitykseen voi sisältyä vaihtoehtoja. Suunnittelun osatehtäviä on kuvattu liitteessä 2.
Nykytilan selvitys
Nykytilan selvityksellä hankitaan tiedot parannettavan radan liikenteestä ja
radan rakenteista, kunnosta ja rataympä- likentogmahdsekä
ristöstä.
Liikenteen suunnittelu
Liikenne-ennusteiden (kts. 2.3.1.5) pohjalta laaditaan liikenteenhoidon
vaihtoehdot ja kapasiteettitarkastelut mandollisuuksien mukaan simulointia
apuna käyttäen. Liikenneselvitys määrittelee tarvittavat liikennepaikat,
raiteiston ja liikenteenhoidon muut vaatimukset.
Tekninen suunnittelu
Teknisellä suunnittelulla määritellään parantamishankkeen tekniset
toimenpiteetja kehittämisvaihtoehdot. Toimenpiteet suunnitellaan sellaisella
tarkkuudella, että niiden perusteella voidaan kustannusten suuruusluokkaja
oleellisimmat vaikutukset arvioida. Tekniseen selvitykseen sisältyy radan
pohjasuhteiden selvityksiä siinä mäãrin, että laajojen pehmeikköjen,
tunnelien ja suurten siltojen rakentamismandollisuudet ja karkeat
kustannukset voidaan arvioida. Rakentamisen aikaisen liikenteen sekä rataympäristön maankäytönja kaavoituksen asettamat reunaehdotja lähtökohdat
suunnittelu- ja toteutusratkaisuille otetaan huomioon.
2.3.1.5 Hankearviointi
Hankearvioinnin tavoitteena on tunnistaa investoinnin aiheuttamat
vaikutukset yhteiskunnalle sekä arvioida näiden vaikutusten suuruus.
Radan suunnitteluohje
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Yhteiskuntataloudellista analyysiä varten vaikutukset on myös
mandollisuuksien mukaan arvotettava rahassa. Hankearviointi on osa
tarveselvitystä. Se on jatkuvaa vuorovaikutusta toimenpiteiden ja
vaihtoejnsulka.Hnervioyht ladn
selvitysten valmistuttua toimenpidesuosituksen ja päätösten pohjaksi.
Kuvassa 1 on esitetty kaavio tarveselvityksen ja hankearvioinnin
kesinätym.
Radan parantamisen hankearvioinnissa selvitetään yleensä:
liikenteen kehittyminen
liikenteelliset vaikutukset
hankkeen toteuttamiskelpoisuuteen liittyvät merkittävät
ympäristövaikutukset
yhteiskuntataloudellinen kannattavuus.
1-lankearvioinnissa noudatetaan liikenneministeriön ohj etta "Hankearvioinnin yleisohjeet" /2/ ja RFJK:n ohjetta "Ratahankkeiden
hankearviointi" /3/.
Liikenne-ennusteet
Liikenteen kehittymistä arvioidaan henkilö- ja tavaraliikenteen kysyntätutkimuksilla ja -ennusteilla. Liikenne-ennusteet laaditaan liikenneministeriön ohjetta "Hanke-ennusteiden laadinta" /1/ ja RHK:n ohjetta
"Ratahankkeiden hankearviointi" /3/ noudattaen.
LiikenteelLiset vaikutukset
Liikenteellisistä vaikutuksista tarkastellaan ainakin hankkeen vaikutusta
rautatieliikenteen nopeustasoihin, turvallisuuteen, matkustaj amääriin ja
radan kapasiteettiin ja sallittuihin akselipainoihin. kuljetsinä
Liikenteellisiä vaikutuksia tarkastellaan erikseen radanpitäj än, liikenteenharjoittajan ja käyttäjän näkökulmasta ja toisaalta vaikutuksina muihin
liikennernuotoihin.
Ympäristövaikutukset
Ympäristötarkastelulla selvitetään ympäristön asettamat reunaehdot ja
yleispiirteiset ympäristövaikutukset. Laajalla radan parantamishankkeella
ja yhdyskuntien kehittymiseen. Tällaiset satolviku edn
ennakoitavissa olevat merkittävät vaikutukset tulee ottaa tarkasteluun
mukaan.

Yhteiskuntataloudellinen analyysi
Yhteiskuntataloudelliseen analyysiin sisältyvät:
kannattavuuslaskelma
vaikutusten analyysi
hankkeen toteutettavuuden arviointi.

Radan suunnitteluohje
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Analyysiin sisällytetään hankkeen kaikki ne merkittävät yhteiskuntataloudelliset vaikutukset, jotka voidaan mitata ja arvottaa. Eri tekijöiden
arvottamisessa noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä periaatteita.
Ratahankkeen kannattavuuslaskelmassa erotellaan vaikutukset radan
ja käyttäjälle ja toisaalta palvelun tuottajalle ja käyttäjälle. pitäjle
Laskelma sisältää yleensä seuraavat osatekijät:
hankkeen investointikustannukset
radan ylläpito- ja kunnossapitokustannusten muutokset
radan liikenteenohj auskustannusten muutokset
liikennepalvelun tuottajan ylijäämän muutokset
(liikennöintikustannusten sekä lippu- ja rahtituloj en
mutokse)
liikennepalvelun käyttäjän ylijäämän muutokset
(aikakustannusten sekä matkalippu- ja rahtimaksujen
muutokset)
ulkoisten vaikutusten muutokset (onnettomuuksien.
päästöjen, melun sekä muiden vmpäristövaikutusten
muutokset).
-

Yhteiskuntataloudelliseen kannattavuuslaskelmaan liitetään myös yleensä
herkkyystarkastelu, jolla tarkastellaan eri tekijöiden vaikutusta hankkeen
kannattavuuteen. Laskelman tuloksena saadaan hankkeen hötv.kustannussuhde.

2.3.1.6 Toimenpidesuositii.
Tarveselvitys päätyy ehdotukseen hankkeen toinienpiteislLi seki ttci1ul.; sen
ja kustannusten ajoituksesta. Lisäksi arvioidaan yleis: ne ii el wi
taipeel I suns sek jutkosu unniucl I hU(llfli one OtettO\ 11 SCI LIL
2.3,I,7 TarreseItitk,se,z raportoiiiti

-

\ it:) raportisla tulee iImctt tarveselvityksen sisJlt i jo
perustlin.
Raportista saadaan vastaukset seuraaviin ky
mitkä ovat hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet
mitä toimenpiteitä hanke vaatii ja mitLi
kustannukset ja vaihtoehdot
miten hanke liittyy muihin hankkeisin
miten hanke edistää rautatieliikennetti
onko hankkeella toteuttamiskelpoisuuteen liitty i
merkittäviä ympäristövaikutuksia
mitkä ovat hankkeen muut merkittävät vaikutuks:
onko hanke yhteiskuntataloudellisesti kannattava
mikä on haekkeelic' sunsileltavin totentustana in
ajoP
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Tarveselvitysraportin teksti on tiivistä ja olennaisiin asioihin painottuvaa.
Pienissä parantamishankkeissa tarveselvitys voi olla hyvinkin suppea, mutta
sisällöstä tulee löytyä samat keskeiset asiat. Erillisselvitykset esitetään
raportin liitteinä tai suurissa hankkeissa erillisinä raportteina. Pääraportista
tulee aina ilmetä kaikki tarveselvitykseen kuuluvat lute- ja erillisraportit.
Tarveselvitysraportti jäsennellään osiin seuraavin periaattein:
Johdanto
Johdanto-osassa esitellään lyhyesti hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet, työn
ajoittuminenja organisointi sekä kuvaus työtavasta ja työhön osallistuneet.

Tiivistehnä
Tiivistelmässä esitetään tarveselvityksen oleellisin sisältö ja tärkeimmät
tulokset. Tiivistelmää ei tarvita suppeissa raporteissa, joissa toimenpiteiden
sisältö ja tulokset ilmenevät muutenkin tiivistelmänomaisesti itse raportista.
Lähtökohdat, tavoitteet ja suunnitteluperusteet
Lähtökohdissa ja tavoitteissa selostetaan hankkeen tausta ja
suunnitteluperusteet sekä hankkeella ratkaistavat ongelmat. Myös yhteydet
laajempiin ohjelmiin ja tavoitteisiin kuvataan.

Liikenteenhoidon toimenpiteet ja vaihtoehdot
Liikenteenhoidon ratkaisut esitetään perusteluineen. Tarkasteluissa selvitetyt
vaihtoehdot esitetään karsintaperusteluineen.
jakrsitu
Tekniset toimenpiteet ja vaihtoehdot
Raportissa esitetään hanke-ehdotuksen sisältämät tekniset toimenpiteet ja
se antaa kustane.Eiämpharktnusolie,tä
oikean kuvan suunnittelutyön tarkkuudesta.
Vaikutukset ja yhteiskuntataloudelliset analyysit (hankearviointi)
Hankkeen liikenteelliset vaikutukset ja merkittävät ympäristövaikutukset
esitetään omina kohtinaan tarveselvitysraportissa. Liikenne-ennusteet ja

yhteiskunalod ysitrpodanleäkisuan
erillisinä raportteina. Ennusteiden ja analyysien tulokset esitetään
tarveselvitysraportissa tiivistetysti. Hankearvioinnin yhteenveto tulostetaan
suurissa hankkeissa lisäksi erikseen liikenneministeriön ohjeiden mukaisesti.
Toimenpidesuositus
Raportissa esitetään ehdotus tarvittavista toimenpiteistä sekä aikataulu hankkeen toteutuksen ja kustannusten ajoituksesta. Lisäksi arvioidaan yleissuunnittelun tarpeellisuus sekä jatkosuunnittelussa huomioon otettavat
seikat.
Liitteet
Tarveselvityksen liitteinä voidaan esittää hankkeen aikana tehtyjä
vaihtoehtoselvityksiä, liikenne-ennusteita ja kannattavuuslaskelmia tai
Radan suunnitteluohje
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hanketta kuvaavia suunnitelmakarttoja, taustatietoja tai muuta käsittelyn ja
ja.
pätöksenoal itmer
Suunnitteluaineisto
Tarveselvitysraporttiin sisältyvät vain päätöksenteon kannalta oleelliset
tulosteet. Muu suunnitteluaineisto kootaan ja sen sisällöstä sekä
säilytyksestä laaditaan seloste.
2.3.2
2.3.2. 1 Yleissuiinnitelman merkitys ja sisältö
Yleissuunnitelman tekeminen käynnistetään suunnittelupäätöksel lä,
Yleissuunnitelmalla tarkennetaan tarveselvityksessä valitun vaihtoehdon
ratkaisut. Yleissuunnitelma voidaan tehdä myös osasta suunnittelualuetta.
)
Ratkaisut suunnitellaan niin tarkkaan, että aluetarve, kustannukset a
ympäristövaikutukset voidaan määrittää toteutuspäätöksen ja mandollisen
lunastusmenettelyn edellyttämällä tarkkuudella. Yleissuunnitelma ja sitä
täydentävät suunnitteluperusteet antavat lähtökohdat rakentamissuunnittelulle. Yleissuunnittelun ohj eellinen tehtäväluettelo radan parantamis
on esitetty liitteessä 4.
-hankes

,

Yleissuunnitelman perusteella haetaan tarvittaessa rautatiealueen lunastus
suoritetaan lunastustoimitus sekä aloitetaan-jaenkohltu pja
mandolliset kustannusj akoneuvottelut muiden hankkeeseen osallistuvien
kanssa. Yleissuunnitelmassa otetaan huomioon alueen kaavat ja toisaalta
yleissuunnitelmalla vaikutetaan hankealueen kaavoihin ja muihin
maankäyttöhankkeisiin.
2.3.2.2 Yleissuunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet
Yleissuunnittelun lähtökohtana on tarveselvityksessä valittu radan
parantamisvaihtoehto sekä RHK:n yleissuunnittelua varten laatimat
suunnitteluperusteet. Muut lähtökohdat ja tavoitteet määritellään työn
alkaessa. Tavoitteiden asettaminen selvittää ne oleelliset asiat, joihin
suunnittelussa on keskityttävä. Tavoitteet sovitaan ja hyväksytään yhdessä
suunnitteluhankkeen eri osapuolien kanssa.
2.3.2.3 Tiedottaminen ja vuoropuh etu
Tiedottamisella pyritään yleissuunnitteluvaiheessa saamaan kaikki
asianosaiset tietoisiksi vuoropuhelun ja vaikuttamisen mandollisuuksista.
Joukkoviestimien myönteisen kiinnostuksen herättäminen moniin intressi -ja
kansalaisryhmiin vaikuttavissa yleissuunnitteluhankkeissa on ensiarvoisen
tärkeää vuoropuhelun onnistumiselle. Tiedottamisen menetelminä käytetään
laaj immillaan:
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-

tiedotteita ja tiedotustilaisuuksia j oukkoviestimil le ja
kansalaisille
ilmoituksia ja kuulutuksia lehdissä
esitteitä ja tiedotuslehtiä sidosryhmien jäsenille, kirjastoihin.
kuntien tiedotustauluille jne.
näyttelyitä ja esittelytilaisuuksia, joissa y1nsi n
mandollisuus myös vuoropuheluun.

Vuoropuhelun ja tiedottamisen tarve korostuu hankkeissa, joissa tarvitaan
aluelunastuksia tai joissa ympäristövaikutukset ovat merkittäv i
Ympäristönvaku istäydnvuorphela
neuvotteluja asukkaiden, maanomistajien, ympäristö- ja tieviranomaistcri
ja kunnallistekniikas sekäuntimayö,lkentsämpriö
vastienromkas.Myötiedomapäksntijöl
heidän taustaryhmilleen pidetään huolta.
ja
Vuoropuhelua radanpidosta ja liikenteestä vastaavien organisaatioid
välillä jatketaan myös yleissuunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on päivittLt
tarveselvityksenjälkeen tapahtuneet muutokscl 1 ib nniijin 1attck:
näkemyksissä liikenteenhoidon j ärj estelyistä.
Yleissuunnittelu organisoidaan tarvittaessa siten, että tärkeimni
intressiryhmät ovat edustettuina suunnittelutyötä ohjaavassa 1:
koordinoivassa ryhmässä.
2.3.2.4 Toimenpiteiden ja vaihtoehtojen suunnitte
Yleissuunnitelma määrittelee ratahankkeen teknieu LOI mm nuali iscm. ja
ympäristölliset ratkaisut niin tarkkaan, että kustannukset, aluevaraukset ja
vaikutseodnratuspäökendlymtarue.
Tekniseen selvitykseen sisältyy radan pohjasuhteiden selvityksiä siinä
määrin, että pehmeikköjen, tunrielien ja siltojen rakentamismandollisuudet
karkeat kustannukset voidaan arvioida. Painopiste on teknisten ratkaisujen ja
suunnittelussa. Toimenpiteiden ja vaihtoehtojen suunnittelun osatehtäviä on
kuvatliesä
4.
Parantamishankkeiden yleissuunnitteluvaiheessa tärkeitä erityispi irteitä ovat
m:
-

-

Radan suunnitteluohje
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vaikutukset suunnitteluratkaisuihin (työraot, työtavat,
ulottumat ym.)
liikenteenalainen rakentaminen vaikuttaa erityisesti siltojen
ja pohjanvahvistusten toteutusratkaisuihin ja työtapoihin
alustava työvaihesuunnitelman laatiminen
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-

lunastus- tai kaavoitustoimenpiteitä vaativien alueiden
määrittely.

Rataoikaisujenja muiden merkittäviä aluelunastuksia vaativien hankkeiden
suunnittelussa noudatetaan soveltuvin osin uuden radan suunnitteluperiaatteita. Asemien suunnittelusta vastaa yleensä tuleva omistaja.
2.3.2.5 Ympäristöseivitykset
Yleissuunnitteluvaiheessa selvitetään hankkeen ympäristövaikutukset. Myös
tärkeimmät rakentamisen aikaiset vaikutukset ympäristöön arvioidaan.
Ympäristöselvitykseen sisältyvät tehtävät on esitetty liitteessä 4.
2.3.2.6 Hankearvioiiiti
Yleissuunriitelmassa päivitetään tarveselvityksen hankearviointi. Yleissuun nitteluvaiheessa tarkentuvat hankkeen kustannukset ja ympäristövaikutukset. Myös tärkeimmät rakentamisen aikaiset vaikutukset liikenteeseenja ympäristöön arvioidaan. Hankearvioinnissa noudatetaan liikenneministeriön ohjetta "Hankearvioinriin yleisoheet" /2/ ja RI-IK:n ohjetta
"Ratahankkeiden hankearviointi" /3/.
2.3.2.7 Toimenpidesuositus
Yleissuunnitelma päätyy ehdotukseen hankkeen toimenpiteistä sekä toteutuksen ja kustannusten ajoituksesta.
2.3.2.8 Yleissuunnitelman raportointi
Yleissuunnitelmasta tulee ilmetä suunnitelman taustatiedot ja tulokset.
Suunnitelmaraportti palvelee päätöksentekoa ja auttaa asianosaisia ja muita
suunnitelmasta kiinnostuneita tutustumaan hankkeeseen. Yleissuunnitelmastaja siihen liittyvästä päivitetystä hankearvioinnista tulee ilmetä mm:
hankkeen lähtökohdat, tavoitteet ja laatimismenettely
hankkeen tekniset, toiminnalliset ja ympäristölliset ratkaisut
hankkeen kustannukset
toimenpiteiden sijainti ja aluetarve
miten hanke liittyy muihin hankkeisiin
miten hanke edistää rautatieliikennettä
liikenteelliset vaikutukset rakentamisen aikana
pysyvät ja rakentamisen aikaiset vaikutukset ympäristöön ja
mankäytö
yhteiskuntataloudellinen
ja
hankkeen
muut
vaikutukset
kannattavuus
mikä on hankkeelle suositeltavin toteutustapa ja toteutuksen
ajoitus.
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Yleissuunnitelma raportoidaan joko yhtenä kokonaisuutena tai pääraporttina
siihen liittyvinä osaraportteina tai liiteraportteina. Työn aikana tehdyt ja
selvitykset, vaihtoehtotarkastelut sekä työssä käytetty lähtöaineisto ja
tulosteet kootaan teknisiin suunnitelmakansioihin jateknis
tekniseen suunnitelmakansioon sunitelao.Ysunitelma
lunastusmenettelyä varten täydennetyt suunnitelmakartat. kotanmyös
Yleissuunnitelma jäsennellään osiin seuraavin periaattein:
Johdanto-osa
Suunnitelman selostusosa
Suunnitelmapiirustukset
Yleissuunnitelman muut tulosteet ja työn aikana syntynyt suunnitteluaineisto kootaan kansioihin esimerkiksi seuraavasti jaoteltuna:
hallinnollinen aineisto ja kokouspöytäkirj at
tiedotus ja vuoropuheluaineisto sekä esittelymateriaali
työssä käytetty lähtöaineisto
tekniset suunnitelmat
selvitykset, perustelut ja laskelmat
tutkimustulokset
kustannuslaskenta
vaihtoehtoselvitykset
lunastustoimituksiaja yksityistietoimituksia sekä
lupamenettelyj a varten tarpeellinen aineisto (esim.
suunnitelmakartat 1:2000, joissa kiinteistöjen nimet.
rekistnumoja
pinta -alat)
niaastonialli- ja karttatiedot.
Tekniset suunnitelmat ja selvitvkset kansioidaan yleensä suunnittelualoittain. Sisällöstä ja säilytyksestä laaditaan seloste.
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3. KAUPUNKIRADAN SUUNNITTELU
3.1 Suunnitteluvaiheet
Kaupunkiradan suunnittelukaavio on esitetty kuvassa 5.
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Kuva 5. Kaupunkiradan suunnittelu

3.1.1 Kehittämistarve

Aloite kaupunkiradan tarpeellisuudesta tulee rataverkon kehittämisohjel
kunnilta, kaupunkiseutujen joukkoliikenteen ylläpitäj iltä, liikennöit--mast,
sijöiden tarpeista tai yhteiskunnan muilta sidosryhmiltä. Ratahallintokeskus
käynnistää hankkeen tarveselvityksen yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

3.1.2 Tarveselvitys
Tarveselvitys käsittää hankkeen kuvauksen vaihtoehtoineen, liikenteellisten
muiden vaikutusten arvioinnin sekä yhteiskuntataloudellisen analyysin. ja
Tarveselvityksen tuloksena esitetään johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset.
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3. 1.3 Suu;,nitte/upäätös
larveselvityksenja siitä saatujen lausuntojen perusteella Ratahallintokeskus
yleissuunnittelun käynnistämisestä.
tekpäösn

3.1.4 Yleissuunniitelii
Yleissuunnittelu käsittää yhteiskuntataloudellisen tarkastelun, teknisen
sekä hankearvioinnin tarkistuksen. yleisuntma,päröselviykn
hankeal ucen kuntien sekä kaupunki- Yleisunthdäyeisö
seutujen joukkoliikenteen yl läpitäj ien kanssa.
3.1.5 Toteutuspäätös
Valtion ja kuntien välinen rakentarnissopimus alistetaan kaupunl\
ratahankkeen eri osapuolten hyväksyttäväksi. Valtion osalta eduskun
budjettikäsittel\'n vhtevdessi valtionosuutectekpäösnhyvml
kaupunkiratarah nit ul< sen
kulvan
3.1.6 RakentamissuunnitteIi
Rakentamissuunnitelrna!!u maariteilaan ratahankkeeu tekninen toteutus seR
tuotetaan radan yksityiskohtaiset suunnitelmat ja muut rakentamises
suunnitteluasiakirjat. Rakentamissuunnittelua käsitellään ykstarvi
iskuhtaiseiiiiiiiti kohdassa .
t\

3. 1. 7 Luna.s'fusinent'ttelv
Yleensä kaupunkiradan rakentamisen aluetarpeeseen on varauduttu jo
maanomistussuhteissa ja kaavoituksessa. Tarvittaessa lunastusmenettely
toteutuspäätöksen jälkeen, mutta sitä voidaan valmistella jokäyniste
kustannusj akoneuvotteluj en päätyttyä. Lunastusmenettelyä käsitellään
yksityiskohtaisemmin kohdassa 8.

3.2 Tarveselvitys
3.2.1 Tarveselvityksen merkitys
Tarveselvityksen perusteella tehdään ehdotus tarvittavista toimenpiteistä
tarpeesta. Siinä selvitetään kanpnnkiraclajatkosuniel
kehittärnistoimenpiteet vaihtoehtoinccn ja vaikutuksineen.
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3.2.2 Tarveselvityksen lähtökohdat ja tavoitteet
Suunnitteluperusteet ovat osa hankkeen lähtökohtia. Muita lähtökohtia ovat
tiedot radasta, radan liikenteestä, rataympäristöstä, sekä hankealueenm.
pohjasuhteista. Myös hankkeeseen liittyvät aikaisemmat selvitykset ja muut
taustatiedot ovat osa hankkeen lähtökohtia.
Tavoitteiden asettaminen selvittää ne oleelliset asiat, joihin suunnittelussa
keskityttävä. Tavoitteet sovitaan ja hyväksytään yhdessäon
suunnitteluhankkeen eri osapuolien kanssa. Työn päätyttyä arvioidaan
ja mandolliset työn kuluessa muuttuneet tavoitteet
niihin
johtaneet
syyt.
ja
tavoitteiden toteutuminen
Kaupunkiratahankkeen tavoitteita ovat esimerkiksi:
kaupunkiseutuj en j oukkoliikenteen kehittäminen
junaliikenteen kilpailukyvyn parantaminen
radan kapasiteetin lisääminen
turvallisuuden ja matkustusmukavuuden parantaminen.
-

3.2.3 Tiedottaminenja vuoropuhelu
Tiedottamisen ja vuoropuhelun oleellisimmat piirteet kaupunkiratahankke I den tarveselvityksissä ovat:
selvitetään liikenneministeriön, kuntien, liikennöitsijöiden,
ympäristökeskuksen ja muiden viranomaisten ja
sidosryhmien näkemykset hankkeen lähtökohdista ja
tavoieskäprlitavhoeds
- käydään arvokeskustelua hankkeen vaikutuksista sekä
vaikutusten merkityksestä ja arvottamisesta vertailua ja
pätöksenoavr
tarveselvitysvaiheen vuoropuhelussa painottuvat
hankkeeseen osallistuvien, liikennöitsijöiden, viranomaisten
näkemykset.
jasidoryhmen
3.2.4 Toirnenpiteideii ja vail: toehtojen suunnittelu
farveselvityksessä selvitetään hankkeen vaatimat toimenpiteet vaihtoehtoineen ja vaikutuksineen sekä kustannusten suuruusluokka. Tarveselvitykseen voi sisältyä vaihtoehtoj a.
Nykytilan selvitys
Nykytilan selvityksellä hankitaan tiedot kaupunkiradan liikenteestä ja
radan, asemien ja rataympäristön likentogmahdsekätio
rakentisäduota
ja puutteista.

t(14il
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Liikenteen suunnittelu
ii )pijal ta I aad i taan I ibcntLcnho1 don
Liikenne-ennusteiden kts
vaihtoehdot ja kapasiteettitarkastelut mandollisuuksien mukaan simulointia
apuna käyttäen. Liikenneselvitys määrittelee tarvittavat lii kennepaikat,
raiteiston ja I iikenteenhoidon muut vaatimukset.
Tekninen suunnittelu
Teknisellä suunnittelulla määritellään kaupunkiratahankkeen tekn i set
ja kehittämisvaihtoehdot. Toimenpiteet suunnitellaan toimenp
sellaisella tarkkuudella, että niiden perusteella voidaan kustannusten
suuruusluokka ja oleellisimmat vaikutukset arvioida. Tekniseen
selvitykseen sisältyy radan pohjasuhteiden selvityksiä siinä määrin, että
laajojen pehmeikköjen, tunnelien ja suurten siltojen rakentamismandollisuudet ja karkeat kustannukset voidaan arvioida. Rakentamisen aikaisen
liikenteen sekä rataympäristön maankäytön ja kaavoituksen asettamat
reunaehdot ja lähtökohdat suunnittelu- ja toteutusratkaisuille otetaan suunnittelussa huomioon.
3.2.5 Hankearviointi

Hankearvioinnin tavoitteena on tunnistaa investoinnin aiheuttamat
vaikutukset yhteiskunnalle sekä arvioida näiden vaikutusten suuruus.
Yhteiskuntataloudellista analyysiä varten vaikutukset on myös
mandollisuuksien mukaan arvotettava rahassa. Hankearviointi on osa
tarveselvitystä. Se on jatkuvaa vuorovaikutusta toimenpiteiden ja vaihtoehtojen suunnittelun kanssa. Hankearvioinnin yhteenveto laaditaan selvitysten valmistuttua toimenpidesuosituksenja päätösten pohjaksi.
Kaupunkiradan hankearvio i nnissa selvitetään:
liikenteen kehittyminen
liikenteelliset vaikutukset
hankkeen toteuttamiskelpoisuuteen liittyvät merkittävät
ympäristövaikutukset
yhteiskuntataloudellinen kannattavuus
Hankearvioinnissa noudatetaan liikenneministeriön ohj etta "Hankearvioinnin yleisohjeet" /2/ ja RHK:n ohjetta "Ratahankkeiden hankearviointi" /3/.
Liikenne-ennusteet
Liikenteen kehittymistä arvioidaan henkilö- ja tavaraliikenteen
kysyntätutkimuksilla ja -ennusteilla. Liikenne-ennusteet laaditaan liikenneministeriön ohj etta "Hanke-ennusteiden laadinta" /1 / ja RHK:n ohj etta
"Ratahankkeiden hankearviointi" /3/ noudattaen.
Liikenteelliset vaikutukset
Liikenteellisistä vaikutuksista tarkastellaan ainakin hankkeen vaikutusta:
Radan suunnitteluohje
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-

radan kapasiteettiin
rautatieliikenteen nopeustasoihin ja matka-aikoihin
turvallisuuteen
matkustajamääriin ja kuljetuksiin sekä liikenteen
jakautumiseen eri liikeimemuotojen kesken.

Liikenteellisiä vaikutuksia tarkastellaan erikseen radan pitäjän,
liikenteenharj oittajan ja käyttäj än näkökulmasta.
Ympäristövaikutukset
selvitetään ympäristön asettamat reunaehdotja yleis Ympäristötarkastelulla
pi
irteiset ympäri stövaikutukset. Kaupunkiratahankkeen vaikutukset
kestävän kehityksen mukaisiin tavoitteisiin arvioidaan tarveselvitysvaiheessa. Tällaisina ympäristövaikutuksina arvioidaan ainakin hankkeen
' vaikutus päästöihin ja energian käyttöön. Kaupunkiratahankkeella saattaa
olla vaikutusta alueiden ja yhdyskuntien kehittymiseen. Tällaiset elmakoitavissa olevat merkittävät vaikutukset voidaan ottaa tarkasteluun
mukaan.

Yhteiskuntataloudellinen analyysi
Yhteiskuntataloudelliseen analyysiin sisältyvät:
kannattavuuslaskelma
vaikutusten analyysi
hankkeen toteutettavuuden arviointi.
Analyysiin sisällytetään hankkeen kaikki ne merkittävät
yhteiskuntataloudelliset vaikutukset, jotka voidaan mitata ja arvottaa. Eri
tekijöiden arvottamisessa noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä periaatteita.
Ratahankkeessa kannattavuuslaskelmassa erotellaan vaikutukset radan
ja käyttäjälle ja toisaalta palvelun tuottajalle ja käyttäjälle.
pitäjle
Laskelma sisältää yleensä seuraavat osatekijät:
hankkeen investointikustaimukset
radan ylläpito- ja kunnossapitokustannusten muutokset
radan liikenteenohj auskustannusten muutokset
liikennepalvelun tuottajan ylijäämän muutokset
(liikennöintikustannusten sekä lippu- ja rahtitulojen
mutokse)
liikennepalvelun käyttäjän yli] äämän muutokset
(aikakustannusten sekä matkalippu- ja rahtimaksujen
mutokse)
ulkoisten vaikutusten muutokset (onnettomuuksien,
päästöjen, melun sekä muiden ympäristövaikutusten
muutokset).
Laskelman tuloksena saadaan hankkeen hyötykustannussuhde.
Yhteiskuntataloudelliseen kannattavuuslaskelmaan liitetään herkkyys Radan suunnitteluohje
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tarkastelu, jolla tarkastellaan eri tekijöiden vaikutusta hankkeen kannalta
-vuten.

3.2.6 Tari'eselvityksei, raportointi
Yleiset periaatteet
Tarveselvitysraportista tuicc ilmetLi iarvescivit ksen sisLiltö ja tulokset
Raportista saadaan vastaukset seuraaviin kysym v ks ii n:
perustlin.
mitkä ovat hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet
mitä toimenpiteitä hanke vaatii ja mitkä ovat niiden
kustannukset ja vaihtoehdot
miten hanke liittyy muihin hankkeisiin
miten hanke edistää rautatieliikennettä
onko hankkeella toteuttamiskelpoisuuteen liittyvi;
merkittäviä ympäristövaikutuksia
mitkä ovat hankkeen muut merkittävät vaikutukset
onko hanke yhteiskuntataloudellisesti kannattava
niikà on hankkeelle suositeitavin toteutustapa ja toietuksn
ajoi t
Tarveselvitysraportin teksti on Ui\ istii ja olennaisun asioihin pa1!Ioltuvu.
Erillisselvitykset esitetään raportin liitteinä tai erillisinä raportteina.
Pääraportista tulee aina ilmetä kaikki tarveselvitykseen kuuluvat lute- ja
erillisraportit. Tarveselvitvsraportti jäsennellään osiin seuraavin periaattein:

Johdanli
Johdantu -:tdLi LCli.i1I \ i1\ LLI
jihLUi\ui iUd ji Lt\ UIULLI.
ajoittuminenja organisointi sekä kuvaus työtavasta ja työhön osallistunc
Tiivistelmä
Tiivistelmäs.:..
I. ui k set.

.i.

...

Lähtökohdat ja tavoitteet
Lähtökohdissa ja tavoitteissa selostetaan hankkeen tausta ja tavoitteet sekä
hankkeella ratkaistavat ongelmat. Myös yhteydet laajempiin ohjelmiin ja
tavoiesnku.
Liikenteenhoidon toimenpiteet ja vaihtoehdot
Liikenteenhoidon ratkaisut esitetään perusteluineen. Tarkasich ii ssa seR iletyt ja karsitut vaihtoehdot esitetään karsintanerusteli,inecn
Tekniset toimenpiteet ja vaihtoehdot
Raportissa esitetään hanke-ehdotuksen sisältämät tekniset toimenpiteet ja
kustannukset. Esittämistapa harkitaan tapauskohtaisesti niin, että se antaa
oikean kuvan suunnittelutyön tarkkuudesta.
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Vaikutukset ja yhteiskuntataloudelliset analyysit (hankearviointi)
Hankkeen liikenteelliset vaikutukset ja merkittävät ympäristövaikutukset
esitetään yleensä omina kohtinaan. Liikenne-ennusteet ja yhteiskuntataloudelliset analyysit raportoidaan usein erillisinä liiteraportteina.
Ennusteiden ja analyysien tulokset esitetään tarveselvitysraportissa tiivistetysti. Hankearvioinnin yhteenveto tulostetaan lisäksi erikseen liikenneministeriön ohjeiden mukaisesti.
Toimenpidesuositus
Tarveselvityksessä esitetään ehdotus tarvittavista toimenpiteistä sekä niiden
ja kustannuksista. Lisäksi esitetään suositukset jatkosuunnitajoituksesta
telussa
huomioon otettavista seikoista.
Liitteet
Tarveselvityksen liitteinä voidaan esittää hankkeen aikana tehtyjä
vaihtoehtoselvityksiä, liikenne-ennusteita ja kannattavuuslaskelmia tai hanketta kuvaavia suunnitelmakarttoja, taustatietoja tai muuta käsittelyn ja
pätöksenoal itmera.Tvslityknuaineistoon sisältyvät laajemmat erillisselvitykset tulostetaan erillisraportteina.
Suunnitteluaineisto
Tarveselvitysraporttiin sisältyvät vain päätöksenteon kannalta oleelliset
tulosteet. Muu suunnitteluaineisto kootaan ja sen sisällöstä sekä säilytyksestä laaditaan seloste.

3.3 Yleissuunnitelma
3.3.1 Yleissuunnitelmait merkitys

Yleissuunnitelman tekeminen käynnistetään suunnittelupäätöksellä.
Yleissuunnitelmalla tarkermetaan tarveselvityksessä valitun vaihtoehdon
ratkaisut. Ratkaisut suunnitellaan niin tarkkaan, että aluetarve, kustannukset
voidaan määrittää toteutuspäätöksen ja mandollisen jaympäristövkue
lunastusmenettelyn edellyttämällä tarkkuudella. Yleissuunnitelma ja sitä
täydentävät suunnitteluperusteet antavat lähtökohdat rakentamissuunnittelulle.
3.3.2 Yleissuunnitelman lähtö kohdat ja tavoitteet

Yleissuunnittelun lähtökohtana on tarveselvityksessa valittu vaihtoehto sekä
RHK:n yleissuunnittelua varten laatimat suunnitteluperusteet. Muut
lähtökohdat ja tavoitteet määritellään työn alkaessa. Tavoitteiden asettaminen selvittää ne oleelliset asiat, joihin suunnittelussa on keskityttävä.
Tavoitteet sovitaan ja hyväksytään yhdessä suunnitteluhankkeen eri osapuolien kanssa.
Radan suun nitteluohje
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Tiedottamisella pyritään yleissuunnitteluvaiheessa saamaan kaikki
asianosaiset tietoisiksi vuoropuhelun ja vaikuttamisen mandollisuuksista.
Joukkoviestimien myönteisen kiinnostuksen herättäminen moniin intress j vaikuttavissa yleissuunnitteluhankkeissa on ensi- jaknsliryhm
UFVO1 5fltirkiLi vuoiopuhc1 fln OhifliStufli cllc,
I cdottamiscn menetelmuiLi kLvtetLiiii:
tiedotteita ja tiedotustilaisuuksia joukkoviestimille ja
kansalaisille
ilmoituksia ja kuulutuksia lehdissä
esitteitä ja tiedotuslehtiä sidosryhmien jäsenille, kirjastoihi ui.
kuntien tiedotustauluille jne.
näyttelyitä ja esittelytilaisuuksia, joissa yleensä on
mandollisuus myös vuoropuheluun.

Vuoropuhelun ja tiedottamisen tarve korostuu kaupunkiratahankkeessa.
jossa hankkeen vaikutukset ihmisten liikkumiseen ja asuinympäristöön ovat
merkittäviä. Liikennejärjestelyihin ja ympäristöön vaikuttavista ratkaisuista
käydään vuoropuhelua asukkaiden, maanomistajien, ympäristö- ja
tieviranomaisten sekä kuntien maankäytöstä, liikenteestä, ympäristöstä ja
kunnallistekniikasta vastaavien viranomaisten kanssa. Myös tiedottami sest
päätöksentekijöille ja heidän taustaryhmilleen pidetään huolta.
Vuoropuhelua radanpidosta ja liikenteestä vastaavien organisaatioiden
välillä jatketaan myös yleissuunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on päivitthLi
tarveselvityksen jälkeen tapahtuneet muutokset liikennöitsijän ta\ oitteissa
näkernyksissä liikenteenhoidon j ärj estelyista.
Yleissuunnittelu organisoidaan siten, että tärkeimmät intressiryhmät ovat
edustettuina suunnittelutyötä ohj aavassa tai koordinoivassa ryhmässä.
3.3.4 Toimenpiteiden ja vaihtoehtojen suunnittelu
Yleissuunnitelma määrittelee ratahankkeen tekniset, toiminnalliset .ia
ympäristölliset ratkaisut niin tarkkaan, että aluevaraukset, vaikutukset ja
ja rakentamissopimuksen kustanevoidratuspäöken
radanedlytämarku.Tenislvtyk ä
pohjasuhteiden selvityksiä siinä määrin, että pehmeikköjen, tunnelien ja
siltoj en rakentamismandollisuudet ja karkeat kustannukset voidaan arvioida.
Painopiste on teknisten ratkaisujen suunnittelulla. Asemien suunnittelusta
vastaa yleensä tuleva omistaja.
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Kaupunkiratahankkeiden yleissuunnitteluvaiheessa tärkeitä erityispiirteitä
ovat mm:
rakentamisaikaisen liikennöinnin alustavat järjestelyt ja
vaikutukset suunnitteluratkaisuihin (työraot, työtavat,
ulottumat ym.)
radan liikenne vaikuttaa erityisesti siltojen ja
pohj anvahvistusten toteutusratkaisuihin ja työtapoihin
alustavan työvaihesuunnitelman laatiminen
tie- ja katujärjestelyiden sekä putki- jajohtosiirtojen
järjestelyt yhteistyössä kuntien ja muiden asianosaisten
kanssa
asemien, ali- ja ylikulkujen, ympäristörakenteiden ja muiden
ympäristöön vaikuttavien toimenpiteiden
suunnittelumenettelyt.
lunastus- tai kaavoitustoimenpiteitä vaativien alueiden
määrittely
33.5 Ympäristöselvitykset
Ylei ssuunnitteluvaiheessa selvitetään hankkeen ympäristövaikutukset.
Myös tärkeimmät rakentamisen aikaiset vaikutukset ympäristöön arvioidaan.
3.3.6 Hankearviointi
Yleissuunnitelmassa päivitetään tarveselvityksen hankearviointi.
Yleissuunnittelussa tarkentuvat hankkeen kustannukset ja ympäristövaikutukset. Myös tärkeimmät rakentamisen aikaiset vaikutukset liikenteeseen ja
ympäristönavod.Hkerinsaoudtlkenmisrö
ohjetta 'Hankearvioinnin yleisohjeet" /2/ ja RHK:n ohjetta "Ratahankkeiden hankearviointi' /3/
3.3.7 Toimenpidesuositus
Yleissuunnitelma päätyy ehdotukseen suositeltavista toimenpiteistä sekä
niiden ajoituksesta. Toimenpidesuositus perustuu hankearvioinnin tuloksiin
johtopäätöksiin.
ja
3.3.8 Yleissuunnitelman raportointi
Yleissuunnitelmasta tulee ilmetä suunnitelman taustatiedot ja tulokset.
Suunnitelmaraportti palvelee päätöksentekoa ja siihen liittyvää lausuntomenettelyä sekä auttaa asianosaisia ja muita suunnitelmasta kiinnostuneita
tutustumaan hankkeeseen.
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ILa\ i
Y1eissuunnicImastaja sHhea I tv\Jt peic:tLt
ilmetä mun:
Ia laaii HnncnclIcI\
Iankkn lLihtokuhdai. ne
hankkeen tekniset, toiniinnal I isci ja \mpiir1stäl ii set lat kaisut
hankkeen kustannukset
toimenpiteiden sijainti ja a! uetar\
miten hanke liittyy muihin hankke
miten hanke edistää rautatieliikenneti
liikenteelliset vaikutukset rakentamis.
pysyvät ja rakentamisen aikaiset vaikutukset ye
maankäyttöön
hankkeen muut vaikutukset ja yhteiskuntataloudellinen
-kannattavuus
mikä on hankkeelle suositeltavin toteutustapaja toteutuksen
aj oitus.

Yleissuunnitelma raportoidaan joko yhtenä kokonaisuutena tai pääraporttina
siihen liittyvinä osaraportteina tai liiteraportteina. Työn aikana tehdytja
selvitykset, vaihtoehtotarkastelut sekä työssä käytetty lähtöaineisto ja
jateknisulo ateknisu lmaohin
suunnitteluaineistoon. Yleissuunnitelman tekniseen suunnitelmakansion
kootaan myös lunastusmenettelyä varten täydennetyt suunn i te! ni akart::
Yleissuunnitelma j äsennellään osiin seuraavin periaattein
Johdanto -osa
Suunnitelman selostusos
Suunnitelmapiirustukset
Yleissuunnitelman muut tulosteet ja työn aikana svntvn
H.
suunriitteluaineisto kootaan kansioihin esimerkiksi seuraavas::
ja kokouspöytäkirjat
halinoest
tiedotus ja vuoropuhe!uaineisto sekä esittelymar
työssä käytetty lähtöaineisto
tekniset suunnitelmat
selvitykset, perustelut ja laskelmat
tutkimustulokset
kustannuslaskenta
vaihtoehtoselvitykset
lunastustoimituksiaja
lupamenettelyj ä varten tarpeellinen aineisto (esi ni
suunnitelmakartat 1:2000, joissa kiinteistöjen nimet
rekisterinumerot ja pinta-alat)
maastomalli- ja karttatiedot.
Tekniset suunnitelmat ja selvitykset kansioida
ja si.i1vtvksesth laaditaan sclostetam.Sis1löh
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4. UUDEN RADAN SUUNNITTELU

4.1 Suunnitteluvaiheet
Uuden radan suunnittelukaavio on esitetty kuvassa 6.
TAR VESELVITYS
• hankkeen kuvaus
• vaihtoehdo
• nu rk t ivat I ifU

[

LAUSUNNOT

SUUNNITTELUPAATÖS

,

YLEISSUUNNITTELU
Alustava yleissuunnitelma
• paa ui, tavaihtuehdot

• s vbtoehtojen aikvtlj s

ye

AUSUNNOT

jilol

VAIHTOEHL

I

-

YIessuunnitelma
• radan sijainti ja aluetarve
• ratkaisut
• va,kiiti kse
- -

LAUSUNNOT

TOTEUTUSPAATÖS

RAKENTAMISSUUNNFrFELU

iv s usas aktrat
unastuslupapaatos
unnakkohattuunotto-
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Kuva 6. Uuden radan suunnittelu
4.1.1 Kehitlänsistarve

Aloite uuden radan tarpeellisuudesta tulee rataverkon kehittärnisohjelmista,
liikennöitsijöiden tarpeista tai yhteiskunnan muilta sidosryhmiltä. Rata
käynnistää kehittämisohjelman tai muun tarpeen perusteella-halintokesu
tarveselvityksen laatimisen ulkoisten sidosryhrnien kanssa.

4.1.2 Tarveselvitvs
Tarveselvitys käsittää laajimmillaan kysyntätutkimuksen, liikennöintiselvityksen, yhteiskuntataloudellisen vaikutusselvityksen, teknisen selvityksen ja ympäristöselvityksen. Tarveselvityksen tuloksena esitetään johtopäätökset ja toimenpidesuositukset.

Radan suunnitteluohje

00-09

32
Uuden radan suunnittelu

4.1.3 Suunnitteliipäätös
Tarveselvityksen ja siitä saatuj en lausuntojen perusteella Ratahallintokeskus
valmistelee esityksen j atkosuunnittelusta. Eduskunnan päätettäväksi
alistettavissa hankkeissa suunnittelupäätöksen tekee liikenneministeriö.
4. 1.4 Alustava i'Ieissiiuiznittelu
Al ustavassa yleissuunnitteluvaiheessa muodostetaan ratayhteydestä
vaihtoehtoisia toteuttamiskelpoisia maastokäytäviä. Maastokäytävi in
ja tekniset ratkaisut, selvitetäänsunitela vrnjukset
ympäristön asettamat reunaehdot, aluetarpeet, tiejärjestelyt ja ympäristövaikutukset sekä suoritetaan vaihtoehtojen vertailu. Nykyisen radan
on yhtenä vaihtoehtona. Ympäristövaikutusten arvioinnista parntmie
annetun lain mukainen YVA -menettely toteutetaan yleensä alustavan
yleissuunnittelun yhteydessä.
4.1.5 Vaihtoehdon valintapäätös
Alustavasta yleissuunnitelmasta ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta annettuj en lausuntojen perusteella Ratahall intokeskus
valmistelee päätöksen yleissuunnitelmaan valittavasta vaihtoehdosta.
Päätöksen yleissuunnitelman aloittamisesta ja siihen valittavasta
vaihtoehdosta tekee hankkeen merkittävyydestä riippuen joko Ratahallintokeskus tai liikenneministeriö.
4.1.6 Yleissuunnittelu
Yleissuunnittelu tehdään alustavan yleissuunnitelman valintapäätöksellä
valitusta ratavaihtoehdosta. Yleissuunnittelussa tarkentuvat uuden ratayhteyden vaikutukset, kannattavuus, kustannukset ja tekniset ratkaisut niin
yksityiskohtaisesti, että ne voivat olla toteutuspäätöksen ja rakentamissuunnittelun lähtökohtina.
4.1.7 Toteutuspäätös
Yleissuunnitelman ja siitä saatujen lausuntojen perusteella
Ratahallintokeskus tekee toteutuspäätöksen. Merkittävyydeltään suurissa
hankkeissa toteutuspäätöksen tekee budjetin yhteydessä valtioneuvoston
esityksestä eduskunta.
4.1.8 Rakentamissuunnittelu
Rakentamissuunnitelmalla määritellään rakennettavan uuden radan tekninen
toteutus ja tuotetaan radan yksityiskohtaiset suunnitelmat ja muut
rakentamisessa tarvittavat suunnitteluasiakirjat. Rakentamissuunnittelua
käsitellään yksityiskohtaisemmin kohdassa 5.
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4.1.9 Lunastusmenettely
Lunastusmenettely käynnistetään toteutuspäätöksen jälkeen.
Ratahal lintokeskus vastaa lunastusasiakirj oj en hankkimise sta ja
lunastusluvan hakemisesta valtioneuvostolta. Lunastusluvan jälkeen
maanmittaustoimisto käynnistää lunastustoimituksen. Rakentamiseen voidaan ryhtyä aikaisintaan silloin, kun ennakkohaltuunottokatselmuksessa on
ja mandolliset ennakkokorvaukset onvahisteulno aet
8. maksetu.Ln lyäksiten ohamikds
4.2 Tarveselvilys
4.2.1 Tarveselvityksen merkitys
Tarveselvitys on uuden ratahankkeen ensimmäinen suunnitteluvaihe. Siinä
selvitetään radan yleispiirteinen kulku ja periaatteelliset ratkaisut vaihtoehtoineenja vaikutuksineen. Tarveselvityksen perusteella arvioidaan uuden
tarve. Tarveselvityksen ohjeellinen radntpelisujkont
tehtäväluettelo uudella radalla on esitetty liitteessä 3.
4.2.2 Tarveselvityksen lähtökohdat ja tavoitteet
Suunnitteluperusteet ovat osa hankkeen lähtökohtia. Muita lähtökohtia ovat
tiedot radasta, radan liikenteestä, rataympäristöstä, sekä hankealueen m.
pohjasuhteista. Myös hankkeeseen liittyvät aikaisemmat selvityksetja muut
taustatiedot ovat osa hankkeen lähtökohtia.
Tavoitteiden asettaminen selvittää ne oleelliset asiat, joihin suunnittelussa
keskityttävä. Tavoitteet sovitaan ja hyväksytään yhdessä suunnittelu- on
hankkeen eri osapuolien kanssa. Työn päätyttyä arvioidaan tavoitteiden
toteutuminen ja mandolliset työn kuluessa muuttuneet tavoitteet ja niihin
johtaneet syyt.
Uuden radal le asetettavia tavoitteita voivat olla esimerkiksi:
kansainvälisen ja kansallisen henkilö- ja tavaraliikenteen
kehittäminen
nopeiden henkilöliikenneyhteyksien kehittäminen
junaliikenteen turvallisuuden ja matkustusmukavuuden
parantaminen
j unaliikenteen kilpailukyvyn parantaminen
rataverkon kapasiteetin lisääminen.
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4.2.3 Tiedotta,ninen ja vuoropuhelu
Tiedottamisen ja vuoropuhelun oleellisimmat piirteet uuden radan
tarveselvityksessi ovat:
se1vitetäin liikenneministeriön, kuntien. liikennöitsijöid
ympäristökeskuksenja muiden viranomaisten ja sidosryhm
näkemystha lökodi
ja tavoitteista sekLi
periaatteellisista vaihtoehdoista
käydään arvokeskustelua hankkeen vaikutuksista, sekä
vaikutusten merkityksestä ja arvottamisesta vertailua ja
pätöksenoavr
uuden radan tarveselvityksessä korostuvat liikenteestä, maankäytöstä ja ympäristöstä vastaavien viranomaisten
näkemykset.
4.2.4 Toimenpiteiden ja vaihtoehtojen suun,, ittelu
Tarveselvityksessä selvitetään hankkeen vaatimat toimenpiteet
vaihtoehtoineenja vaikutuksineen sekä kustannusten suuruusluokka. Tarveselvitykseen sisältyy yleensä vaihtoehtoja. Suunnittelun osatehtäviä on
kuvatysioheltä
3.
Liikenteen suunnittelu
Liikenne-ennusteiden (kts. 4.2.5) pohjalta laaditaan liikenteenhoidon
vaihtoehdot ja kapasiteettitarkastelut mandollisuuksien mukaan simulointia
apuna käyttäen. Liikenneselvitys määrittelee tarvittavat liikennepaikat,
raiteiston ja liikenteenhoidon muut vaatimukset.
Tekninen suunnittelu
Teknisellä suunnittelulla määritellään ratakäytävän ja radan tekniset
ratkaisut sillä tarkkuudella, että kustannusten suuruusluokka ja vaikutukset
voidaan karkeasti arvioida ja toteuttamiskelpoisuudesta voidaan varmistua.
Ratayhteydelle jää yleensä vaihtoehtoisia linjauksia, joiden vertailuun ja
valintr seykthdänuravs itelha.
Tekniseen selvitykseen sisältyy radan pohjasuhteiden selvityksiä siinä
mäEirin, että laajojen pehmeikköjen, tuimelienja suurten siltojen rakentamismandollisuudet ja karkeat kustannukset voidaan arvioida.
4.2.5 Hankearviointi
Hankearvioinnin tavoitteena on tunnistaa investoinnin aiheuttamat
vaikutukset yhteiskunnalle sekä arvioida näiden vaikutusten suuruus.
Yhteiskuntataloudellista analyysiä varten vaikutukset on myös
mandollisuuksien mukaan arvotettava rahassa. Hankearvioinnissa
noudatetaan liikenneministeriön ohjetta "Hankearvioinnin yleisohjeet" /2/ja
RHK:n ohjetta "Ratahankkeiden hankearviointi" /3/.
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Uuden radan hankearvioinnissa selvitetään:
liikenteen kehittyminen
liikenteelliset vaikutukset
hankkeen toteuttamiskelpoisuuteen liittyvät merkittävät
ympäristövaikutukset
vaikutukset valtakunnalliseen, seudulliseen ja alueelliseen
kehitykseen sekä yhdyskuntarakenteisiin
yhteiskuntataloudellinen kannattavuus.
Edellä mainitut selvitykset ja vaikutusarviot tehdään vertailuja ja
päätöksentekoa varten myös vanhan radan kehittämisvaihtoehdosta. Lisäksi
arvioidaan hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutukset.
Liikenne-ennusteet
Liikenteen kehittymistä arvioidaan henkilö- ja tavaraliikenteen
kysyntätutkimuksilla ja -ennusteilla. Liikenne-ennusteet laaditaan
liikenneministeriön ohjetta "Hanke-ennusteiden laadinta" /1/ ja RHK:n
/3/ noudattaen.
ohjeta"Rnkid earvot"
Liikenteelliset vaikutukset
Liikenteellisistä vaikutuksista tarkastellaan ainakin hankkeen vaikutusta:
rataverkon kapasiteettiin
rautatieliikenteen nopeustasoihin ja matka-aikoihin
turvallisuuteen
matkustajamääriin ja kulj etuksiin
liikenteen jakautumiseen eri liikennemuotojen kesken.
-

Liikenteellisiä vaikutuksia tarkastellaan erikseen radan pitäjän, liikenteenharjoittajan ja käyttäjän näkökulmasta.
Ympäristövaikutukset
Tarveselvitysvaiheessa selvitetään ympäristön asettamat reunaehdot ja
YVA-menettelyn alustvnäkemypriöauts.My
tarpeellisuus hankkeessa arvioidaan yhdessä ympäristöviranomaisten
kanssa.

Uuden radan vaikutukset kestävän kehityksen mukaisiin tavoitteisiin
arvioidaan jo tarveselvitysvaiheessa. Tällaisena ympäristövaikutuksina
arvioidaan ainakin hankkeen vaikutus päästöihin ja energian käyttöön.
Akie- ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset
Uuden ratayhteyden rakentamisella on vaikutusta alueiden ja yhdyskuntien
kehittymiseen. Ratayhteyden toteuttaminen vaikuttaa maankäytön
muutosten kautta liikenteen kysyntään ja samalla junatarjonnan ja
liikennöintimallien pitkän aikavälin arviointiin. Tällaiset eimakoitavissa
olevat merkittävät vaikutukset otetaan tarkasteluun mukaan. Hankkeen
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soveltuvuus seudullisiin ja valtakunnallisiin aluekehitystavoitteisiin tulee
arvioida osana tarkastelua.
Hankkeen alue- ja yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia on arvioitava
yhteiskunnassa yleisesti vallalla olevien tavoitteiden ja kehittämissuuntien
valos.
Yhteiskuntataloudellinen analyysi
Yhteiskuntataloudelliseen analyysiin sisältvvLit:
kannattavuuslaskelma
vaikutusten analyysi
hankkeen toteutettavuuden arviointi.
Analyysiin sisällytetään hankkeen kaikki ne merkittävät yhteiskuntataloudelliset vaikutukset, jotka voidaan mitata ja arvottaa. Eri tekijöiden
arvottamisessa noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä periaatteita.
Ratahankkeessa kannattavuuslaskelmaan sisältyvät vaikutukset radan
ja käyttäjälle ja toisaalta palvelun tuottajalle ja käyttiijälle. pitäjle
Laskelmiätynuravostekijä:
hankkeen investointikustannukset
radan ylläpito- ja kunnossapitokustannusten muutokset
radan liikenteenohj auskustannusten muutokset
liikennepalvelun tuottaj an ylij äämän muutokset (liikennöinti kustannusten sekä lippu- ja rahtitulojen muutokset)
liikennepalvelun käyttäjän ylijäämän muutokset (aikakustannusten sekä matkalippu- ja rahtimaksujen muutokset)
ulkoisten vaikutusten muutokset (onnettomuuksien, päästöjen
melun sekä muiden ympäristövaikutusten muutokset).
Laskelman tuloksena saadaan hankkeen hyötykustannussuhde. Yhteiskuntataloudelliseen kannattavuuslaskelmaan liitetään myös herkkyystarka t In
jolatrksenijödvakutshne avutri,
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4.2.6 Tarveselvityksen raportointi
Yleiset periaatteet
Tarveselvitysraportista tulee ilmetä tarveselvityksen sisältö ja tulokset
perusteluineen. Raportista saadaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
mitkä ovat hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet
mitä toimenpiteitä hanke vaatii ja mitkä ovat niiden
kustannukset ja vaihtoehdot
miten hanke liittyy muihin hankkeisiin
miten hanke edistää rautatieliikennettä
onko hankkeella toteuttamiskelpoisuuteen liittyviä merkittäviä
ympäristövaikutuksia
mitkä ovat hankkeen muut merkittävät vaikutukset
onko hanke yhteiskuntataloudellisesti kannattava
mikä on hankkeelle suositeltavin toteutustapa ja toteutuksen
ajoitus.
Tarveselvitysraportin teksti on tiivistä ja olennaisiin asioihin painottuvaa.
Erillisselvitykset esitetään raportin liitteinä tai erillisinä raportteina.
Pääraportista tulee aina ilmetä kaikki tarveselvitykseen kuuluvat lute- ja
erillisraportit. Tarveselvitysraportti j äsennellään osiin seuraavin periaattein:
Johdanto
Johdanto-osassa esitellään lyhyesti hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet, työn
ajoittuminenja organisointi sekä kuvaus työtavastaja työhön osallistuneet.
Tiivistelmä
Tiivistelmässä esitetään tarveselvityksen oleellisin sisältö ja tärkeimmät
tulokset.
Lähtökohdat ja tavoitteet
Lähtökohdissa ja tavoitteissa selostetaan hankkeen tausta ja tavoitteet sekä
hankkeella ratkaistavat ongelmat. Myös yhteydet laajempiin ohjelmiin ja
tavoiesnku.
Liikenteenhoidon toimenpiteet ja vaihtoehdot
Liikenteenhoidon ratkaisut esitetään perusteluineen. Tarkasteluissa selvitetyt vaihtoehdot esitetään karsintaperusteineen liitteenä.
Tekniset toimenpiteet ja vaihtoehdot
Raportissa esitetään hanke-ehdotuksen sisältämät tekniset toimenpiteet ja
se antaakustane.Eiämpharktnusoie,tä
oikean kuvan suunnittelutyön tarkkuudesta.
Vaikutukset ja yhteiskuntataloudelliset analyysit (hankearviointi)
Hankkeen liikenteelliset vaikutukset ja merkittävät ympäristövaikutukset
esitetään yleensä ornina kohtinaan tarveselvitysraportissa. LiikenneRadan suunnitteluohje
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ennusteet ja yhteiskuntataloudelliset analyysit raportoidaan usein erillisinä
liiteraportteina. Ennusteiden ja analyysien tulokset esitetään tarveselvitysraportissa tiivistetysti. Hankearvioinnin yhteenveto tulostetaan lisäksi
erikseen liikenneministeriön ohjeiden mukaisesti
Toimenpidesuositus
Tarveselvityksessä esitetään ehdotus ratahankkeeseen sisältyvistä
toimenpiteistä sekä niiden aj oituksesta ja kustannuksista. Jatkosuunnittelua
varten esitetään suositukset seuraavasta suunnittcluvaiheesta sekä
atkosuunnittelussa huomioon otettavista seikoista.
Liitteet
Tarveselvityksen liitteinä voidaan esittää hankkeen aikana tehtyjä
vaihtoehtoselvityksiä, liikenne-ennusteita ja kannattavuuslaskelmia tai
tai muuta käsittelyn jahanketuvislmakrtoj,uie
pätöksenoal itmera.Tvslityknuaineistoon sisältyvät Inajemniat erillisselvitvkset tulostetann crillisraportteina.
Suunnittefuaineis
Tarveselvitysraporttiin sisältyvät vain päätöksenteon kannalta oleeiftct
tulosteet. Muu suunnitteluaineisto kootaan ja sen sisällöstä sekä säilvtvksestä laaditaan seloste.

4.3 Alustava yleissnunnitelma
4.3.1 Alustavan yleissuunnitelman merkitys
Alustavan yleissuurmitelman tekeminen käynnistetään suunnittelupäätök
Alustavassa yleissuunnitteluvaiheessa selvitetään uuden ratayhteyden-selä.
vaihtoehtoisia toteutuskelpoisia linjauksiaja tavoitteena on valita parhaiten
asetetut tavoitteet täyttävä vaihtoehto. Samanaikaisesti toteutettava YyAmenettely edesauttaa vaihtoehtojen käsittelyä ja valintapäätöksen tekemistä.
4.3.2 Alustavan yleissuunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet
Alustavan yleissuunnittelun lähtökohtana on tarveselvityksessä valittu
vaihtoehto sekä RHK:n alustavaa yleissuunnittelua varten laatimat
suunnitteluperusteet. Muut lähtökohdat ja tavoitteet määritellään työn
alkaessa. Tavoitteiden asettaminen selvittää ne oleelliset asiat, joihin
...:.
suunnittelussa on keskityttävä. Tavoitteet
suunnitteluhankkeen eri osapuolien kans
L
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4.3.3 Tiedottaminen ja vuoropuhelu
Tiedottamisella pyritään saamaan kaikki eri osapuolet tietoisiksi
osallistumisen ja vuoropuhelun mandollisuuksista sekä synnyttämään ja
yläpitmnkaseulhnksta.Joviernmyöteisen kiinnostuksen herättämisen merkitys on ensiarvoisen tärkeää hankkeen vuoropuhelun onnistumiselle. Tiedottamisen meneteiminä käytetään:
- tiedotteita ja tiedotustilaisuuksia joukkoviestimille ja
kansalaisi lie
ilmoituksia ja kuulutuksia lehdissä
esitteitä ja tiedotuslehtiä sidosryhmien jäsenille, kirjastoihin.
kuntien tiedotustauluille
näyttelyitä ja esittelytilaisuuksia. joissa v1eens
on
mandollisuus myös vuoropuheluun.
Vuoropuhelu on laaj immillaan alustavassa yleissuunnitteluvaiheessa.
Viranomaisten lisäksi suunnittelualueen asukkaille, maanomistaj ilie sekä
alueella toimiville yhdistyksille, yrityksille ja muille sidosryhmille
tiedotetaan suunnittelun käynnistymisestä ja mandollisuuksista osallistua
vuoropuheluun. Myös tiedottamisesta päätöksentekijöille ja heidän
taustaryhmilleen pidetään huolta koko projektin ajan. On tärkeää saada
mandollisimman kattavasti eri osapuolet vuoropuheluun jo suunnittelutyön
alkuvaiheessa.
Vaihtoehtoja selvittävässä alustavassa ylei ssuunnitteluvaiheessa
vuoropuhelu on osa samassa vaiheessa toteutettavaa YyA-menettelyä.
Vuoropuhelulla pyritään löytämään vaihtoehto, jonka vaikutukset
mandollisuuksien mukaan kaikki osapuolet voivat hyväksyä. Vuoropuhelun
eräänä tehtävänä on saada kansalaiset ja sidosryhmät sekä toisaalta
hankkeesta vastaavat ymmärtämään toistensa näkemyksiä ja niiden
oi keutuksen.
Vuoropuhelua asukkaiden ja maanomistajien kanssa käydaaii suunnitelmien
selvitysten esittelytilaisuuksissa, erillisissä keskustelu- ja kuulemis ja
ja maanomistaj im sekä-tilasuk,oryhtednilasuk
nykyisin esim. internetin välityksellä. Kuntalaisten mielipiteitä välittävät
myös kansalaisryhmien ja -järjestöjen sekä kuntien edustajat. Tuloksellista
vuorovaikutusta vaikeissa ratkaisutilanteissa voidaan edistää myös
työryhmäseminaareilla, joihin eri osapun: !H ...

siten, että tärkeimmät intressiryhim
ohjaavissa ja koordinoivissa ryhmis
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4.3.4 Vaih toe/i toje1 muodostaminen ja vertailu

Uuden ratayhteyden vaihtoehtoisia maastokäytäviä on yleensä alustavasti
selvitetty jo tarveselvitysvaiheessa. Usein myös erilaiset intressiryhmät ovat
tehneet omia ratalinjatarkasteluja. On tärkeää, että kaikki mandolliset
maastokäytävävaihtoehdot tulevat tasavertaisina tarkasteltavaksi työn
alkuvaiheessa. Suunnittelutyön alkuvaiheessa määritellään ensisijaisesti ne
alueet, joita ratalinjan tulisi välttää. Myös mandolliset liittymiskohdat
nykyiseen rataverkkoon selvitetään. Maastokäytävi en sisällä on yleensä
tässä vaiheessa lukuisia alavaihtoehtoj a.
Maastokäytävävaiheen eräänä tavoitteena on selvittää miten laajasti
ympäristövaikutuksia tulee YVA-ohjelmassa käsitellä ja kuinka laajalle
alueelle hanke vaikuttaa. Samalla varmistuu vuorovaikutuksen alueellinen
laajuus. Oikoradoilla yhtenä vaihtoehtona on nykyisen ratayhteyden
parantaminen, joten hankkeen vaikutusselvitykset ja vuorovaikutus
ulotetaan myös olemassa olevan radan ratakäytävään.
Ratakäytävien keskinäistä vertailua ja karsintaa varten määritellään
kuhunkin maastokäytävään ns. perusvaihtoehto, jolla voidaan tarkastella ko.
maastokäytävälle ominaisia teknisiä, taloudellisia ja liikenteellisiä
ominasukeäyprtövaiuks.Räyenarithd
työn tavoitteissa sovittujen kriteerien perusteella. Mandollisuuksien mukaan
pyritään yhteiseen näkemykseen eri osapuolten kanssa. Tavoitteena on
ja yksimielisyyttä pästyhenrakv.Miältperusa
yhdelle ratakäytävälle ei löydy, voidaan alustava yleissuunnitelma laatia
useammistakin vaihtoehdoista. Pitkissä maastokäytävissä saattaa lisäksi
jäädä alavaihtoehtoja osalle ratakäytävää seuraavassa suunnitteluvaiheessa
selvitettäväksi.
4.3.5 Toimenpiteiden ja vaihtoehtojen suunnittelu

Alustava yleissuunnitelma määrittelee yleispiirteisen ratalinjan ja
ja toiminnalliset ratkaisut niin mandolisetjvh käenist
tarkkaan, että sekä taloudelliset vaikutukset että ympäristövaikutukset
voidaan arvioida ja päätökset vaihtoehdoista sekä jatkotoimenpiteistä
voidaan tehdä. Myös nykyisen radan parantamisvaihtoehto suunnitellaan
vertailukelpoisesti.
Radan paikka pyritään määrittelemään maakuntakaavan suunnittelutarkkuudella ts. ratakäytävän leveys on50...200 metriä ympäristön luonteesta riippuen. Taajamissa ja suojelukohteiden läheisyydessä ratalinjan
paikka määritellään 10.. .20 metrin tarkkuudella, jotta ympäristövaikutukset
voidaan arvioida ja ympäristöhaittojen (esim. meluhaittojen) torjunnan
mandollisuudet arvioida.
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Ratalinjan geometria suunnitellaan niin tarkkaan, että voidaan arvioida
siltojen ja tunneleiden tarve, pohjavesi-, kuivatus- ja tiejärjestelyiden
yleisperiaatteet, radan alustavat perustamis- ja vahvistamistavat sekä
yleispiirteinen massatalous. Perustamis- ja vahvistamistapoj en arviointia
varten radan pohjaolosuhteet erityisesti siltapaikoilla ja syvillä pehmeiköillä
selvitänr uoasti.Tnelkhdvarmstnlio
pinta
ja kalliotekninen rakennettavuus.
Liikennepaikoille määritellään likimääräinen paikka sekä raiteisto- laituri ja asemajärjestelyjen periaatteet. Myös liityntäliikennöinnin periaatteet ja
mandolliset kuormausalueet selvitetään alustavasti. Tarveselvity ksen
liikennesuunnitelma päivitetään tai täydennetään tarvittaessa.

'

4.3.6 Ympäristövaikutusten arviointimenettel

P

Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena on selvittää ja arvioida
hankkeen ja sen vaihtoehtojen keskeiset ympäristövaikutukset ennen
päätöksentekoa. Ympäristövaikutusten arviointi on osa suunnitteluprosessia.
Vuonna 1994 voimaan tullut laki ja asetus ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä /41,15/ velvoittavat soveltamaan YVA-menettelyä
uusissa kaukoliikenteen rautatiehankkeissa. Harkinnanvarainen YVA
tulla kysymykseen muissa uusissa ratahankkeissa, mikäli näillä onsat
vastimerkäypstövaiuk.
Arviointiohj dma
YVA-hankkeen arviointimenettely alkaa arviointiohj elman laatirnisel la.
Arviointiohjelma sisältää ehdotuksen suunnittelun aikana tutkittavista
vaihtoehdoista ja vaikutuksista. Selvitettävät asiakokonaisuudet rajataan
perustellusti ja keskitytään merkittävien ympäristövaikutusten
selvittämiseen.
Arviointiohjelmassa on esitettävä (YVAA 10 §) /5/:
1.

Tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, maankäyttötarpeesta ja
litymseäuhnakise tavs.

2.

3.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot, joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen
toteuttamatta jättäminen, ellei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole
tarpeeton.
Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja
nihrastevpäöki,dotymrsvakuioet

4.
5.

laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä ehdotus tarkasteltavan
vaikutusalueen rajauksesta.
Suunnitelma tiedottamisen järjestämisestä.
Arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta sekä selvitysten ja
arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta.
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Ympäristövaikutusten arviointi
Ympäristövaikutukset selvitetään arviointiohjelman ja
yhteysviranomaisen antaman lausunnon mukaisesti.

siitä

Arv iointiselostu s
Arvioinnin perusc H
vaihtoej.Näm toimet perustellaan

selostuksessa. Haitallistei

vaikutusten c

1

vaihtoedl
Arviointiselostus toimitetaan yhteysviranomaiselle, joka tiedottaa suu
kuuluttamalla, pyytää tarvittavat lausunnot ja mielipiteet sekä laatu oman
lausuntonsa selostuksen riittävyydestä. Yhteysviranomainen voi edellyttää
lausunnossaan lisäselvitysten tekemistä ennen hankkeesta tehtävää päätöstä.
Arviointiselostuksessa on esitettävä (YVAA 11 §) /5/:
I.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Arviointiohjelman 1-3 kohdassa tarkoitetut tiedot tarkistettuina:
- tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista.
maankäyttötarpeesta ja liittymisestä muihin hankkeisiin sekä
hankkeesta vastaavasta
hankkeen toteuttamisvaihtoehdot, joista yhtenä vaihtoehtona on
hankkeen toteuttamatta jättäminen, ellei tällainen vai htoeh to
eritysäolapen
tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista.
luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä, tiedot
ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista
selvityksistä sekä ehdot us tarkastel tavan vai k utusal ueen
raj auksesta.
Selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuwmnitelmiin
sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja
ympäristönuojelakv nitm
ja ohjelmiin.
Hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut, kuvaus toiminnasta.
kuten tuotteista, tuotantomääristä, raaka-aineista, liikenteestä, materiaaleista
ja
arvio jätteidenja päästöjen laadusta ja määristä.
Arvioinnissa käytetty keskeinen aineisto sekä arvioinnissa ja aineiston
hankinnassa käytetyt menetelmät ja niihin sisältyvät oletukset.
Selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen
ympäristövaikutuksista, käytettyjen tietojen mandollisista puutteista ja
kesitäpvarmukjös nliearvomdst
ympäristö-onnettomuuksista ja niiden seurauksista.
Selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta.
Ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia
ympäristövaikutuksia.
Ehdotus seurantaohjelmaksi.
Yleistajuinenja havainnollinen yhteenveto 1-8 kohdissa esitetyistä tiedoista.
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4.3.7 Hankearviointi
Alustavassa yleissuunnitelmassa päivitetaän tarveselvityksen
hankearviointi. Ympäristövaikutukset ja vaikutukset yhdyskuntarakenteisiin
arvioidaan YVA-menettelyn perusteella. Myös hankkeen kustannukset
voidaan arvioida tarkemmin ratalinjan täsmennyttyä. Hankearvioirmissa
noudatetaan liikenneministeriön ohj etta "Hankearvioinnin yleisohjeet" /2/ja
RHK:n ohjetta "Ratahankkeiden hankearviointi" /3/.
4.3.8 Toimenpidesuositus
Alustava yleissuunnitelma päätyy ehdotukseen jatkotoimenpiteiksi ja yleensä
myös ehdotukseen suositeltavasta vaihtoehdosta. Suositus perustuu
hankearvioinnin tuloksiin ja johtopäätöksiin.
4.3.9 Alustavan yleissuunniteiman raportoinhi
Alustavan yleissuunnitelman raportista tulee ilmetä suunnitteluvaiheen
oleelliset taustatiedot ja tulokset. Raportti palvelee ensisijaisesti
päätöksentekoaja siihen liittyvää lausuntomenettelyä. Keskeisiä asioita ovat:
-

-

hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet
suunnitteluprosessi ja YVA -menettelyn liittyminen
suunnitteluun
vaihtoehtojen vertailu ja karsintamenettely
uuden ratayhteyden yleispiirteinen sijainti ja mandolliset vaihtoehdot
liikennöinnin ja teknisten järjestelmien periaatteelliset ratkaisut
ympäristövaikutukset ja muut keskeiset vaikutukset
rakentamiskustannukset ja yhteiskuntataloudellinen
kannattavuus
suositus jatkotoimenpiteistä.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus voidaan sellaisenaan liittää osaksi
alustavaa yleissuunnitelmaa tai suunnitelmaraporttiin kirjataan keskeiset
ympäristövaikutukset arviointiselostuksesta.
Alustavan yleissuunnitelman aikana tehdyistä erillisselvityksistä,
vertailuraporteista ym. esitetään suunnitelmaraportissa oleelliset tulokset ja
raporttiviitteet. Työn aikana tehdyt selvitykset, vaihtoehtotarkastelut sekä
työssä käytetty oleellinen lähtöaineisto ja tekniset tulosteet kootaan
suunnitteluaineistoon.
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Alustava yleissuunnitelmaraportti jäsennellään osiin seuraavin periaattein:
Johda n to -osa
alkusanat
tiivisteliuii
suunnittelupro:
Suunnitelman selostusosa
lähtökohdat ja tavoittee
suunnitteluperusteet
alustavan yleissuunnitelman kuvaus
vaikutusten kuvaus
vaihtoehtojen kuvaukset ja vertailut
hankearvioinnin tulokset
toimenpide- ja vaihtoehtosuositus.
Suunnitelmapiirustukset
yleiskarttaja suunnitelmakartat
pituusleikkaukset ja tyyppipoikkileikkaukset
luonnokset asemajärjestelyistä sekä merkittävistä silloista ja
tunneleista
havainnekn

:i::tc!w:

IJiIft

kootaan ja sen sisällöstä ja säilytyksestä laaditaan selosi

4.4 Ykissuunnitelma

4.4.1 Yleissuunnitelman merkitys ja sisältö
Yleissuunnitelman tekeminen käynnistetään vaihtoehdon valintapäätöksel lä.
valitun vaihtoehdon ratkaisut. RatkaisutYleisuntmarke
suunnitellaan niin tarkkaan, että aluetarve, ympäristövaikutukset ja
ja lunastusmenettelyn kustanevoidmärtuspöken
ja sitä täydentävätedlytämarku.Yleisntma
suunnitteluperusteet antavat lähtökohdat rakentamissuunnittelulle,
Yleissuunnittelun ohjeellinen tehtäväluettelo uudessa ratahankkeessa on
5.
esitylä
Yleissuunnitelman perusteella haetaan rautatiealueen I unastus- ja
ja suoritetaan lunastustoimitus sekä aloitetaan enakohltu p
mandolliset kustanriusj akoneuvottelut muiden hankkeeseen osallistuvien
kanssa. Yleissuunnitelmassa otetaan huomioon alueen kaavat ja toisaalta
yleissuunnitelmalla vaikutetaan hankealueen kaavoihin ja mu i hi ii
in.
mankäytöheis
Radan suun n ittelnohj e
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4.4.2 Yleissuunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet
Yleissuunnittelun lähtökohtana on alustavassa yleissuunnitelmassa valittu
vaihtoehto sekä RHK:n yleissuuimittelua varten laatimat suunnitteluperusteet. Muut lähtökohdat jatavoitteet määritellään työn alkaessa. Tavoitteiden asettaminen selvittää ne oleelliset asiat, joihin suunnittelussa on
kesityäv.
Mikäli hankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettely, otetaan
lisäksi huomioon YVA-selostuksessaja siitä annetussa yhteysviranomaisen
lausunnossa esitetyt lähtökohdat ja tavoitteet.
4.4.3 Tiedottarninen ja vuoropuhelu
Tiedottami se! Ia pyritään yleissuunnitteluvaiheessa saamaan kaikki
asianosaiset tietoisiksi vuoropuhelun ja vaikuttamisen mandollisuuksista.
Joukkoviestimien myönteisen kiinnostuksen herättäminen moniin intressi -ja
kansalaisryhmiin vaikuttavissa yleissuunnitteluhankkeissa on ensiarvoisen
tärkeää vuoropuhelun onnistumiselle.
Tiedottamisen menetelminä käytetään:
tiedotteita ja tiedotustilaisuuksia j oukkoviestimille ja
kansalaisille
ilmoituksia ja kuulutuksia lehdissä
esitteitä ja tiedotuslehtiä sidosryhmien jäsenille, kirjastoihin,
kuntien tiedotustauluille jne.
näyttelyitä ja esittelytilaisuuksia, joissa yleensä on mandollisuus myös vuoropuheluun.
Vuoropuhelun ja tiedottamisen tarve korostuu uuden radan
suunnitteluhankkeessa, jossa hankkeen vaikutukset ihmisten asuinympäristöön ovat merkittäviä. Tiejärjestelyihin, aluelunastuksiin, kulkuyhteyksiin ja ympäristöön vaikuttavista ratkaisuista käydään vuoropuhelua
asukkaiden, maanomistajien, ympäristö- ja tieviranomaisten sekä kuntien
maankäytöstä, liikenteestä ja ympäristöstä vastaavien viranomaisten kanssa.
Myös tiedottamisesta päätöksentekijöilleja heidän taustaryhmilleen pidetään
huolta.
Vuoropuhelua radanpidostaja liikenteestä vastaavien organisaatioiden välillä
jatketaan myös yleissuunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on päivittää
tarveselvityksen jälkeen tapahtuneet muutokset liikennöitsijän tavoitteissa ja
j ärjestelyistä.
näkemysilthodn
Yleissuunnittelu organisoidaan siten, että tärkeinmiät intressiryhmät ovat
edustettuina suunnittelutyötä ohjaavassa tai koordinoivassa ryhmässä.
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4.4.4 Toimenpiteiden ja ratkaisujen suunnittelu
Yleissuunnitelma määrittelee uuden radan tekniset, toiminnalliset ja
ympäristölliset ratkaisut niin tarkkaan, että aluevaraukset, vaikutukset ja
kustanevoidratuspäökendlytm
tarkkuudella. Painopiste on teknisten ratkaisujen suunnittelussa. Toimenpiteidenja vaihtoehtojen suunnittelun osatehtäviä on kuvattu liitteessä 5.
Yleissuunnitelmassa radalle määritellään aluevaraus, jonka pohjalta
lunastettavien alueiden ennakkohaltuunotto ja tarvittavat kaavamuutokset
voidaan tehdä. Radan linjaus, yleisten ja yksityisten teiden järjestelyt sekä
tarvittavat läj itysalueet suunnitellaan lunastusmenettelyn edellyttämäl lä
on vähintään ±5 rn tarkkuus maaseutualueella jatarkudel.Tvoin
tarkkuus asemakaava-alueella, jolloin ennakkohaltuunoton aluevaraus ±2m
riittävä. Suunnittelun lähtötietojen, esim. maaperätietojen, tulee vastataon
Erityistä huomiota on kiinnitettävä pohja- em.tarkusvi
rakenteiden, syvien leikkausten, tiejärjestelyjen ja erilaisten
ympäristörakenteiden tilantarpeen riittävän luotettavaan suunnitteluun.
Liikenteen asettamat reunaehdot suunnittelu- ja toteutusratkaisuille uuden
nykyisen radan liitoskohdissa tarkistetaan. Tarvittaessa laaditaan radnj
alustava työvaihesuunnitelma, jolla varmistetaan toteutuskelpoisuus ja
arviodnlkethuvayönikset.
4.4.5 Hankearviointi
Yleissuunnitelmavaiheessa päivitetään tarveselvityksen hankearviointi.
Yleissuunnittelussa tarkentuvat hankkeen kustannukset ja
ympäristövaikutukset. Myös tärkeimmät rakentamisen aikaiset vaikutukset
liikenteeseen ja ympäristöön arvioidaan. Hankearvioinnissa noudatetaan
liikenneministeriön ohjetta "Hankearvioinnin yleisohjeet" /2/ ja RHK:n
ohj etta "Ratahankkeiden hankearviointi" /3/.
4.4.6 Ympäristövaikutuste,, arviointi
Yleissuunnitelmassa tarkennetaan ympäristöselvitysten arviointivaiheen
esitetään toimenpiteet (YVA)ympäristöelvkjaurstel
rajoittamiseksi. Myös tärkeimmätjaperitksuymäöhaiojen
rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset arvioidaan. Yleissuunnitelmassa
selostetaan, miten YVA-selostus ja yhteysviranomaisen lausunto on otettu
suunnittelussa huomioon. Arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto
liitetään yleissuunnitelma-asiakirj oihin.
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4.4.7 Toimenpidesuosilus
Yleissuunnitelma päätyy ehdotukseen suositeltavista ratkaisuista ja toimenpiteistä sekä niiden ajoituksesta. Toimenpidesuositus perustuu hankearvioinnm tuloksiin ja johtopäätöksiin.
4.4.8 Yleissuunnitelman raportointi
Yleissuunnitelmasta tulee ilmetä suunnitelman taustatiedot ja tulokset.
palvelee päätöksentekoa ja siihen liittyvääSunitelmarpo
lausuntomenettelyä sekä auttaa asianosaisia ja muita suunnitelmasta
kiinnostuneita tutustumaan hankkeeseen.
Yleissuunnitelmasta ja siihen liittyvästä päivitetystä hankearvioinnista tulee
mm:
hankkeen lähtökohdat, tavoitteet ja laatimismenettely
ilmetä
hankkeen tekniset, toiminnalliset ja ympäristölliset ratkaisut
hankkeen kustannukset
toimenpiteiden sijainti ja aluetarve
miten hanke liittyy muihin hankkeisiin
miten hanke edistää rautatieliikennettä
pysyvät ja rakentamisen aikaiset vaikutukset ympäristöön ja
maankäyttöön
hankkeen muut vaikutukset ja yhteiskuntataloudellinen
kannattavuus
mikä on hankkeelle suositeltavin toteutustapa ja toteutuksen
aj oitus.
Yleissuunnitelma raportoidaan joko yhtenä kokonaisuutena tai päiraporttina
siihen liittyvinä osaraportteina tai liiteraportteina. Työn aikana tehdyt ja
selvitykset, vaihtoehtotarkastelut sekä työssä käytetty lähtöaineisto ja
jateknisulo ateknisulmaohin
suunnitteluaineistoon. Yleissuunnitelman tekniseen suunnitelmakansioon
kootaan myös lunastusmenettelyä varten täydennetyt suunnitelmakartat.
Yleissuunn itelma j äsennellään osiin seuraavin periaattein:
Johdanto-osa
Suunnitelman selostusosa
Suunnitelmapiirustukset
Yleissuunnitelman muut tulosteet ja työn aikana syntynyt suunnitteluaineisto
kootaan kansioihin esimerkiksi seuraavasti jaoteltuna:
hallinnollinen aineisto ja kokouspöytäkirjat
tiedotus ja vuoropuheluaineisto sekä esittelymateriaali
työssä käytetty lähtöaineisto
tekniset suunnitelmat
selvitykset, perustelut ja laskelmat
tutkimustulokset
Radan suunnitteiuohje

00-09

48
Uuden radan suunnitteju

-

-

kustannuslaskenta
vaihtoehtoselvitykset
lunastustoimituksia ja yksityistietoimituksia sekä
lupamenettelyjä varten tarpeellinen aineisto (esim.
suunnitelmakartat 1:2000, joissa kiinteistöjen nimet.
rekisterinumerot ja pinta -alat)
maastomalli -ja karttatiedot.

Tekniset suunnitelmat ja selvitykset kansioidaan yleensä suunnittelualoittain.
Sisällöstä ja säilytyksestä laaditaan seloste.

I

I

Radan suunnitteluohje

00-09

,

49

Rakentamissuunnitelma

5. RAKENTAMISSUUNNITELMA
5.1 Rakentamissuunnitelman merkitys
Rakentamissuunnitelma määrittelee rakentam istoimenpiteen täsmäl I isen
ja rakenteen sekä käytettävät rakennusaineet ja sijan,mtouke
on täytettävä vähintään seuraavat latuvimkse.Rnuitlma
vaatimukset:
rakentamissuunnitelman perusteella tulee voida tehdä
tarvittavat päätökset ja hyväksynnät hankkeen teknisistä,
toiminnallisista ja taloudellisista asioista
rakentamissuunnitelman pitää olla riittävän yksiselitteinen ja
yksityiskohtainen rakennusurakan tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjaksi
rakentamissuunnitelmasta on saatava tarvittavat tiedot työ -ja
laatusuunnitelmaaja rakentamista varten.
-

Rakentam issuunnitelma laaditaan noudattaen voimassa olevia määräyksiä ja
ohjeita.
5.2 Rakentamissuunnitelman lähtökohdat
Rakentamissuunnittelun lähtökohtana ovat joko tarvemuistiossa,
tarveselvityksessä tai yleissuunnitelmassa esitetyt rakentam istoimenpiteet ja
RHK:n rakentamissuunnittelua varten laatimat suunnitteluperusteet.
Rakentamissuunnittelun alkaessa sovitaan mandollisista muista suunnittelun
lähtökohdista ja tavoitteista.
5.3 Tiedottaminen ja vuoropuhelu
Tiedottaminen ja vuoropuhelu kohdistuu rakentamissuunnittelun aikana
ensisijaisesti hankkeen välittömään vaikutuspiiriin. Vuoropuhelulla ja
kanssakäymisellä selvitetään miten erilaisten ratkaisujen ja toimenpiteiden
haitat asukkaille, maanomistaj illeja muille asianosaisille voidaan minimoida
toisaalta saada hyödyt mandollisuuksien mukaan kohdistumaan myös ja
hankkeen vaikutuspiirin. Mikäli rakentaminen ja suunnittelu tapahtuvat
samanaikaisesti, koordinoidaan tiedottamisen ja vuoropuhelun toimenpiteet.
Erityisesti maanotto- ja läjitysalueiden, kuivatusjärjestelyjen,
ymparistötöiden sekä työnaikaisen liikenteen suunnittelussa huolehditaan
vuoropuhelusta. Muiden omistamien putkien, johtojen ja kaapelien
siirtoperiaatteista ja siirtoaikatauluista sovitaan asianosaisten kanssa.
Suunnittelun ja rakentamisen edistymisestä, lunastustoimituksista jne.
tiedotetaan säännöllisesti julkisissa tiedotusvälineissä tai muutoin
hankekohtaisesti sovittavalla tavalla.
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5.4 Rakentamissuunnitelman sisältö
Radan rakenlamissuunnittel un ohj eelliset tehtäväluettelot on esitetty
liitteessä 6. Kuhunkin hankkeeseen sisältyvät tehtävät määräytyvät hankLm
laadun mukaan. Asemien suunnittelusta vastaa yleensä tuleva omistaj

5.5 Rakentamissuunnitelman raportointi
Suunnitelmat ja asiakirjat luovutetaan tilaajalle sekä kirjallisessa että
digitaalisessa muodossa. Tilaaja määrää kirjallisten sarjojen muodon ja
märn.Digtalsedokumnitlesopaukhit
tilaajan kanssa.
Rakentamissuunnittelun aikana kertynyt suunnitteluaineisto kootaan ja
dokumentoidaan yhtenäiseksi suunnitteluaineistoksi. Suunnitteluaineisto
luovutetaan tilaajalle hankekohtaisesti sovittavassa muodossa.
Rakentamissuunnitelmassa tulostetaan seuraavat asiakirj at:
Suunnitelmaselostus
Suumiitelmaselostuksessa esitetään rakentamissuunnitelman yl eispiirtei nen
ja suunnitteluperusteet sekä kustannusarvio siältö,unehkodat
luettelo suunnitelman asiakirjoista.
ja
Työkohtainen työselitys
Työkohtainen työselityksessä esitetään rakennustapa kullekin työvaiheelle ja
rakenneosalle, niiden laatuvaatimukset sekä sallitut sijainti- ja
mittapoikkeamat. Työkohtainen työselitys muodostuu kandesta osasta:
tekstiosa, jossa esitetään sellaiset työsuoritukseen liittyvät
vaatimukset, joita ei voida esittää piirustuksissa
piirustukset

Työtehtävistäja työosista esitetään tarvittaessa työvaiheittaiset työselitykset.
Työselityksessä esitetään myös työnaikaiset olosuhteet ja ympäristöstä
johtuvat vaatimukset työlle.
Mitoitus- ja rakennelaskelmat
Mitoitus- ja rakennelaskelmissa suunnittelija esittää lähtötietojen valinnan.
mitoitusperusteet sekä laskelmat ja johtopäätökset RHK:n vaatimusten
täyttymisestä.
Työvaihesuunnitelma
Työvaihesuunnitelmassa määritellään rakentamisvaiheiden jako
päävaiheisiin ja edelleen yksittäisiin työvaiheisiin, työtehtävät ja liikennöinti
ja -rajoitukset sekä ympäristön asettamaterivahs,lknto
vaatimukset töiden ajoitukselle.
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Määräluettelo
Määräluettelossa esitetään suunnitelman perusteella lasketut rakennustyön
suoritteet.
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6. RADAN SUUNNITTELU JA KAAVOITUS
Radan suunnittelun ja kaavoittiksen yhteistyö
6.1

Maankäyttö- ja rakennuslain /6/ mukaan kaikissa kaavoitusmenettelyissä
osallisille on annettava mandollisuus osallistua kaavan valmisteluun.
Raidel i ikenteen ja rataverkon kehittamisedel lytysten turvaam isen RHK
sen kaikilla tasoilla. varmistolujvaktm oiusen
Jotta kaavoitukseen voidaan vaikuttaa oikealla tavalla, tarvitaan rataverkon
kehittämishankkeiden ja erityisesti uusien ratojen riittävän pitkälle vietyä
suunnitteluvalmiutta kussakin kaavoitusvaiheessa. Taulukossa 1 on es itettv
radan suunnittelun ja eri kaavoitusvaiheiden kytkeytyminen. Kaavoille
m ääritel lyt tarkkuusvaatimukset määräävät osaltaan radan suunnittelun
vaatimustasoa eri suunnitteluvaiheissa.

I

I

Radan suunnittelu

Kaavoitus

Li ikennepol i ittiset tavoitteet

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet

Rataverkon kehittäm issuunnitelma

Valtakunnalliset alueiden
käyttösuunnitel mat

Tarveselvitys

Maakuntakaava

Alustava yleissuunnitelma

Yleiskaava

Asemakaava
Yleissuunnitelma
1 aulukko I. Radan suunnittelun ja y/idys/cuntasuunnitte/un yleispurteinen
kytkeytyniinen

I

6.2 Radan parantaminen tai kaupunkirata

Radan parantamishankkeen tai kaupunkiratahankkeen kaavavaikutuks et
ja asemakaavoitusta. Kaava-kosevatnijylkvotusa
vaikutukset ovat merkittävimpiä asemien ja ratapihojen suurissa parantamishankkeissa, I isäraidehankkeissa ja rataoikaisuissa. Pelkästään radan rakenteellisen kunnon ylläpitämiseen tähtäävillä korvaushankkeilla ei ole yleensä
kaavoitusvaikutuksia.
Ratahal 1 intokeskus osallistuu ja vaikuttaa parantamishankkeen perusteella tai
mutoinhakevsluthänkavoisetrmla
m:
-
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-

rautatietoimintoihin liittyvät tie- ja katujärjestelyt.

Suunnittelutyötä varten selvitetään kunkin hankkeen luonteen ja
suunnitteluvaiheen edellyttämällä tarkkuudella:
kaavoitustilaime (maakuntakaavat, yleiskaavat, asemakaavat)
miten radan parantamishanke vaikuttaa eri kaavoihin ja miten
parantamishankkeen vaikutukset voidaan parhaiten sovittaa
yhteen muiden kaavatavoitteiden kanssa.
Laadittavan suunnitelman perusteella määritellään tarvittavat
, kaavamuutostarpeet ratalinjalla ja liikennepaikoilla sekä niitä palvelevilla
alueilla (asema-alueet, pysäköintialueet, I iityntäliikenteen yhteydet,
kuormaus- ja varastointialueet, huoltorakennukset, tie- ja katujärjestelyt.
huoltotiet, sähkönsyöttöasernat, liikenteenohjauskeskukset jne.)
6.3 Uusi rata
Uudella radalla on vähintään maakunnallinenja usein myös valtakunnallinen
kansainvälinen merkitys. Uuden ratayhteyden suunnittelu vaikuttaa tai
valtakunnalliseen alueiden käytön suunnitteluun ja maakuntakaavoitukseen.
radan vaikutusalueen yleiskaavoihin jaUusiratyhevkmös
ja rantakaavoihin.
mandolisekvh
Ratahallintokeskus osallistuu ja vaikuttaa kaavoitustyön aikana uuden
ratahakkeen perusteella tai muutoin radan vaikutusalueella laadittavaan
kaavoitukseen tarkistamal la mm:
tilavarausten riittävyyden radan rakenteille ja toiminnoille sekä
tarpeellisille varauksille
kaavoissa esitettyjen kaavamerkintöjen soveltuvuuden radan ja
raideliikenteen kehittämiseen ja uusiin teknisiinjärjestelmiin ja
tilatarpeisiin
rautatietoimintoihin liittyvät tie- ja katujärjestelyt.
Uuden radan suunnittelutyötä varten selvitetään kunkin suunnitteluvaiheen
edellyttämällä tarkkuudella:
kaavoitustilanne (maakuntakaavat, yleiskaavat, asemakaavat)
miten erilaisissa maankäyttökaavoissa (maakuntakaavat,
yleiskaavat, asemakaavat) on varauduttu uuteen ratayhteyteen
mitä muita radan ja asemien sijoittamiseen vaikuttavia ja
toimintoja, tavoitteita ja aluevarauksia radan vaikutusalueelle
esitetty
on
uuden radan vaikutukset kestävän kehityksen tavoitteisiin,
yhdyskuntarakenteisiinja muihin esitettyihin alueiden käyttöja kehittämistavoitteisiin kaikilla kaavatasoilla
miten uusi ratayhteys voidaan sovittaa parhaiten yhteen
muiden alueiden käyttötavoitteiden kanssa ja mitkä ovat
yhteiskuntataloudelliset vaikutukset.
Radan suunnitteluohje
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Laadittavan suunnitelman perusteella määritellään tarvittavat kaavavaraukset
ratalinjalleja liikennepaikoille sekä niitä palveleville alueille (asema-alueet,
pysäköintialueet, liityntäli ikenteen yhteydet, kuormaus- ja varastointialueet,
huoltoalueet, tiejärjestelyt, huoltotiet, sähkönsyöttöasemat, liikenteenohjaus
-kesutjn.)
Uuden ratahankkeen kaavavaikutukset selvitetään pääosin ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) yhteydessä.

I
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7. RADAN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEN VALMISTELUUN
LIITTYVÄT LU VAT

Radan suunnitteluun ja rakentamisen valmisteluun liittyvia lupia ovat mm.:
lupa maastotutkimuksille
•
lupa haetaan laaninhallitukselta tai suoraan asianomaisilta maanomistaj ilta
kuulutukset tai ilmoitukset ennen töiden suoritusta
•
-

suunnittelulupa yleisten teiden suunnitteluun
lupa haetaan tielaitokselta

-

lupa liikkumiseen ja toimintaan rautatiealueella

,

I

-

lupa karttojen, ilmakuvien ja muiden kuvien julkiseen käyttöön
(suunnitelmat, ti edotteet, internet-s ivut ym.)
lupa haetaan oikeuksien haltijalta
lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa aluelunastuksia vaativissa ratahankkeissa
luvat haetaan vähäisessä asiassa maanmittaustoimistolta, muuten
•
valtioneuvostolta
lupamenettely käsitellään yksityiskohtaisesti kohdassa
•
rakennuslupa
•
rakennuslupa tarvitaan uudelle rakennukselle, rakennuksen laajennukselle tai käyttötarkoituksen oleelliselle muutoksel le
•
rakennuslupa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta
toimenpidelupa
•
toimenpidelupaa ei tarvita rautatiealueella radan parantamis hankkeissa
uudella radalla, radan oikaisulla tai muulla lisäalueella
•
rakentaminen perustuu lunastusmenettelyyn, jo Ilo in erillistä
toimenpidelupaa ei tarvita.

-

mandollinen muinaismuistolain mukainen lupa lääninhallitukselta tai
valtioneuvostolta

-

maa-ainesten ottolupa
lupa haetaan kunnanhallitukselta
•
vesilupa
lupa tarvitaan merkittäviin vesistösiltoihin, vesistöt alittaviin
•
tunneleihin jne.
lupa haetaan ympäristölupavirastolta
•

Radan suunnitteluohje

00-09

56

Radan suunnitteluun ja rakentamisen valmisteluun liittyvät luvat

alueellisen ympäristökeskuksen lupa pieniin vesistöjärjestelyihin. rumpuaukkoihin
viii s

ympäristölupa
lupa tarvitaan saastuneen alueen käsittelylle
•
•
lupa haetaan alueelliselta ympäristökeskukselta
tyyppihyväksyntäja poikkeusluvat RHK:n määräyksiin ja ohjeisiin
•
niiden ratalaitteiden tyyppihyväksyntä, joita ei ole tyyppihyväksytty
tai joista ei ole muuta RI-IK:n hyväksymää teknistä eritelmää
•
poikkeusluvat RHKn määräyksiin ja ohjeisiin
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8. LUNASTUSMENETTELY
8.1 Lunastus- ja ennakkohaltuunottoluvat
Ratahallintokeskus hankkii lunastamalla omistukseensa rautatiealueiks i
tarvilue.Ysntdiroavemnlstirav
alueet RI-IK hankkii pysyvällä tieoikeudella tielaitosta varten. Maamassojen
lajitysalueiksi tarvitsemansa alueet RI-IK hankkii rakennustöiden ajaksi
käyttöönsä väliaikaisella käyttöoikeudel la.
RI-IK hakee lunastus- ja ennakkohaltuunottoluvat valtioneuvostolta. Vähäisessä asiassa luvat haetaan maanmittaustoimistolta. Ennen lunastusluvan
käsittelemistä lunastuksen hakija kuulee asianosaisia joko kirjallisesti tai
on oikeus antaa vastineensaeritysäkulmoisa.Anl
lunastushankkeesta valtioneuvostolle.
Jos lunastaminen perustuu vahvistettuun asema- tai rakennuskaavaan
valtioneusräatlupeirv.
8.1.1 Lunastusasiakirjal
Toteutuspäätöks en varmistuttua kootaan lunastusasi akirj at seuraavasti:
Suunnitelmaselostus
Suunnitelmaselostuksesta käy ilmi hankkeen pääasiallinen sisältö, perustelut
asiakirjoista ilmeneville erilaisille vaihtoehdoille, hankkeen merkitys paitsi
rautateiden myös ympäröivän asutuksen ja ympäristön suhteen ja suunniteltu
rakentamisaikataulu. Liitteenä tulee olla lunastettavaa aluetta koskeva
peruskarttalehden j äljennös tai muu riittävä selvitys lunastuksen kohteestaj a
ympäristö.
Kaavatiedot
Ote kaavakartasta tai muu kunnalta saatava selvitys lunastettavan alueen ja
sen lähiympäristön kaavatilanteesta.
Viranomaislausunnot
Mandollisuus lausunnonantoon annetaan kunnalle, maakuntal i itolle,
ympäristökeskukselle ja tarvittaessa tielaitokselle, museovirastolle ja mui Ile
asianosaisille.
Tilaluettelo
Luettelo lunastuksen kohteena olevista kiinteistöistä, kiinteistöjen omistaj ista
jakäytöoieudnhlsa.
Tiedoksiantotodistukset
Todistukset erityistiedoks iannoi sta tai kuntakokouksen pöytäkirj a ja
kuntakokouskuulutus.
Radan suunnitteluohje
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kiinteistörekisteriotteet
Klinteistörekisteriotteet lunastuksen kohteina olevista k nteistöisth.
Rekisteriotteet eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.
Rekisterikar tan ote
Rekisterikarttaan merkitään lunastettavan rautatiealueen keski linj aja yleisen
tien järjestelyyn tarvittavan tiealueen keskilinja sekä läjitysalueet.
Rekisterikartan ote ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.
Suunnitelmakartta
Suunnitelmakarttaan 1:2000 tulee merkitä kunkin Iunastusmenettel yn
ja lunastettava pinta -ala kohtenalvisöm.rektnuo
8.1.2 Lunastusluvan hakeminci,

Lunastusasiakirjojen kokoamisen jälkeen RI1K hakee lunastuslupaa
valtioneuvostolta. Mikäli rakentamistöiden kiireellisyys sitä vaatii pyydetään
Hakemuksen käsittelylle on varattava aikaa 12 kk enakohltu p.
Valtioneuvosto lähettää päätöksestä tiedon maanmittaustoimistolle, jossa
käynnistyy lunastustoimitusmenettely. Ennakkohaltuunottokokouksessa
haltuunotettavat alueet, minkä jälkeen rakentamiseen voidaan vahisten
aikaisintaan ryhtyä.
8.2 Lunastustoiniitus
Valtioneuvoston lunastus- ja ennakkohaltuunottolupapäätöksen jälkeen
suorittaa lunastustoimikunta, johon kuuluulunastoimke
ana maanmittauslaitoksen maanm ittaustoim iston puhenjota
manitusörekäjniasuvltonisema
uskottua miestä. Lunastustoimikunta päättää toimituksessa käsiteltävistä
asiot.
Toimituksen aloittamisesta tiedotetaan lähettämällä kutsukirje niille, joita
asia koskee. Kutsu voidaan julkaista myös sanomalehdesi
8.3 Ennakkohaltuunotto

Lunastustoimitus alkaa alkukokouksella ja ennakkohaltuunottokatselmuksella. Ennen ennakkohaltuunottoa pidetään haltuunottokatselmus,
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jossa luetteloidaan lunastettava omaisuus. Asianosaisella on oikeus
vaatimuksesta saada haltuunotettavasta omaisuudesta ennakkokorvausta.
Ennakkohaituunottokatseimuksessa päätetaän lisäksi mm. rakennustöiden
yhteydessä suoritettavista yksityistie- ja ojitusjärjestelyistä sekä niistä
tilusjärj estelyistä, jotka vaikuttavat yksityistiej ärjestelyihin.
8.4 Korvausten käsittely

Radan valmistuttua jatketaan lunastustoimitusta. Tällöin pyydetään
i anosaisia esittämään korvausvaatimuksensa lunastustoimikunnaile, jonkaas
jäi keen lunastustoimikunnan pitämässä katselmuksessa asianosaiset voivat
esittää vielä uusia korvausvaatimuksiaja tarkentaa aikaisempia. RI-ilK antaa
vastineensa korvausvaatimuksista. Lunastustoimikunta määrää viran
puolesta asianosaisille maksettavat korvaukset.
8.5 Lunastuspäätös

Lunastustoim ituksen loppukokouksessa toimitusins inööri julistaa
lunastuspäätöksen, jossa määritellään lunastettava omaisuus ja korvaukset.
Päätöksen yhteydessä annetaan valitus-osoitus. Toimituksesta voidaan valittaa 30 päivän kuluessa maaoikeuteen. Maaoikeuden päätös on heti
täytäntöönpanokelpoinen. Päätökseen voidaan hakea muutosta Korkeimmaita oikeudelta vain, jos Korkein oikeus myöntää muutoksenhakuluvan.
8.6 Lunastuksen päättyminen

Kun lunastuspäätös on saanut lainvoimanja lunastuskorvaukset on maksettu,
tehdään maanmittaustoimistossa merkinnät kiinteistö-Iunastoimke
rek isteriin. Lunastus katsotaan silloin päättyneeksi.
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9. RAKENTAMISVAIHEEN TEHTÄVÄT
9.1SuniteIhv

Rakentanusvaiheen suunnittelutehtäviä ovat mm.
rakentamisvaiheeseen tarkoituksellisesti jatet\'t suunnittelutehtävät
rakentamissuunnitelman muutokset ja tarkistukset
osallistuminen suunnitteli jana tvömaakokouksiin a -katselmuksiiii.
9.2 Asiantuntijavalvonta

Rakennusaikainen asiantuntijavalvonta on tarpeen mm. seuraavissa
tehtävissä:
urakoitsij an laatimien rakentamissuunnitelmien, työpi irustusten sekä työ- ja laatusuunnitelmien tarkastaminen
- vaativien ja erityisasiantuntemusta vaativien rakennustöiden
suunnitelmanmukaisuuden tarkastus (pohja-, maa- ja kalliorakenteet sekä siltarakenteet, tunnelit, vahvavirta- ja turvalaitteet, asema-ja ympäristötyöt jne.)
vaativien työkohteiden työnaikaisten j ärj estelyj en ja suorituksen valvonta (tuennat raiteiden vieressä, vaativat paalutustyöt,
pohjaveden alennukset yms.)
teknisten järjestelmien ja laitteistojen asennustöiden ja
käyttöönoton valvonta ja tarkastus (sähkö- ja turvalaite
-asenuktym.)
osallistuminen asiantuntij ana työmaakokouksiin ja -katselmuk sun.
9.3 Toteutumapilrustukset

Toteuturnapi irustukset laaditaan rakentarn istoimenpiteiden pysyvistä
rakenteista. Myös tilapäisistä rakenteista, jotka jätetään paikalleen rakentamistyön päätyttyä (esim. rakennusaikaiset pontit tai tilapäiset perustukset)
laaditaan toteutumapi irustukset. Piirustuksista tulee ilmetä toteutetun
rakennustoimenpiteen yksiselitteinen rakenne, laatu, muoto ja sijainti.
Toteutumapiirustukset laaditaan yleensä suunnitelm apiirustuksia tarkistamallaja täydentämällä.
Toteutumapiirustuksiin merkitään hyväksyntämerkintäja ne liitetään osaksi
rakennuskohteen kelpoisuuskirj aa. Toteutumapiirustusten alkuperäiskappaleet arkistoidaan RI-IK:n piirustusarkistoon.
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TARVEMUISTION OHJEELLINEN TEHTÄVÄLUETTELO
HANKETYYPIN I PARANTAMISHANKKEESSA
SISÄLTÖ
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5. Tarvemuistion laatiminen ........................................................................................... 3
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TARVEMUISTION OHJEELLINEN TEilTÄ VÄLUETTELO HANKETYYPIN I PARANTAMISHANKKEESSA
Tämä tarvemuistion tehtäväluettelo koskee korvaushankkeita, joilla säilytetään rataosan
rakenteellinen kunto ja arvo sekä sisällöltään yksiselitteisiä kehittämishankkeita. Tyypillisiä hankkeita ovat päällysrakenteen parantaminen. raide- ja laiturirnuutokset sekä
turvalaitteiden parantamishankkeet.
1. Hankkeen lähtökohdat, tausta ja perustelut

- kootaan parantamistarpeen perusteena olleet ongelmat ja puutteet radalla
- hankitaan parannettavaa rataa koskevat selvitykset sekä tarvemuistiota varten laaditut
suunnitteluperusteet
- hankitaan tiedot radan liikenteestä ja liikenteen kehittymisestä
- hankitaan tiedot radan raiteistostaja rakenteista sekä niiden kunnosta
- hankitaan alueen maaperäselvitykset sekä muut tiedot pohjasuhteista
- selvitetään ympäristön kehittämistarpeet
- selvitetään hankkeen kytkennät käynnissä oleviin tai tuleviin hankkeisiin
- selvitetään hankkeella ratkaistavat ongelmat perusteluineen

I

2. Hankkeen sisältö ja kustannukset
Esitetään hankkeen sisältämät toimenpiteet. kustannukset ja mandolliset vaihtoehdot.
Esittämistapa harkitaan tapauskohtaisesti niin, että se antaa oikean kuvan muistion lähtötietoj en ja selvitysten tarkkuudesta.

Päällysrakenne ja raidegeometria
- päällysrakenteen parantamis- ja uusimistarve
- raidegeometrian muutostarpeet
- tasoristeysten muutostarpeet
Maaraken teet
- rakennekerrosten parantamistarve
- perustamis- ja vahvistamistoimenpiteiden tarve ja yleispiirteinen laajuus
- rumpujen ja muiden kuivatusrakenteiden kunto ja kuivatuksen ongelma-alueet sekä
tarvittavat toimenpiteet yleispiirteisesti
Si/lat
- siltojen uusimis- ja korjaustarpeen arviointi sekä tarvittavat toimenpiteet yleispiirteisesti
Tun ne/it

- tunnelien kunnon ja käyttökelpoisuuden arviointi sekä tarvittavat korjaustoimenpiteet
yleispiirteisesti
Vahvavirtalaitteet
- nykyisen sähköradan muutostarpeet
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Turvalaitteel
- nykyisen turvalaitejärj estelmän muutostarpeet
Kustannusarvio
- kustannukset arvioidaan teknisten selvitysten perusteella
3. Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin

- hankkeen aikataulullisten ja toiminnallisten riippuvuuksien selvitys
- kytkennät muihin tehtyihin, käynnissä oleviin tai tuleviin hankkeisiin
4. Hankkeen vaikutusten arviointi

- vaikutukset lähtökohtien ongelmiin ja puutteisiin
- aluelunastusten tarve ja mandolliset merkittävät ympäristövaikutukset
- miten hanke edistää rautatieliikennettä
• nopeustasot ja matka-ajat
• sallitut akselipainot
• j unaturvallisuus
• radanpitäjän ja liikennöitsijän kustannussäästöt
- hankkeen toteuttamatta j ättämisen vaikutukset
- vaikutukset ympäristön kehittämistarpeisiin

5. Tarvemuistion laatiminen
Tarvemuistio kootaan seuraavasti ryhmiteltynä:
- hankkeen tausta ja tarve
- sisältö ja kustannusarvio
- miten hanke edistää rautatieliikennettä
- hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin
- aikataulu

Radan suunnitteluohje

00-09

Tarveselvityksen ohjeellinen tehtäväluetteto radan parantamishankkeissa Lute 2/1 (7)
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TARVESELVITYKSEN OHJEELLINEN TEilTÄ VALUETTELO
HANKETYYPIN II PARANTAMISHANKKEESSA
Tämä tarveselvityksen tehtäväluettelo on ohjeena ensisijaisesti rataosan parantamista
koskevalle kehittämishankkeelle. Mikäli tarveselvitys koskee yksittäisen sillan, tunnelin, liikennepaikan tai vastaavan erillishankkeen toteutusta, tehdään tarveselvitys tässä
esitettyä tarkemmin. Näiden tarveselvitysten laajuus määritellään RAMOn asianomaisissa kohdissa.
1. Nykytilan selvitys ja lähtätietojen hankinta

Tehtävät
Liikenteen ja radan nykytilan selvitys muodostaa yhdessä suunnitteluperusteiden ja
tai hanketta varten hankittavien lähtötietojen kanssamuidenlähtökoasv
pohjan tarveselvitystyölle. Suoritettavia tehtäviä ovat mm:
- hankitaan parannettavaa rataa koskevat aikaisemmat selvitykset ja mandolliset suunnitelmat sekä tarveselvitystä varten laaditut suunni tteluperusteet
- hankitaan muut hankkeeseen liittyvät suunnitelmat
- hankitaan tiedot radan liikenteestä
- hankitaan tiedot radan raiteistosta, ja rakenteista sekä niiden kunnosta
- hankitaan tarvittavat kartat ja kaavatiedot
- hankitaan alueella aikaisemmin tehdyt maaperätutkirnukset, alueen maaperäkartat
sekä muut tiedot pohjasuhteista
- hankitaan tiedot tärkeistä pohjavesialueista, suojelualueista ja saastuneista maaalueista
- hankitaan parannettavaa rataa koskevat aikaisemmin tehdyt melu- ja tärinäselvitykset
Tulokset
Tehtävien tuloksena syntyvät:

I

- suunnitteluperusteita täydentävät suunnittelun lähtökohdat
- tiedot radan liikenteestä
- nykytilanteen raiteistokaavio ja kuntokartoitus
- tiedot nykyisen radan geometriastaja rakenteista
- pohj akartat ja kaavakartat
- yleispiirteiset maaperä- ja ympäristötiedot
2. Liikennesuunnittelu

Tehtävät
Liikenteen ja liikennöinnin suunnittelu perustuu tietoihin radan liikenneteknisistä ominaisuuksista ja kapasiteetista sekä junatarjontaennusteisiin. Liikennesuunnittelu ulotetaan niin kauas hankealueen ulkopuolelle kuin kyseessä olevilla liikennejärjestelyillä on
merkitävaus.Työehdänmaolisuk nmoithjela.
Radan suunnitteluohje
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Suunnitteluun kuuluu jatkuva yhteistyö teknisestä suunnittelusta ja hankearvioinnista
mm:
vastienk.Suoravthäi
- henkilöliikenteen ennusteet
- tavaraliikenteen ennusteet
- liikenteenhoidolliset vaihtoehtotarkastelut
• junatarjonta
• nopeustasot
• raiteistovaihtoehdot
- kapasiteettitarkastelut poikkeusti lanteissa sekä kapasiteettireservin arviointi
- ajodynaamiset tarkastelut
- nopeustarkastelut
- raiteistosuunnittelu
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa
Tulokset
- tutkittujen vaihtoehtojen dokumentointi ja vertailu
- liikenteen simulointiraportti tai aikataulugrafiikka
- raiteistokaaviot ja nopeuskaaviot
- liikenteenhoidon vaatimukset
• liikennepaikkojen määrä ja rakenne
• lisäraiteiden tarve ratalinj alla
• raiteenvaihtopaikat
• junakulkuteiden määrä
• suoj astuksen rakenne
- radanpidon raiteet
- kapasitcettilaskelmat
3. Tekninen suunnittelu
Tehtävät
Teknisen suunnittelun tehtävänä on selvittää yleispiirteisesti parantamishankkeessa tarvittavat tekniset toimenpiteet. Suunnitteluun kuuluu jatkuva yhteistyö liikenteen suunnittelusta ja hankearvioinnista vastaavien kanssa. Tehtäviin kuuluvat tarveselvitysvaiheessa:
Ratasuunnittelu
- selvitys päällysrakenteen parantamis- ja uusimistarpeesta
- selvitys geometrian parantamistarpeesta ja raiteistomuutosten tarpeesta
- rataoikaisujen. raiteistornuutosten ja liikennepaikkamuutosten yleispiirteinen suunnittelu
- rautatien tasoristeysten poiston tarve sekä tarvittavien yli- tai alikulkujen paikat ja
alustviejäry
- yksityisraideliittymien sopimusti lanteen kartoitus ja tarvearviointi
Radan suunnitteluohje
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- tie- ja katujärjestelyiden sekä huoltoteiden tarve ja yleispiirteiset järjestelyt
- rautatiealueen tilavarausten tarkistus sekä lunastettavien rakennusten ja alueiden sd
vit) S

-

Maaraltenteiden suunnittelu
- selvitys nykyisten rakennekerrosten parantami a
- perustamis- ja vahvistamistoimenpiteiden tarpeen ja laajuuden arviointi
- yleispiirteinen selvitys rumpujen ja muiden kuivatusrakenteiden kunnosta ja kuivatuksen ongelma-alueista (yleensä vain mikäli erillistä vlcissuunnitelmaa ci tehdä)

Siltojen suunnittelu
- selvitys nykyisten siltojen rakenteesta ja kunnosta
- siltojen uusimis- ja korjaustarpeen arviointi sekä tarvittavien toimenpiteiden yleispi irteinen suunnittelu
- uusien siltojen rakennustyypin. päämiflojen ja alusiavan pdl'ustamistavan määrittäminen

Tunneleiden suunnitteli,
- nykyisten tunnelien kunnon ja käyttökelpoisuuden selvitys
• tunnelirakenteet
• tunnelin poikkileikkaus
• laiteasennukset
• turvallisuusjärjestelyl. ja -jäijcstelmLit
- selvitykset uuden tunnelin tai tunnelimuutosten rakenneitavuuden varmislamiseksi
- uusien tunneleiden perustyypit ja päämitat

Asemie,, suunnitteli,
- liikennepaikkojen asemarakennusten, laiturijärjestelyjen, kuormaus ja varastoaluei
sekä muun asema-alueen käyttökelpoisuuden ja korjaus- liii-den,pysäköitalu
uusimistarpeen selvitys

Vahvavirtalaitteiden suunnittelu
- sähköistysjärjestelmän valinta
- nykyisen sähköradan muutostarpeiden selvitys

Turvalaitteiden suunnittelu
- turvalaitejärjestelmän valinta
- nykyisen turvalaitej ärj estelmän muutU starpeel

Kustann usarvion laatirninen
Tulokset
Ratasuunnittelu
- päällysrakenteen parantamis- ja uusimistarve
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- yleispiirteiset suunnitelmat tarvittaessa
• rataoikaisuista
• liikennepaikkamuutoksista
• muista merkittävistä raiteistomuutoksista
• ali- ja ylikulkujen järjestelyistä
• tie- ja katujärjestelyistä
- selvitys lunastustarpeista
Maarakenteiden suunnittelu
- rakennekerrosten, kuivatuksen sekä perustamis- ja vahvistamisrakenteiden parantamisen tarve ja yleispiirteinen laajuus
- tarvittavat toimenpiteet yleispiirteisesti
Siltojen suunnittelu
- luettelo nykyisistä silloista ja niiden korjaus- tai uusimistarpeesta
- luettelo uusista silloista (päämitat, rakennetyyppi ja perustamistapa)
Tunneleiden suunnittelu
- tunnelien kuntokartoitus ja toimenpideraportti
- luettelo uusista tunneleista (päämitat. tavoitenopeus)
Asemien suunnittelu
- asemien ja asema-alueiden kunto ja käyttökelpoisuus
Vahvavirtalaitteiden suunnittelu
- sähköistysjärjestelmä
- nykyisen sähköradan muutostarpeet
Turvalaitteiden suunnittelu

- turvalaitejärjestelmä

- muutokset nykyiseen turvalaitej ärj estelniäLin
Kustannusarvio

4. Han kearviointi ja toimenpidesuositus
Hankearviointi on kiinteä osa suunnitteluhanketta. Tehtävään kuuluu jatku\'a yhteistyö
liikenteen suunnittelusta ja teknisestä suunnittelusta vastaavien kanssa.
Tehtävät
Liikenteeiiset vaikutukset
- vaikutukset rautatieliikenteeseen
• nopeustasot ja matka-ajat
• liikennekapasiteetti
Radan suunnitteluohje
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• sallitut akselipainot
• junaturvallisuus
• matkustajamäärät ja kuljetukset
- vaikutukset kokonaisliikenteen määrään ja kulkumuotojakautumiin
Ympäristö vaikutuks et
- ympäristön asettamien reunaehtojen ja tärkeimpien ympäristövaikutusten yleispiirteinen arviointi
- vaikutukset päästöihinja energian kulutukseen
- oleelli set vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteisi in
- aluelunastusten tarpeen ja kaavoitustarpeen arviointi
Yhteiskuntataloudellinen analyysi
- kannattavuuslaskelma
- vaikutusten analysointi
- toteutettavuuden arviointi
Toimenpidesuositus
- suositeltavat toimenpiteet ja niiden ajoitus
Tulokset

- ennusteet
- tutkittujen vaihtoehtojen dokurnentointi ja vertailu
- vaikutusarviot
- yhteiskuntataloudellinen analyysi
- hankkeen toteuttamatta j ättämisen vaikutukset
- toimenpidesuositus

I

5. Tarveselvityksen kokoaminen
Tehtävät

- tarveselvitysraportin laatiminen
- tiivistelmän laatiminen tarvittaessa
- suunnitteluaineiston kokoaminen
Tulokset

- tarveselvitysraportti
- tiivistelmä tarvittaessa
- koottu suunnitteluaineisto
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6. Tiedottaminen ja vuoropuhelu
Tehtävät
- tiedottamisen ja vuoropuheiun suunnittelu
- tiedotus- ja esittelymateriaalin laatiminen
- osallistuminen tiedotus-, esittely- ja vuorovaikutustilaisuuksiin
Tulokset
- tiedotus- ja vuorovaikutussuunnitelma
- tiedotteet. esitteet ja esittelyaineisto
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TARVESELVITYKSEN OHJEELLINEN TEilTÄ VÄLUETTELO
UDELAR
1. Nykytilan selvitys ja lähtötietojen hankinta

Tehtävät
Nykytilan selvitys muodostaa yhdessä suunnitteluperusteiden ja muiden lähtökohtina
saatavien tai hanketta varten hankittavien lähtötietojen kanssa pohjan tarveselvitystyöl
Suoritettavia tehtäviä ovat mm.:
-le.
- hankitaan hanketta koskevat aikaisemmat selvitykset ja mandolliset suunnitelmat sekä tarveselvitystä varten laaditut suunnitteluperusteet
- hankitaan muut hankkeeseen liittyvät suunnitelmat
- hankitaan tiedot liikenteestä uuden radan liittymiskohdissa nykyiseen rataverkkoon
- hankitaan hankealueen kartat, maankäyttötiedot ja kaavatiedot
- hankitaan tiedot tärkeistä pohjavesialueista, suojelualueista ja muista ympäristön arvokohteista
- hankitaan alueella aikaisemmin tehdyt maaperätutkimukset ja -selvitykset sekä maaperäkartat
- tarvittaessa täydennetään tietoja pohjasuhteista pohjatutkimuksilla siten, että pohjarakennustöiden yleispiirteinen laajuus sekä tunnel ien ja suurten si Itoj en rakentamis
-mandolisuetv airod
Tulokset
Tehtävien tuloksena syntyvät:
- suunnitteluperusteita täydentävät suunnittelun lähtökohdat
- tiedot liittyvien ratojen liikenteestä sekä uudelle radalle tulevasta liikenteestä
- kartat, maankäyttö- ja kaavatiedot
- tiedot tärkeistä pohjavesialueista. suojelualueistaja muista ympäristön arvokohteista
- yleispiirteiset maaperätiedot
2. Liikennesuunnittelu

Tehtävät
Liikenteen ja liikennöinnin suunnittelu perustuu j unatarjontaennusteisiin. Liikennesuunnittelu ulotetaan niin kauas hankealueen ulkopuolelle kuin uuden ratayhteyden liikennejärjestelyillä on oleellista vaikutusta. Työ tehdään mandollisuuksien mukaan simulointiohjelmilla. Suunnitteluun kuuluu jatkuva yhteistyö teknisestä suunnittelusta ja
hankearvioinnista vastaavien kanssa. Suoritettavia tehtäviä ovat mm.:
- henkilöliikenteen ennusteet
- tavaraliikenteen ennusteet
- kaupallisten liikennepaikkoj en tarve
- liikenteenhoidolliset vaihtoehtotarkastelut
• junatarjonta
Radan suunnitteluohje
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• nopeustasot
• raiteisto
• liikennepaikat
- kapasiteettitarkastelut poikkeustilanteissa sekä kapasiteettireservin arviointi
- ajodynaamiset tarkastelut
- nopeustarkastelut
- raiteistosuunnittelu
- vuoropuhelu ja yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa
Tulokset
- tutkittujen vaihtoehtojen dokumentointi ja vertailu
- liikenteen simulointiraportti tai aikataulugrafiikka
- raiteistokaaviot ja nopeuskaaviot
- kaupalliset liikennepaikat
- liikenteenhoidon vaatimukset
. liikennepaikkojen määrä ja rakenne
• raiteenvaihtopaikat
• kulkuteiden määrä
• suoj astuksen rakenne
- radanpidon raiteet
- kapasiteettilaskelmat

3. Tekninen suunnittelu
Tehtävät
Teknisen suunnittelun tehtävänä on selvittää yleispiirteisesti uuden ratayhteyden tekniset toteutusmandollisuudet. Suunnitteluun kuuluu jatkuva yhteistyö liikenteen suunnittelusta ja hankearvioinnista vastaavien kanssa. Tehtäviin kuuluvat tarveselvitysvaihees
-sa:
Ratasuunnittelu
- ratakäytävien alustava vaihtoehtotarkastelu
- radan alustava linjaus yhteen tai useampaan toteuttamiskelpoiseen ratakäytävään
- liikennepaikkojen alustavat paikat ja vaihtoehdot
- radan poikkileikkauksen alustava suunnittelu
- liikennepaikkojen sekä merkittävien tie- ja katujärjestelyiden alustava suunnittelu
kustannustarkastelun pohjaksi
- liittymis- ja erkanemiskohtien alustavat ratkaisut
Maarakenteiden suunnittelu
- radan alustavat perustamistavat ja vahvistamistoimenpiteiden tarpeen ja laajuuden
yleispiirteinen arviointi

Siltojen suunnittelu
- suurien siltojen rakennustyypin, päämittojen ja alustavan perustamistavan arviointi
Radan suunnitteluohje
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- muiden siltoj en perustyypit ja alustava määri
Tunneleiden suunnittelu
- selvitykset tunneleiden rakennettavuuden varmistamiseksi
- tunneleiden perustyypit ja päämitat
Asemien suunnittelu
- asema-alueiden ja liikennejärjestelyj en yleispiirteiset periaatteet ja ti latarpeet
Vah vavirtalaitteiden suunnittelu
- sähköistysjärjestelmän valinta
Turvalaitteiden suunnittelu
- turvalaitejärjestelmän valinta
Kustann usarvion laatiminen
Tulokset
Ratasuunnittelu
- yleiskartta
• alustava ratalinja ja tärkeimmät vaihtoehdot
• liikennepaikkojen alustavat paikat
- yleispiirteiset suunnitelmakartat ja pituusleikkaukset kustannustarkastelun pohi wi
olestarinj
• ratalinja, liikennepaikat, suuret sillat, tunnelit, merkittävät tiejärjestelyt jne.
- kustannustarkastelun tyyppipoikkileikkaukset
Muarakenteiden suunnittelu
- radan alustavat perustamistavat
- vahvistamistoimenpiteiden tarve ja likimääräinen laajuus
Siltojen suunnittelu
- suurien siltojen rakennetyyppi, päämitatja alustava perustamistapa
- muiden siltojen perustyypit
Tunneleiden suunnittelu
- tunneleiden perustyypit, päämitat, tavoitenopeus ja arvio rakennettavuudesta
Asemien suunnittelu
- asemien ja asema-alueiden yleispi irteiset tilatarpeet ja j än estelypeniaatteet
Vah vavirtalaitteiden suunnittelu
- sähköistysjärjestelmä
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Turvalaitteiden suunnittelu
- turvalaitejärjestelmä
Kustann usarvio

4. Hankearviointi ja toimenpidesuositus
Hankearviointi on kiinteä osa suunnitteluhanketta. Tehtävään kuuluu jatkuva yhteistyö
liikenteen suunnittelusta ja teknisestä suunnittelusta vastaavien kanssa.
Tehtävät
Liikenteelliset vaikutukset
)

I

I

- vaikutukset kokonaisliikenteen määrään ja kulkumuotojakautumiin
- vaikutukset rautatieliikenteeseen
. nopeustasot ja matka-ajat
• liikennekapasiteetti
• turvallisuus
• matkustaj amäärät ja kulj etukset

Ympäristö vaikutuks et
- ympäristön asettamien reunaehtojen ja tärkeimpien ympäristövaikutusten yleispiirteinen arviointi
- vaikutukset päästöihin ja energian kulutukseen
- vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteisiin
Yhteiskuntataloudeiinen analyysi
- kannattavuuslaskelma
- vaikutusten analysointi
toteutettavuuden arviointi
-

Toimenpidesuositus

- suositeltavat toimenpiteet ja niiden ajoitus
Tulokset
- ennusteet
- tutkittujen vaihtoehtojen dokumentointi ja vertailu
- vaikutusarviot
- yhteiskuntataloudellinen analyysi
- hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutukset
- toimenpidesuositus
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5. Tarveselvityksen kokoaminen
Tehtävät
- tarveselvitysraportin laatiminen
-tivselmän
laatiminen
- suunnitteluaineiston kokoaminen
Tulokset
- tarveselvitysraportli
- tiivistelmä
- koottu suunnitteluaineisto
6. Tiedottaminen ja vuoropuhelu
Tehtävät
- tiedottamisen ja vuoropuhelun suunnittelu
- tiedotus- ja esittelymateriaalin laatiminen
- osallistuminen tiedotus-, esittely- ja vuorovaikutusti lai suuksi in
Tulokset
- tiedotus- ja vuorovaikutussuunnitelma
- tiedotteet. esitteet ja esittelyaineisto
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YLEISSUUNNITTELUN OHJEELLINEN TEHTÄVÄLUETTELO
RADNPTMISHAKE
1. Lähtötietojen hankinta ja täydentäminen

Tehtävät
Lähtötiedot muodostavat yhdessä suunnitteluperusteiden ja muiden lähtökohtina saatavien hanketta koskevien asiakirjojen kanssa pohjan yleissuunnittelutyölle. Lähtöaineisto
tarkistetaan ja saatetaan suunnittelun alkaessa ajan tasalle. Suunnittelun aikana tehdään
tarvittavat täydentävät selvitykset. Suoritettavia tehtäviä ovat mm.:
- hankitaan hankkeesta tehty tarveselvitys ja muut hanketta koskevat suunnitelmat,
suunnittelupäätös ja suunnitteluperusteet
- hankitaan tarveselvitysvaiheessa koottu suunnitteluaineisto
- hankitaan uusimmat kartat ja tehdään karttoihin tarpeelliset taydennykset
- hankitaan kaavoitus- ja maanomistustiedot
- hankitaan tai tehdään suunnittelua varten maastomalli ja siihen tarvittavat täydennysmittaukset sekä viedään tiedot suunnittelujärjestelmään
- hankitaan tarkistetut tiedot nykyisen raiteiston geometriasta ja rakenteista (päällysrakenne, alusrakenne, sillat, tunnelit, vahvavirta- ja turvalaitteet) ja niiden kunnosta
- hankitaan tiedot radan risteämistä
- hankitaan tiedot rataympäristön teistä, kaduista ja kuivatusrakenteista sekä tärkeimmistä johdoista, putkista, kaapeleista ja muista ratasuunnitteluun vaikuttavista rakenteista
- täydennetään tietoja pohjavesialueista, suojelualueista, ympäristön maankäytöstä ja
rakenusitä am-lueist
- tehdään radan ja sen lähiympäristön inventointi ja täydennetään ympäristöselvityksiä
- hankitaan alueella aikaisemmin tehdyt maaperä-, kallioperä- sekä orsi- ja pohjavesitutkimukset, laaditaan maaperätutkimusohjelma tarvittavista lisätutkimuksista,
käsitellään tutkimustulokset ja viedään tiedot suunnittelujärjestelmään
- hankitaan tiedot nykyisen radan routivuudestaja tehdään tarvittavat lisätutkimukset
- hankitaan tiedot käytettävissä olevista maa-ainesten ottopaikoistaja läjitysalueista
Tulokset
- suunnittelun lähtötiedot
2. Liikennesuunnittelu

Tehtävät
Liikenteen suunnittelu on tehty jo tarveselvitysvaiheessa. Suoritettavia tehtäviä yleissuunnitteluvaiheessa ovat:
- tarveselvityksen liikennesuunnitelman päivitys tarvittaessa
- rakentamisaikaisen liikennöinnin alustava suunnittelu (liikenne- ja jännitekatkot, raidevaraukset, liikennöitävätja suijettavat raiteet, korvaavat reitit jne.)
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa
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Tulokset
- päivitetty liikennesuunnitelma
rautatieliikenteen alustavat rakennusaikaiset järjestelyt

3. Ratasuunnittelu
Tehtävät
Ratasuunnittelun tehtäviin kuuluvat:
- ratateknisten suunnitteluperusteiden tarkistus
- radan vaaka- ja pystygeometrian suunnittelu
- !iikennepaikkoj en ratatekninen suunnittelu
- rautatien yli- ja alikulkujen sekä tasoristeysten paikat
- tie- ja katujärjestelyt, yksityisteiden järjestelyt, huoltotiet sekä rautatiealueen muu

maankäyttö muut tarpeelliset turvallisuusjärjestelyt
- aitauksetja
- rautatiealueen tilavarausten tarkistus ja lunastettavien alueiden ja rakennusten selvitys
- alustavan työvaihesuunnitelman laatiminen
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa
Tulokset
- suuimitelmaselostus
- tarkistetut suunnitteluperusteet
- suunnitelmakartat 1:2000 tai 1:4000 ja pituusleikkaukset 1:2000/1:200 tai
1:4000/1:400
• ratalinjanja liikennepaikkojen geometria, vaihteetja laiturit
• rataoikaisut ja raiteistomuutokset
• alustavat rautatieliikenteen rakennusaikaiset järjestelyt
• lunastettavat alueet ja rakennukset, suunnitelmakartta 1:2000, johon on merkitty
kunkin kiinteistön nimi, rekisterinumero ja lunastettava pinta-ala
• läjitysalueiden suunnitelmakartta 1:2000 rakennustöiden ajaksi haltuunotettavista
läj itysalueista
• ali- ja ylikulkujen sekä tasoristeysten paikat
• tie- ja katujärjestelyt sekä yksityistiejärjestelyt
• yleisten teiden muutosten osalta erillinen suunnitelmakartta 1:2000, johon on
merkitty yleisen tien lisäalueeksi tarvittavien alueiden osalta kunkin kiinteistön
nimi, rekisterinumero ja tieoikeudella haltuunotettavan alueen pinta-ala
• aitaukset, huoltotiet ja muut rautatiealueelle tulevat rakenteet
• purettavat raiteet, rakennukset ja rakenteet
• rautatiealueen raj at
- erityisalueiden suunnitelmakartat
- erillissuunnitelmat tie- ja katujärjestelyistä yms.
- uusien teknisten ratkaisujen tarve
- raiteistoluettelo
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- kustannusarvio
4. Maarakenteiden suunnittelu
Tehtävät
Radan maarakenteiden suunnittelu perustuu tietoihin pohjasuhteista, nykyisen radan rakenteista, liikenteestä, rataluokasta ja ympäristön asettamista lähtökohdista. Kuivatuk
suunnittelussa tarkastellaan rata-alueen ja radan ympäristön muodostamaa kokonai--sen
suutta. Alueelliset kuivatusratkaisut sekä pohjaveden alentamis- ja suojaustoimenpiteet
sunitelayhöämpristvanoek.Mrantidsueluun kuuluu radan parantamisen yleissuunnitteluvaiheessa mm. seuraavia tehtäviä:
- tarkennettu selvitys nykyisten rakennekerrosten, kuivatusrakenteiden ja al usrakenteiden parantamis- ja uusimistarpeesta
- alusrakenteen perustamis- ja vahvistamistoimenpiteiden ylei ssuunnittelu
- routasuoj austen yleissuunnittelu
- kuivatusjärjestelyjen ja merkittävien putki- ja johtosiirtojen sekä -risteämien yleissuuimittel u
- tarvittaessa selvitys pohjaveden alentamisen vaikutuksista ja tarvittavista toimenpiteistä
- selvitys tarvittavien kiviainesmateriaalien hankintamandol I isuuksi sta
- selvitys maanotto- ja läjitysalueiden paikoista ja laajuudesta
- selvitys maaperän ja pohjaveden suojaustarpeesta
- rakenteellisen aluetarpeen määrittely paalukohtaisella poikkileikkaustarkastelulla
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa
Tulokset
- suunnitelmaselostus
- tarkistetut suunnitteluperusteet
- radan ja maarakenteiden tyyppipoikkileikkaukset
- paalukohtaiset poikkileikkaukset (yleensä 100...200 metrin välein)
- perustamis- ja vahvistamistavat pituusleikkauksissa ja paalukohtaisissa poikkileikkauksissa
- routasuojauksen tyyppiratkaisut
- rumpujen, laskuojien ja muiden kuivatusrakenteiden sekä johtosiirtojen ja risteämien
yleissuunnitelmat
- kiviainesselvitykset
- maanotto- ja läjitysalueiden yleispiirteiset suunnitelmat
- selvitykset tarvittavista työmaateistä
- massatalouslaskelmat
- maaperän ja pohjaveden suojausselvitykset
- uusien teknisten ratkaisujen tarve
- geotekniset laskelmat ja muut mitoituslaskelmat
- kustannusarvio
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5. Siltojen suunnittelu

Tehtävät
Siltasuunnitteluun sisältyvät tehtävät on esitetty yksityiskohtaisesti RAMOn osassa 8
en suunnitteluun kuuluvia tehtäviä yleissuunnitteluvaiheessa ovat:
"Silat.oj
- sillan aukkovaatimusten ja siltaan tarvittavien varausten selvitys ja mitoitus
• ratageometria ja poikkileikkaustiedot
• risteävien väylien geometria ja poikkileikkaustiedot sekä liikenne ja liikenteen
aukko vaat imuk set
• vesistösilloille vedenkorkeus-, virtaama- ja vesiliikennetiedot
. tiedot siltaan tulevista johdoista. putkista tai muista varauksista
- siltapaikan maasto- ja pohjasuhteiden sekä pohjavesi- ja yrnpäristöolosuhteiden se!vitys
- sillan paikan ja päämittojen määrittärninen
- sillan rakennusaineen ja rakennustyypin määrittäminen
- sillan, tulopenkereiden, siirtymärakenteiden sekä kaivantoj en pohj arakenteiden yleissuunnittelu
- siltapaikan kuivatuksen ja pohjaveden hallinnan yleissuunnittelu erityisesti alikulkusilloilla
- sillan ympäristövaatimusten selvitys
- sillan alustavan työtapaehdotuksen laatiminen
- rautatieliikenteen rakennusaikaiset järjestelyt
- muut sillan yleissuunnitteluun kuuluvat tehtävät
- havainnekuvat merkittävistä silloista
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa
Tulokset
- suunnitelmaselostus
- tarkistetut suunnitteluperusteet
- yleispiirustukset
- siltojen alustavat työtapaehdotukset
- rautatieliikenteen rakennusaikaiset järjestelyt
- havainnekuvat merkittävistä silloista
- siltaluettelo (päämitat, rakennetyyppi ja perustamistapa)
- uusien teknisten ratkaisujen tarve
- kustannusarvio
6. Tunneleiden suunnittelu

Tehtävät
Tunneleiden suunnitteluvaiheet sekä suunnittelun, tutkimusten ja suunnitelmien sisältö
esitetty yksityiskohtaisesti RAMOn osassa 18 "Rautatietunnelit". Yleissuunnittelu-on
vaiheen tehtäviin kuuluvat:
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- tunrielisuunnitteluun tarvittavien maaperä-, kallioperä- ja pohjavesitietojen sekä ympäristöselvitysten riittävyyden tarkistaminen ja tarpeellisten lisätutkimusten ohjelmointi
- rautatietunnelin tai tunnelimuutosten yleissuunnitelman laatiminen
• liikennetekniset vaatimukset
• maaperän ja kallioperän sekä ympäristön vaatimukset
• liikenteen toiminnalliset vaatimukset
• mandollisen rakennusaikaisen liikenteen vaatimukset
• huollon ja kurmossapidon periaatteet
• teknisten tilojen ja järjestelmien tarve, laatu ja sijoittelu
• turvallisuuden sekä poikkeus- ja onnettomuusti lanteiden vaatimukset
• rakennus- ja kayttökustannukset
- liikenteen toiminnallinen ja riskianalyysi
- mitoitukset ja luonnokset tunnelirakenteista ja teknisistä järjestelmistä
- ympäristövaikutusten arviointi
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa
Tulokset

- suunnitelmaselostus
- tarkistetut suunnitteluperusteet
- asemapiirustus rautatietunnelista
- poikkileikkaus
- pohjapiirustus
- suuaukoista ja erityiskohteista yleispiirustukset
- pituusleikkaus sopivassa mittakaavassa
- rakennusaikaiset liikenteen rajoitukset ja alustava työvaihesuunnitelma
- uusien teknisten ratkaisujen tarve
- kustannusarvio
7. Asemien suunnittelu
Henkilöliikenteen asema ja siihen liittyvät tie- ja katuyhteydet sekä pysäköintialueet
ovat osa alueen liikenteellistä ja maankäytöllistä kokonaisuutta. Suunnittelu tehdään
yhteistyössä alueen kaupungin tai kunnan kanssa. Tavaraliikenteen asemien suunnittelu
tehdään yhteistyössä liikenteenharjoittajien kanssa. Asemien tekniset, toiminnalliset,
liikenteelliset ja maankäytölliset ratkaisut suunnitellaan sellaisiksi, että ne palvelevat
mandollisimman hyvin rautatiel iikenteen tavoitteita. Asemien suunnittelusta vastaa
yleensä tuleva omistaja.
Tehtävät

Asemasuunnittelun tehtäviin kuuluvat:
- asemarakennusten, laiturialueiden, alikulkutunnelien, ylikäytävien, luiskien, portaiden, hissien, katosten, kalusteiden ja opastusjärjestelmän luonnossuunnittelu
- asema-alueen, pysäköintialueiden, liityntäliikenteen terminaalien tie- ja katuyhteyksien, kevytliikenteen yhteyksien ja ympäristön yleissuunnittelu
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- tavaraliikenteen terminaalien, laiturialueiden, varastoalueiden, tavarankäsittelyn, py säköintialueiden, tie- ja katuyhteyksien ja ympäristön yleissuunnittelu
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa
Tulokset
- suunnitelmaselostus
- tarkistetut suunnitteluperusteet
- asemarakennusten ja laiturialueiden luonnossuunnitelmat
- teknisten järjestelmien periaatteet
- uusien teknisten ratkaisujen tarve
asema-alueen yleissuunnitelma
- tavaraliikenteen terminaali- ja varastoalueiden yleissuunnitelmat
- pysäköintialueiden, tie- ja katuyhteyksien ja aseman ympäristön yleissuunnitelmat
- havainnekuvat asemasta ja asemaympäristöstä
- kustannusarvio
8. Ympäristösuunnittelu
Tehtävät
Radan parantamishankkeiden ympäristösuunnittelulla määritellään ympäristön käsittelyperiaatteet ja laatutaso. Ympäristösuunnitteluun kuuluu tarvittaessa ympäristöhaittojen
vähentämisen suunnittelu. Suoritettavia tehtäviä ovat:
- ympäristöselvitysten ohj elmointi
- rataympäristön käsittelyn ja maisemanhoidon yleisperiaatteet
- ympäristöllisten ja maisemallisten erityiskohteiden suunnittelu
- erityiskohteiden tärinä- ja meluselvitykset
- tarvittaessa tärinä- ja meluhaittojen vähentärnisen yleissuunnittelu
- pohjavesien riskitarkastelu ja tarvittaessa toimenpiteet riskin minimoimiseksi
- saastuneiden maiden käsittelyn periaatteet
- osallistuminen
• rataoikaisujen linjaukseen ja sovittamiseen maisemaan sekä kaupunki- tai taajamarakenteeseen
• tie- ja katujärjestelyjen suunnitteluun
• asemaympäristöjen suunnitteluun
• maanotto- ja läjitysalueiden selvitykseen
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa
Tulokset
- suunnitelmaselostus
- tarkistetut suunnitteluperusteet
- rataympäristön käsittely suunnitelmakartoilla ja tyyppipoikkileikkauksina
- erityiskohteiden ympäri stösuunnitelmat
- erityiskohteiden meluvyöhykekartat
Radan suunnitteluohje

00=09

Yleissuunnittelun ohjeellinen tehtävaluettelo radan parantamishankkeessa Lute 4/8(11)

• ilman rakennushanketta
• rakennushankkeen kanssa
• molemmista päivämelu ja yömelu
- mandolliset toimenpiteet tärinä- tai meluhaittojen vähentämiseksi
- mandolliset toimenpiteet pohj avesiri skien vähentämiseksi
- saastuneiden maiden käsittely
- uusien teknisten ratkaisujen tarve
- kustannusarvio
9. Vahvavirtalaitteiden suunnittelu

Tehtävät
Vahvavirtalaitteiden suunnitteluun kuuluvat radan parantamisen yleissuunnitteluvaiheessa:
- suunnittel uperusteiden tarkistaminen
- muutokset nykyisen radan vahvavirtalaitteisiin
- sähköradan yleiskaavion suunnittelu
- syöttöasemienja -johtojen paikat ja tilavaraukset
- ratajohdon sijoitusperiaatteet ratalinjalla ja liikennepaikoilla sekä erityiskohteissa
- valaistuksen ja vaihteiden lämmityksen yleissuuimittelu
- sähköistyksen edellyttämät muutokset raiteisiin, siltoihin, turvalaitteisiin ym.
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa
Tulokset
- suunnitelmaselostus
- tarkistetut suunnitteluperusteet
- muutokset nykyisen radan kiinteisiin sähkölaitteisiin
- sähköradan yleiskaavio
- sähkönsyöttöasemien paikat ja tilavaraukset
- ratajohdon sijoitusperiaatteet
- valaistuksen ja vaihdelämmityksen yleissuunnitelmat
- uusien teknisten ratkaisujen tarve
- kustannusarvio
10. Turvalaitteiden suunnittelu

Tehtävät
Turvalaitteiden suunnitteluun kuuluvat radan yleissuunnitteluvaiheessa:
- turvalaitteiden suunnitteluperusteiden tarkistaminen
- muutokset nykyisen radan turvalaitteisiin
- raide- ja opastinkaavion suunnittelu
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa
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Tulokset
- suunnitelmaselostus
- tarkistetut suunnitteluperusteet
- muutokset nykyisen radan turvalaitteisiin
- raide- ja opastinkaavio
- uusien teknisten ratkaisujen tarve
- kustannusarvio
11. Hankearviointi ja toimenpidesuositus

Tehtävät
- selvitys radan parantamisen vaikutuksista rautatieliikenteeseen rakentamisen aikana
- ympäristövaikutusten arviointi (myös tärkeimmät rakentamisen aikaiset vaikutukset)
- tarveselvityksen hankearvioiimin päivitys
• ennusteet
• vaikutukset
• yhteiskuntataloudellinen analyysi
• johtopäätökset
- toimenpidesuositus
Tulokset
- vaikutukset rautatieliikenteeseen rakentamisen aikana
- ympäristövaikutukset
- päivitetty hankearvio
- toimenpidesuositus
12. Yleissuunnitelman kokoaminen

Tehtävät
- suunnitelmaselostuksen laatirninen
- yleissuunnitelman tulostuksen yhdenmukaistaminen ja kokoaminen
- teknisten suunnitelmakansioiden ja suunnitteluaineiston kokoaminen
- ti ivistelmän laatiminen tarvittaessa
Tulokset
- yleissuunnitelma
- tekniset suunnitelmakansiot ja suunnitteluaineisto
- tiivistelmä tarvittaessa
Yleissuunnitelmaraportti jäsennellään osiin seuraavin periaattein:
Johdanto-osa
alkusanat
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lähtökohdat ja tavoitteet
suunnitteluperusteet
yleissuuimitelman tekmten, toliaciHtc. H
sujen kuvaus
uusien teknisten ratkaisujen tarve
kustannusarvio
vaihtoehtotarkastelut
hankearviointi
toimenpidesuositus.

Suunnitelmapiirustuk' ci
yleiskartta, suunnitelmakartat ja pituusleikkaukset
suunnitelmakartat 1:2000 lunastettavista alueista, joissa kiinteistöjen nimet, re kisterinumerot ja pinta -alat
tyyppipoikkileikkaukset ja paalukohtaiset poikkileikkaukset tarpeellisilta kohd iii
pääpiirustukset ja alustavat tyätapapiirustukset silloista sekä yleispiiruslukset
tunneleista
asemaluonnokset ja asemaj ärj esteivt
ympäristön käsittely suunnitelmakartoilla ja tarvittaessa ty\ ppipoikki leikkauksina tai erillisinä karttoina
tiejärjestelyt ja merkittävät risteämät suunnitelmakartoilla sekä pituus- ja poikkileikkauksina
raiteistokaavio ja nopeuskaavio
sähköradan yleiskaavio
turvalaitteiden raide- ja opastinkaavio
ha muut tarpeelliseksi katsotut piirustukset. esim. melu- ja
vainnekuvat erityiskohteista jne.
Yleissuunriitelman muut tulosteetja työn aikana syntynyt suunnittcluaineisto kootaan
kansioihin esimerkiksi seuraavasti jaoteltuna:
hallinnollinen aineisto ja kokouspöytäkirjat
tiedotus ja vuoropuheluaineisto sekä esittel ymateriaali
työssä käytetty lähtöaineisto
tekniset suunnitelmat
selvitykset, perustelut ja laskelmat
tutkimustulokset
kustannuslaskenta
vaihtoehtoselvitykset
lunastustoimituksiaja yksityistietoimituksia sekä lupamenettelyjä varten tarpeellinen aineisto (esim. suunnitelmakartat 1:2000, joissa kiinteistöjen nimet,
rekisterinumerotja pinta -alat)
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-

maastomalli- ja karttatiedot.

Tekniset suunnitelmat ja selvitykset kansioidaan yleensä suunnittelualoittain. Sisällöstä
säilytyksestä laaditaan seloste.
ja

13. Tiedottaminen ja vuoropuhelu
Tehtävät
- tiedottamisen ja vuoropuhelun suunnittelu
- tiedotus- ja esittelymateriaalin laatiminen
- osallistuminen tiedotus-, esittely- ja vuorovaikutustilaisuuksiin
Tulokset
- tiedotus- ja vuorovaikutussuunnitelma
- tiedotteet, esitteet ja esittelyaineisto
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YLEISSUUNNITTELUN OHJEELLINEN TEilTÄ VÄLUETTELO
UDELAR
1. Lähtötietojen hankinta ja täydentäminen

Tehtävät
Lähtötiedot muodostavat yhdessä suunnitteluperusteiden ja muiden lähtökohtina saatavien hanketta koskevien asiakirjojen kanssa pohjan yleissuunnittelutyölle. Lähtöaineisto
tarkistetaan ja saatetaan suunnittelun alkaessa ajan tasalle. Suunnittelun aikana tehdään
tarvittavat täydentävät selvitykset. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alaisissa
hankkeissa hankitaan alustavan yleissuunnitelman yhteydessä laadittu arviointisel ostus
siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto. Suoritettavia tehtäviä ovat mm:
ja
- hankitaan aikaisemmat hanketta koskevat suunnitelmat ja niistä annetut lausunnot,
suunnittelupäätös ja suunnitteluperusteet
- käsitellään tarveselvitykseen ja alustavaan yleissuunnitelmaan annetut lausunnot ja
nidevakutsylnimatse
- hankitaan muut hankkeeseen liittyvät suunnitelmat
- hankitaan tarvittavat kartatja tehdään karttoihin tarpeelliset täydennykset
- hankitaan maastomalli, tehdään täydennysmittausohjelma sekä viedään tiedot suunnitteluj ärj estelmään
- hankitaan tiedot liikenteestä ja liikenteen kehittymisestä
- hankitaan tiedot rataympäristön teistä ja kaduista sekä tärkeimmistä johdoista, putkista ja muista ratasuunnitteluun vaikuttavista rakenteista
- hankitaan kaavoitus- ja maanomistustiedot sekä tiedot ympäristön maankäytöstä
- täydennetään tietoja pohjavesialueista, suojelualueista ja muista ympäristön arvokohteista
- tehdään radan ja sen lähiympäristön inventointi ja täydennetään ympäristöselvityksiä
- hankitaan alueella aikaisemmin tehdyt maaperä-, kallioperä- sekä orsi- ja pohjavesitutkimukset, laaditaan maaperätutkimusohj elma tarvittavista lisätutkirnuksista,
käsitellään tutkimustulokset ja viedään tiedot suunnittelujärjestelmään
- hankitaan tiedot käytettävissä olevista maa-ainesten ottopaikoista ja läjitysalueista
Tulokset
suunnittelun lähtötiedot
2. Liikennesuunnittelu

Tehtävät
Liikenteen ja liikennöinnin suunnittelu on tehty yleensä jo tarveselvitysvaiheessa. Suoritettavia tehtäviä ovat:
- tarveselvityksen liikennesuunnitelman päivitys tarvittaessa
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa
Tulokset
- päivitetty liikennesuunnitelma
Radan suunnutteluohje
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3. Ratasuunniftelu
Tehtävät
Ratasuunnittelun tehtäviin kuuluvat:
- ratateknisten suunnitteluperusteiden tarkistus
- radan vaaka- ja pystygeometrian suunnittelu
- liikennepaikkojen ratatekninen suunnittelu
- rautatien yli- ja alikulkujen paikat
- ratageometrian tarkistus mm. massatalouden perusteella
- tie- ja katujärjestelyt, yksityisteiden järjestelyt. huoltotiet ja rautatiealueen muu
maankäyttö
- aitaukset ja muut tarpeelliset turvallisuusjärjestelyt
- rautatiealueen tilavarausten tarkistus ja lunastettavien alueiden ja rakennusten selvitys
- alustavan työvaihesuunnitelman laatiminen
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa
Tulokset
- suunnitelmaselostus
- tarkistetut suunnitteluperusteet
- suunnitelmakartatja pituusleikkaukset (1:2000/1:200)
• ratalinjan ja liikennepaikkojen geometria, vaihteetja laiturit
• raiteenvaihtopaikat sekä ohitus- ja kohtauspaikat
• lunastettavat alueet ja rakennukset, suunnitelmakartta 1:2000, johon on merkitty
kunkin kiinteistön nimi, rekisterinumero ja lunastettava pinta-ala
• läj itysalueiden suunnitelmakartta 1:2000 rakennustöiden ajaksi haltuunotettavista
läj itysalueista
• ali- ja ylikulkujen sekä tasoristeysten paikat
• tie- ja katuj ärjestelyt sekä yksityistiejärjestelyt
• yleisten teiden muutosten osalta erillinen suunnitelmakartta 1:2000, johon on
merkitylsnäauekitrvnldosatkuineö
nimi, rekisterinumero ja tieoikeudella haltuunotettavan alueen pinta-ala
• aitaukset, huoltotiet ja muut rautatiealueelle tulevat rakenteet
• purettavat raiteet, rakennukset ja rakenteet
• rautatiealueen rajat
- erityisalueiden suunnitelmakartat
- erillissuunnitelmat tie- ja katujärjestelyistä yms.
- uusien teknisten ratkaisujen tarve
- raiteistoluettelo
- kustannusarvio
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4. Maarakenteiden suunnittelu
Tehtävät

Radan maarakenteiden suunnittelu perustuu tietoihin maapohjasta, liikenteestä, rataluo
ympäristön asettamista lähtökohdista. Kuivatuksen suunnittelussa tarkastellaan-kastj
-alueen ja radan ympäristön muodostamaa kokonaisuutta. Alueelliset kuivatusratkai- rat
sut sekä pohjaveden alentamis- ja suojaustoimenpiteet suunnitellaan yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa. Maarakenteiden suunnitteluun kuuluu uuden radan ylei ssuunnitteluvaiheessa mm. seuraavia tehtäviä:
- alusrakenteen perustamis- ja vahvistamistoimenpi teiden yleissuunnittelu
- kuivatusjärjestelyjen ja merkittävien putki- ja johtosiirtojen sekä -risteämien yleissuunnittelu
- tarvittaessa selvitys pohjaveden alentamisen vaikutuksista ja tarvittavista toimenpiteistä
- selvitys tarvittavien kiviainesmateriaalien hankintarnandollisuuksista
- selvitys maanotto-ja läjitysalueiden paikoista ja laajuudesta
- selvitys maaperän ja pohjaveden suojaustarpeesta
- rakenteellisen aluetarpeen määrittely paalukohtaisella poikkileikkaustarkastelulla
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa

I

Tulokset

- suunnitelmaselostus
- tarkistetut suunnitteluperusteet
- radan ja maarakenteiden tyyppipoikki leikkaukset
- paalukohtaiset poikkileikkaukset
- pohj anvahvistusratkaisut pituusleikkauksissa ja paalukohtaisissa poikkileikkauksissa
- kuivatusrakenteiden, j ohtosiirtoj en ja risteämien yleissuunnitelmat
- mandollisten pohj avesisuoj austen periaatteet
- kiviainesselvitykset
- maanotto- ja läj itysalueiden yleispiirteiset suunnitelmat
- massatalouslaskelmat
- maaperän ja pohjaveden suojausselvitykset
- uusien teknisten ratkaisujen tarve
- geotekniset laskelmat ja muut mitoituslaskelmat
- kustannusarvio

I

I

5. Siltojen suunnittelu
Tehtävät

Siltasuunnitteluun sisältyvät tehtävät on esitetty yksityiskohtaisesti RAMOn osassa 8
"Silat.ojensu klviatehäysunlvaiheot:
- sillan aukkovaatimusten ja siltaan tarvittavien varausten selvitys ja mitoitus
• ratageometria ja poikkileikkaustiedot
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• risteävien väylien geometria ja poikkileikkaustiedot sekä liikenne ja liikenteen
aukkovaatimukset
• vesistösilloille vedenkorkeus-, virtaama- ja vesiliikennetiedot
• tiedot siltaan tulevista johdoista, putkista tai muista varauksista
- siltapaikan maasto- ja pohjasuhteiden sekä pohjavesi- ja ympäristöolosuhteiden selvitys
- sillan paikan ja päämittojen määrittäminen
- sillan rakennusaineen ja rakennustyypin määrittäminen
- si! ian. tulopenkereiden, siirtymärakenteiden sekä kaivantoj en pohj arakenteiden yleissuunnittelu
- si itapaikan kuivatuksen ja pohj aveden hallinnan yleissuunnittelu erityisesti alikulkusilloilla
- sillan ympäristövaatimusten selvitys
- muut sillan yleissuunnitteluun kuuluvat tehtävät
- havainnekuvat merkittävistä silloista
yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa

-

Tulokset
- suunnitelmaselostus
- tarkistetut suunnitteluperusteet
- yleispiirustukset
- havaimiekuvat merkittävistä silloista
- siltaluettelo (päämitat, rakennetyyppi ja perustamistapa)
- uusien teknisten ratkaisujen tarve
- kustannusarvio
6. Tunneleiden suunnittelu
Tehtävät
Tunneleiden suunnitteluvaiheet ja suunnittelun, tutkimusten ja suunnitelmien sisältö on
n osassa 18 "Rautatietunnel it". Yleissuunnitteluvai- esitykohaRAMO:
heen tehtäviin kuuluvat:

- tunnelisuunnitteluun tarvittavien maaperä-, kallioperä- ja pohjavesitietojen sekä ympäristöselvitysten riittävyyden tarkistaminen ja tarpeellisten lisätutkimusten ohje!mointi
- rautatietunnelin yleissuunnitelman laatiminen
• iiikenrietekniset vaatimukset
• maaperän ja kallioperän sekä ympäristön vaatimukset
• liikenteen toiminnalliset vaatimukset
• huollon ja kunnossapidon periaatteet
• teknisten tilojen ja järjestelmien tarve, laatu ja sijoittelu
• turvallisuuden sekä poikkeus- ja onnettomuustilanteiden vaatimukset
• rakennus- ja käyttökustannukset
- liikenteen toiminnallinen ja riskianalyysi
Radan suunnitteluohje

00-09

- mitoitukset ja luonnokset tunnelirakenteista ja teknisistä järjestelmist
- ympäristövaikutusten arviointi
- yhteistyö mui(iefl suunnittelun osapuolien kanssa
Tulokset
- suunnitelmaselostus
- tarkistetut suunnitteluperusteet
- asemapiirustus tunnelista
- pohjapiirustus
- poikkileikkaus
- suuaukoistaja erityiskohteista yleispiirusiukset
- pituusleikkaus sopivassa mittakaavassa
- tunnelipoikkileikkaus
- uusien teknisten ratkaisujen tarve
- kustannusarvio
7. Asemien suunnittelu
Henkilöliikenteen asema ja siihen liittyvät tie- ja katuyhteydet sekä pysäköintialueet
ovat osa alueen liikenteellistä ja maankäytöllistä kokonaisuutta. Suunnittelu tehdään
yhteistyössä alueen kaupungin tai kunnan kanssa. Tavaraliikenteen asemien suunnittelu
tehdään yhteistyössä liikenteenharjoittaj ien kanssa. Asemien tekniset, toiminnalliset.
liikenteelliset ja maankäyttöratkaisut suunnitellaan sellaisiksi, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin rautatieliikenteen tavoitteita. Asemien suunnittelusta vastaa yleensä
tuleva omistaja.
Tehtävät
Asemasuunnitte 1 un tehtäviin kuuluvat:
- asemarakennusten, kulkualueiden, alikulkutunnelien, ylikäytävien, luiskien, portai den, hissien, katosten, kalusteiden ja opastusj ärj estelmän luonnossuunnittelu
- asema-alueen, pysäköintialueiden, liityntäliikenteen terminaalien tie- ja katuyhtevksien, kevyen liikenteen yhteyksien sekä ympäristön yleissuunnittelu
- tavarali ikenteen terminaalien, laiturialueiden, varastoalueiden, tavarankäsittel yn, pysäköintialueiden, tie- ja katuyhteyksien sekä ympäristön yleissuunnittelu
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa
Tulokset
- suunnitelmaselostus
- tarkistetut suunnitteluperusteet
- asemarakennusten ja laiturialueiden luonnossuunnitelmat
- teknisten järjestelmien periaatteet
- uusien teknisten ratkaisujen tarve
- asema-alueen yleissuunnitelma
- tavaraliikenteen terminaal i- ja varastoalueiden y lei ssuunnitelrnat
- pysäköintialueiden, tie- ja katuyhteyksien ja aseman ympäristön yleissuunnitelmat
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- havainnekuvat asemasta ja asemaympäristöstä
- kustannusarvio

8. Ympäristösuunnittelu
Tehtävät

Ympäristösuunnittelulla määritellään ympäristön käsittelyperiaatteet ja laatutaso. Ympäristösuunnitteluun kuuluvat myös ympäristöhaittojen rajoittamistoimien suunnittelu.
Suoritettavia tehtäviä ovat uusilla radoilla:
- ympäristöselvitysten riittävyyden arviointi ja tarvittavien lisäselvitysten ohj el mointi
- rataympäristön käsittelyn ja maisemanhoidon yleisperiaatteiden suunnittelu
- ympäristöllisten ja maisemallisten erityiskohteiden suunnittelu
- tärinä- ja meluselvitykset
tärinä- ja meluhaittojen ehkäisyn ja rajoittamisen periaatesuunnittelu
- pohjavesien suojaustarpeen arviointi
- ekoalikulkujen/-ylikulkujen tarpeen arviointi
- osallistuminen
• radan linjaukseen ja soviltamiseen maisemaan ja kaupunki- tai taajarnarakenteeseen
• tie -ja katujärjestelyjen suunnitteluun
• asemaympäristöjen suunnitteluun
• maanotto- ja läj itysalueiden suunnitteluun
• radan aitaustarpeen arviointiin
- YVA-selostuksen ja lausunnon mukaiset muut mandolliset selvitys ja suunnittelutehtävät
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa
-

Tulokset

- suunnitelmaselostus
- tarkistetut suunnitteluperusteet
- rataympäristön käsittely ja maisemanhoito suunnitel makartoi I la ja t v\rppipoikLilikkauksina
- ympäristön erityiskohteiden yleissuunnitel mat
- meluvyohykekartat
• ilman rakennushankena
• rakennushankkeen kanssa
• molemmista päivämelu
- meluntorjunnan toimenpiteL
H
- tärinähaittojen ehkäisy-tai
rH.
- pohjavesiensuojaustarvejaympa
- uusien teknistc
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9. Vahvavirtalaitteiden suunnittelu

Tehtävät
Vahvavirtalaitteiden suunnitteluun kuuluvat uuden radan yleissuunnitteluvaiheessa:
- suunnitteluperusteiden tarkistaminen
- sähköradan y leiskaavion suunnittelu
- syöttöasemien ja -johtojen paikat ja tilavaraukset
- ratajohdon sijoitusperiaatteet ratalinjallaja liikennepaikoilla sekä erityiskohteissa
- valaistuksen ja vaihteiden lämmityksen yleissuunnittelu
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa

I

Tulokset
- suunnitelmaselostus
- tarkistetut suunnitteluperusteet
- sähköradan yleiskaavio
- sähkönsyöttöasemien paikat ja tilavaraukset
- ratajohdon sijoitusperiaatteet
- valaistuksen ja vaihdelämmityksen yleissuunnitelmat
- uusien teknisten ratkaisujen tarve
- kustannusarvio
10. Turvalaitteiden suunnittelu

Tehtävät
Turvalaitteiden suunnitteluun kuuluvat radan yleissuunnitteluvaiheessa:
- turvalaitteiden suunnitteluperusteiden tarkistaminen
- raide- ja opastinkaavion suunnittelu
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa
Tulokset
- suunnitelmaselostus
- tarkistetut suunnitteluperusteet
- raide- ja opastinkaavio
- uusien teknisten ratkaisujen tarve
- kustannusarvio

I

Il. Hankearviointi ja toimenpidesuositus

Tehtävät
- YVA -vaiheen ympäristövaikutusten arvioinnin tarkennus (myös tärkeimmät rakentamisen aikaiset vaikutukset)
- tarveselvityksen hankearvioinnin päivitys
• ennusteet
Radan suunnitteluohje
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• vaikutukset
• yhteiskuntataloudel linen analyysi
• johtopäätökset
- toimenpidesuositus
Tulokset
- ympäristövaikutukset
- päivitetty hankearvio
- toimenpidesuositus
12. Yleissuunnitelman kokoaminen
Tehtävät
Työhön kuuluvat mm:
suunnitelmaselostuksen laatiminen
- yleissuunnitelman tulostuksen yhdenmukaistaminen ja kokoaminen
- teknisten suunnitelmakansioiden ja suunnitteluai nej ston kokoaminen
- tiivistelmän laatiminen

-

Tulokset
- yleissuunnitelma
- tekniset suunnitelmakansiot ja suunnitteluaineisto
- tiivistelmä
Yleissuunnitelmaraportti j äsennellään osiin seuraavin periaattein:

Johdanto -osa
alkusanat
tiivistelmä
-

Suunnitelman selostusosa
lähtökohdat ja tavoitteet
suunnitteluperusteet
yleissuunnitelman teknisten. toiminnallisten ja ympäristöllisten periaateratkaisujen kuvaus
uusien teknisten ratkaisujen tarve
kustannusarvio
vaihtoehtotarkastelut
hankearviointi
toimenpidesuositus.
Suunnitelmapiirustukset
yleiskartta. suunnitelmakartat ja pituusleikkaukset
-

Radan suunnitteluohje
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-

suurmitelmakartat 1:2000 lunastettavista alueista, joissa kiinteistöjen nimet, rekisterinumerot ja pinta-alat
tyyppipoikkileikkaukset ja paalukohtaiset poikkileikkaukset tarpeellisilta kohdin
pääpiirustukset ja alustavat työtapapiirustukset silloista sekä yleispiirustukset
tunneleista
luonnokset asemista, asemajärjestelyistä sekä liityntäliikenteen järj estelyistä
ympäristön käsittely suunnitelmakartoilla ja tarvittaessa tyyppipoikkileikkauksina tai erillisinä karttoina
tiejärjestelytja merkittävät risteärnät suunnitelmakartoilla sekä pituus- ja poikkileikkauksina
raiteistokaavio ja nopeuskaavio
sähköradan yleiskaavio
turvalaitteiden raide- ja opastinkaavio
muut tarpeelliseksi katsotut piirustukset, esim. melu- ja tärinävyöhykekartat, havainnekuvat erityiskohteista jne.

Yleissuunnitelman muut tulosteetja työn aikana syntynyt suunnitteluaineisto kootaan
kansioihin esimerkiksi seuraavasti j aoteltuna:
hallinnollinen aineisto ja kokouspöytäkirjat
tiedotus ja vuoropuheluaineisto sekä esittelymateriaali
työssä käytetty lähtöaineisto
tekniset suunnitelmat
selvitykset, perustelut ja laskelmat
tutkimustulokset
kustannuslaskenta
vaihtoehtoselvitykset
lunastustoimituksia ja yksityistietoimituksia sekä lupamenettelyjä varten tarpeellinen aineisto (esim. suunnitelmakartat 1:2000, joissa kiinteistöjen nimet,
rekisterinumerot ja pinta-alat)
maastomalli- ja karttatiedot.
Tekniset suunnitelmat ja selvitykset kansioidaan yleensä suunnittelualoittain. Sisällöstä
säilytyksestä laaditaan seloste.
ja
13. Tiedottaminenja vuoropuhelu
Tehtävät

- tiedottamisen ja vuoropuhelun suunnittelu
- tiedotus- ja esittelymateriaalin laatiminen
- osallistuminen tiedotus-, esittely- ja vuorovaikutustilaisuuksiin
Tulokset

- tiedotus- ja vuorovaikutussuunnitelma
- tiedotteet, esitteetja esittelyaineisto
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RAKENTAMISSUUNNITTELUN OHJEELLINEN TEHTÄVÄLUETTELO
1. Lähtötietojen hankinta ja täydentäminen

Tehtävät

Lähtöaineisto tarkistetaan ja saatetaan suunnittelun alkaessa ajan tasalle. Suunnittelun
aikana tehdään tarvittavat täydentävät selvitykset. Suoritettavia tehtäviä ovat mm.:
- hankitaan aikaisemmat hanketta koskevat suunnitelmat ja niistä annetut lausunnot.
toteutuspäätös ja suunnitteluperusteet
- selvitetään hankkeeseen liittyvät luvat ja sopimukset sekä suunnitelmat ja lähtötiedot
muiltaosp
- tarkistetaan yleissuunnitelman kaavoitus- ja maanomistustiedot sekä tiedot lunastettavista rakennuksista ja rakenteista
- hankitaan tarvittavat kartatja tehdään karttoihin tarpeelliset täydennykset
- hankitaan yksityiskohtainen maastomalli, tehdään täydennysmittausohj elma sekä
viedään tiedot suunnitteluj ärj estelmään
- hankitaan tiedot käytettävissä olevista maa-aineisten ottopaikoistaja läjitysalueista
- hankitaan tiedot rautatiealueella olevista tai risteävistä teistä, putkista. johdoista ja
kaapeleista
- hankitaan muut tarpeelliset lähtötiedot
- käsitellään suunnitteluperusteet ja tehdään ehdotukset muutostarpeista
Tulokset

- suunnittelun lähtötiedot
2. Työvaihesuunnittelu

Tehtävät
Työvaihesuunnittelu käsittää rakentamisprojektin jaon päävaiheisiin ja edelleen yksittäisun työvaiheisiin siten, että rakennustyöt, turvalaite- ja sähköratamuutokset sekä liikenteen hoito sovitetaan mandollisimman hyvin yhteen. Työvaihesuunnitelmassa määritel lään rakentamisvaiheiden osittelu, työtehtävät ja liikennöinti eri vaiheissa sekä liikennekatkot ja -rajoitukset. Suoritettaviin tehtäviin kuuluvat:

I

I

- lähtötietojen riittävyyden tarkistusja tarvittavien lisätietojen hankinta
- työn osittelu päävaiheisiinja edelleen yksittäisiin työvaiheisiin
- työnaikaisen li ikenteenhoidon vaihtoehtoj en selvitys
- työvaiheiden keskinäisten riippuvuuksienja kytkentöjen selvitys
- liikennekatkoj en, raidevarausten ja j ännitekatkoj en suunnittelu
- työvaiheiden aikatauluttaminen
- hankekohtainen työkonesuunnittelu
- työmaan työnaikaisten aluevarausten suunnittelu
- turvallisuusasiakirj oj en laatiminen
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa
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Tulokset
- suunnitelmaselostus
- työvaihekaaviot
• liikennöitävät ja liikenteeltä suljetut raiteet ja laiturit
• rakennettavat raiteet, laiturit, sillat ja erityiskohteet
• radan liitostyöt
• tilapäiset raide ja laiturijärjestelyt
• työmaa-alueet
• myöhemmin rakennettavat raiteet, laituritja sillat
- työaikataulut ja liikennekatkot
- hankekohtainen työkoneohjelma
- työnaikaiset liikennejärjestelyt
- työnaikaiset turvall isuusj ärj estelyt
- työrnaan työnaikaiset aluevaraukset

.

Tehtävät
Ratasuunnittelun tehtäviin kuuluvat:
- maastomallin ja karttojen ajantasaisuuden ja tarkkuuden tarkistus ja tarvittavien täydennysmittausten ohjelmointi
- muiden lähtötietojen riittävyyden tarkistus ja tarvittavien lisätietojen hankinta
- radan vaaka- ja pystygeometrian suunnittelu
- liikennepaikkoj en (ratapihat, puolenvaihtopaikat ym.) ratatekninen suunnittelu
- tilapäisten raiteiden suunnittelu
- radan päällysrakenteen määrittely
- laiturien, laituripolkujen ja tasoristeysten tyypit ja sijoittelu
rautatiealueen tilavarausten ja maankäytön tarkistaminen lopputilanteessa ja eri työvaiheissa
- ratageometrian laskenta
- risteämienja siirtojen suunnittelu
• alustavien risteämä- ja siirtosuurmitelmien laatiminen
• neuvottelut omistajien kanssa
• risteämä-, siirto- ja suojaussuunnitelmien laatiminen (RHK:n suunniteltavat)
• lähtötiedot ja suunnittelun koordinointi omistajien risteämä- ja siirtosuunnittelulle
• omistajien suunnitelmien kokoaminen ja tarkastus
- turva! !isuusasiakirj oj en laatiminen
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa
Tulokset
- suunnitelmaselostus
- työkohtainen työselitys
• tekstiosa
• raide- ja vaihdeluettelo (raiteisto!uettelo)
• yleiskartta 1:10000 tai 1:20000
Radan suunnittelu
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• suunnitelmakartta 1:2000 tai 1:1000
• raiteistokaavio
• ratapihakaavio
• pituusleikkaukset 1:2000/1:200 tai 1:4000/1:200
• raidekohtaiset pituusleikkaukset
• tyyppipoikkileikkaukset 1:100
• johtosiirto-ja kuivatuskartta
• geometrian mittapiirustukset ratapihoilta ja erityiskohteista
• nopeuskaavio
• vaihteiden linjakuviot
• pölkytyspiirustukset
• tarvittavat detalj ipiirustukset ja tyyppipiirustukset
• eri työvaiheiden suunnitelmakartat ja pituusleikkaukset
- raidegeometrialaskennat
- rakennelaskelmat
- turvallisuusasiakirjat
- määräluettelo ja kustannusarvio

I

4. Maarakenteiden suunnittelu

Tehtävät

Maarakenteiden suunnittelu käsittää kaikki maa- ja kalliorakenteisiin kohdistuvan suunnittelun siltoj aja tunneleita lukuunottamatta. Suunnittelutehtäviin kuuluvat:
- alueella tehtyjen maaperä-, kallio-, sekä routaraja- ja pohjavesitutkimusten hankinta
sekä tarvittavien li sätutkimusohj elmien laadinta
- maaperä- ja kalliotutkimusten, kiviainestutkirnusten, päällysrakennetutkimusten,
routarajatutkimusten sekä pohjavesitutkimusten ohjelmointi ja valvonta sekä tutkimustulosten käsittely ja tulkinta
- tietojen hankinta nykyisen radan pohj aolosuhteista, alusrakenteista, kuivatusj ärj estelmistäja muista rakenteista
- muiden lähtötietojen riittävyyden tarkistus ja tarvittavien lisätietojen hankinta
- raivaus- ja purkutöiden suunnittelu
- alusrakenteen parantamisen suunnittelu
- perustamis- ja vahvistamisratkaisujen suunnittelu
- maarakenteiden suunnittelu
- kalliorakennussuunnittelu
- kuivatuksen suunnittelu
• pintakuivatuksen suunnittelu
• rakenteiden kuivatuksen suunnittelu
• pumppaamoiden suunnittelu
• pohjaveden suojausratkaisujen suunnittelu
• tilapäiset kuivatusratkaisut ja pohjavesien suojaus eri työvaiheissa
- maa- ja kallioleikkausten ja pengerrysten suunnittelu
• alusrakenteen suunnittelu
• siirtymärakenteiden suunnittelu

Radan suunnittelu

00-09

I

p

Rakentamissuunnittelun ohjeellinen tehtäväluettelo Lute 6/5 (1

• poikkileikkausten suunnittelu
• penkereiden ja leikkausluiskien lujitusten ja eroosiosuojauksen suunnittelu
• louhintasuunnittelu
• kalliolujitusten yleissuunnittelu
• routasuojauksen suunnittelu
- massataloussuunnittelu
• maa- ja kiviainesmateriaalien kelpoisuuden selvittäminen
• maa- ja kiviainesten oton ja läjityksen suunnittelu
• kaivualueiden rajaus ja etenemisjärjestys
• massansiirtojen kuijetusten suunnittelu
- rakentamistyön toteutukseen liittyväl suunnitelmat
• kaivantojen tukemisen suunnittelu
• työnaikaiset vakavuus- ja painumatarkastelut
• rakentamisen työvaiheiden vaikutus suunnitelmiin
- turvallisuusasiakirj oj en laatiminen
yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa
Tulokset
- suunnitelmaselostus
- työkohtainen työselitvs
• tekstiosa
• suunniteirnakartat 1 :2000 tai 1: 1 000 (tai 1:500) ratasuunnittel un suunnitelmakarttaa täydentämällä
• geotekninen suu im i tel makartta
• paalukartat
• massanvaihtosuunnitelmat
• vaihteiden routasuoj aussuunnite I mat
• dynaamisen syvätiivistyksen suunnitelmat
• siirtymärakenteiden suunnitelmat
• kevennysrakenteiden suunnitelmat
• geotekniset pohjatutkirnuskartat 1:1000 tai 1:500 tarvittavilta kohdilta
• pituusleikkaukset 1:2000/1:200 tai 1:4000/1:200 ratasuunnittelun pituu1ci kL:iiita
täydentämäl lä
• geotekniset pituusleikkaukset 1:500/1:200 tarvittavilta kohdilta
• paalukohtainen poikkileikkaukset 1:100 tai 1:200
• geotekniset erikoispoikkileikkaukset 1:100 tai 1:200
• kuivatussuunnitelmat suunnitelmakartoilla, pituusleikkauksissa ja panlukolitni si ssa
poikkileikkauksissa
• erikoisrakenteiden perustamis- ja vahvistamissuunnitel in ui
• eri tyovaiheiden perustamis -ja vahvistamissuit
• eri työvaiheiden maarakenteiden sunu
• rumpu-, kaivo-ja suojaplu\Iu t:1
• laskuojapiirustukset
• pumppaamopiirustukse
• maanotto- ja läjitysalueldLui suwiniteil
• pohiaveden suojaussuunnitelmat ja tyvr
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• tarvittavat detalj ipiirustukset ja tyyppipiirustukset
• rakentamisaikaisten tuentoj en suunnitelmat
• kalliorakennussuunnitelmat
- maaperä- ja kallioperätutkimusten tulokset
- kiviainestutkimusten tulokset
- päällysrakennetutkimusten tulokset
- routarajatutkimusten tulokset
- pohjavesitutkimusten tulokset
- mitoituslaskelmat ja mitoitusperusteet
- rakennelaskelmat
- turvallisuusasiakirjat
- määräluettelo ja kustannusarvio
5. Siltojen suunnittelu

I

Tehtävät

Siltasuunnitteluun sisältyvät tehtävät on esitetty yksityiskohtaisesti RAMOn osassa 8
"Silat.Rkenmsulvaih tsunelkviathäo:
- tarkistetaan lähtötietojen riittävyys ja hankitaan tarvittavat lisätiedot
• tarkat tiedot nykyisen radan silloista ja niiden pohjaolosuhteistaja alusrakenteista
• siltaan tarvittavien varausten selvitys ja mitoitus
• ratageometria ja poikkileikkaustiedot
• risteävien väylien mitoitus, geometriaja poikkileikkaustiedot
- sillan mittojen määrittäminen
- sillan rakennusaineiden määrittärninen
- siltarakenteen laatuvaatimusten määrittärninen
- rakennelaskelmien laatiminen
- sillan alusrakenteiden suunnittelu
- sillan päällysrakenteen suunnittelu
- rakennepiirustusten laatiminen
- sillan työtapasuunnitelman laatiminen
- siltapaikan kuivatuksen, pohj avesien hallinnan ja kaivantoj en suunnittelu
- siirtymärakenteiden ja tulopenkereiden suunnittelu
- sillan toteutukseen liittyvien maarakenteiden suunnittelu
- siltaympäristön suunnittelu
- sillan työtapasuunnitelman laatiminen
- turvallisuusasiakirjojen laatiminen
- rakentamistyön toteutukseen liittyvä suunnittelu
• kaivantojen tukemisen suunnittelu
• työnaikaiset vakavuus- ja painumatarkastelut
• rakentamisen työvaiheiden vaikutus suunnitelmiin
- mandollisen väistöraiteen suunnittelu
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa

Radan suunnittelu

00-09

I

,

,

Rakentamissuunnittelun ohjeellinen tehtäväluettelo Lute 6/7 (13)

Tulokset

- suunnitelmaselostus
- työkohtainen työselitys
• tekstiosa
• pääpiirustukset
• rakennussuunnitelmien piirustukset
• siltapaikan kartta sekä pituus- ja poikkileikkaukset
• työtapapiirustus ja työaikataulu
• sillan yleispiirustus
• rakennepiirustukset
• si ltapaikan kuivatus-, pohj avesi ja kaivantosuunnitelmat
• tulopenkereiden ja siirtymärakenteiden suunnitelmat
• sillan pohj arakenteiden suunnitelmat
• sillan maarakenteiden suunnitelmat
• sillan rakentamiseen liittyvien tuentoj en ja louhintoj en suunnitelmat
• rakennusaikainen liikennöintisuunnitelma (tarvittaessa myös risteävän liikenteen
osalta)
• mandolliset väistöraidesuunnitelmat
• siltaympäristön suunnitelmat
• siltasuunnitelmaan liittyvät muut piirustukset
- rakennelaskelmat
- hoito- ja ylläpitosuunnitelma
- turvallisuusasiakirjat
- määräluettelo ja kustannusarvio
- ominaistietokortti
6. Tunneleiden suunnittelu
Tehtävät
Tunneleiden suunnittelun tehtävät on esitetty yksityiskohtaisesti RAMOn osassa 18

"Rautienl.
- hankitaan tarkat tiedot radasta, tunneleista sekä niiden rakenteista ja laitteista
- tarkistetaan muiden lähtötietojen riittävyys ja hankitaan tarvittavat lisätiedot
- maa- ja kallioperätutkimusten sekä orsi- ja pohjavesitutkimusten ohjelmointi ja valvonta
- tutkimustulosten tulkinta
- toiminnallinen analyysi ja riskianalyysi
- työvaihesuunnittelu
- rautatietunnelin tekninen suunnittelu
• aerodynaaminen suunnittelu
• pohjarakennussuunnittelu
• kalliotekninen suunnittelu
• rakennesuunnittelu
• teknisten järjestelmien suunnittelu (LVI S)
• turvallisuus-, valvonta-, tele-, ja radioj ärjestelmäsuunnittelu
Radan suunnittelu
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- turvallisuusasiakirj oj en laatiminen
- ympäristöselvitykset
yhteistyö muiden suunnittelun osapuulien kanssa
Tulokset
- suunnitelmaselostus
- työkohtainen työselitys
• tekstiosa
• työtapapiirustus ja työaikataulu
• yleispiirustukset
• tunnelipoikkileikkaukset
• mitta-, työ- ja detalj ipiirustukset
• pohjarakennussuunnitelma
• kalliorakenriussuunnitelma
• rakennesuunnitelmat
• teknisten järjestelmien suunnitelmat
• tunneliin liittyvien maarakenteiden suunnitelmat
• turvallisuusjärjestelmän ja —järjestelmien suunnitelmat
• muut tarvittavat mitta-, työ- ja detaljipiirustukset ja tyyppipiirustukset
- mitoituslaskelmat
- työvaihesuunnitelmat
- rakennelaskelmat
- turval lisuusasiakirj at
- mädräluettelo ja kustannusarvio
7. Asemien suunniUelu
Asemien suunnittelusta vastaa yleensä tuleva omistaja.
Tehtävät
- tarkistetaan lähtötietoj en riittävyys ja hankitaan tarvittavat lisätiedot
- asemarakennusten, kulkualueiden, alikulkutunnelien, luiskien, portaiden. hissien
katosten, kalusteiden ja varusteiden
• arkkitehtisuunnittelu
• rakennesuunnittelu
• maa- ja pohjarakennussuunnittelu
• LVIS- suunnittelu
- tavaraterminaalien ja tavarankäsittelyrakenteiden suunnittelu
• arkkitehtisuunnittelu
• rakennesuunnittelu
• maa- ja pohj arakennussuunnittelu
• LVIS- suunnittelu
- asema-alueen ja varastoalueiden suunnittelu
•
tie-, katu- ja jalankulkuyhteydet
• pysäköintialueet
• liikenteenohjauksen suunnittelu

Radan suunnittelu
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• valaistussuuimittelu
• ympäristösuuimittelu
- opastus-, informaatio- ja valvontajärjestelmän suunnittelu
- työvaihesuunnittelu
- turvallisuusasiakirj oj en laatiminen
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa
Tulokset
- suunnitelmaselostus
- työkohtainen työselitys
• tekstiosa
• yleispiirustukset
• arkkitehtipiirustukset
• rakenne- ja LVIS- piirustukset
• maa- ja pohjarakennuspiirustukset
• alue-, ympäristö-, valaistus- ja liikenteenohjaussuunnitelmat
• teknisten järjestelmien suunnitelmat
- opastus- ja informaatiojärjestelni
- valvontajärjestelma
• tarvittavat detaljipiirustukset ja tvvppipiirustukscl
- työvaihesuunnite 1 m a
-mitouslake
- rakennelaskelmat
- turvallisuusasiaki rj at
- nääräluettelo j a k ustann usarv lo
8. Tie- ja katujärjestelyiden suunnittelu
T ch tävät

ja hankitaan tar\ itta\ at Ii siticdoi
tarkisteutan lLihiöiictojcn ri itUiv\
- yleisten teiden suunnittelu
katujen ja kaavateiden suunni ttei ii
- yksityisten teiden suunnittelu ja luttymilicu 1ciiia ciIun
- radanpitoon liittyvien huoltoteidenja muiden teiden suwiniltclu
työmaatiet ja tilapäiset tiejärjestelyt eri työvaiheissa
- yhteistyö tieviranomaisten, kuntien, tienomistajien. 11aai1oIuitaj ian a tic11Li\ ttii Cfl
kanssa
- turvallisuusasiakirj oj en laatirnine
- yhteistyö muiden suunnittelun olaa
Tulokst:

- suui1i!
- työkohtainen työseli
• tekstiosa
• tie- ia katujarjesh
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• tie- ja katurakenteiden, maarakenteiden, kuivatuksen ja pohjanvahvistusten suunnitelmat
• huoltoteiden, työmaateidenja tilapäisten teiden suunnitelmat
• ii ikenteenohj auksen, valaistuksen ja ympäristönkäsittelyn suunnitelmat
• tarvittavat detalj ipiirustukset ja tyyppipiirustukset
- mitoituslaskelmat
- turvallisuusasiakirjat
- määräluettelo ja kustannusarvio
9. Erityisrakenteiden ja laitteiden suunnittelu

Tehtavät
- tarkistetaan lähtötietojen riittävyys ja hankitaan tarvittavat lisätiedot
- kaiteiden, suoja-aitojenja muiden suojarakenteiden suunnittelu
- meluesterakenteiden suunnittelu
- muiden erityisrakenteiden suunnittelu
- turvallisuusasiakirjojen laatiminen
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa

I

Tulokset
- suunnitelmaselostus
- työkohtainen tyoselitys
• tekstiosa
• suunnitelmien tulostus suunnitelmakartoilla
• erikoispiirustukset ja rakennedetalj it
- mitoituslaskelmat
- rakennelaskelmat
- turvallisuusasiakirjat
- määräluettelo ja kustannusarvio

I

10. Ympäristösuunnittelu

Tehtävät
- hankitaan tarkat tiedot pohj avesialueista, suoj elualueista, saastuneista maa-alueista ja
muistaypäröelvk
- nykyisen kasvillisuuden inventointi sekä suojausten ja hoitotoimenpiteiden suunnittelu
- tarkistetaan muiden lähtötietojen riittävyys ja hankitaan tarvittavat lisätiedot
- rautatiealueen maastonmuotoiluj en, i stutusten ja hoidon suunnittelu
- maa- ja kiviainesten oton ja läjitysalueiden ympäristöön sovituksen, maastonmuotoilun, maisemoinnin ja hoidon suunnittelu
- melulaskennat ja meluesteiden akustinen suunnittelu
- meluesterakenteiden arkkitehti- ja maisemasuunnittelu
- merkittävien siltojen tai muiden rakenteiden arkkitehti- ja maisemasuunnittelu
- saastuneiden maiden käsittelyn suunnittelu
Radan suunnittelu
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- osallistuminen tärinähaittojen ehkäisyn suunnitteluun
- osallistuminen pohj avesisuoj austen suunnitteluun
- rakennusaikaisten ympäri stönsuoj austoimenpiteiden suunnittelu
- turvallisuusasiakirjojen laatiminen
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa
Tulokset
- suunnitelmaselostus
- työkohtainen työselitvs
• tekstiosa
• maastonmuotoilunja ympäristönhoidon suunnitelmaLirtat
• istutussuunnitelmat ja istutustapapiirustuk sc t
• taimiluettelot
• maanotto- ja läjitysalueiden maisemointi- ja hoitosuunnitelmat
• saastuneen maan käsittelysuuimitelmat
S suunnitelmat rakennusaikaisista ympär istönsuoj austoimenpitci stä
• muut tarvittavat detaljipiirustuksct ja tvvppipiirusiukset
- ympäristöselvitysten tulokset
- mitoituslaskelmat
- turvallisuusasiakirjat
iiäri1uettclo a kuta11nusar\ lo
11. Vahvavirtalaitteiden suunnittelu
Vahvavirtalaitteiden suunnitteluun sisältyvät tehtävät on esitetty yksitiskohtaisesti
RAMOn osassa "Sähköistettv rata'.
Tehtävät
hankitaan tiedot sähkönsyöttöasemista ja nykyisistä sähköratajärj este I mistä
tarkistetaan muiden lähtötietojen riittävyysja hankitaan tarvittavat lisätiedot
-sähköradan yleiskaavion tarkistaminen ja ryhmityskaavion suunnittelu
- ratajohdon suunnittelu
- pylväsperustusten suunnittelu
- kytkinlaitosten suunnittelu
- laitetilojen suunnittelu
- sähköradan kaukokäytön suun n itte tu
- liikennöitävien raiteiden sähköistysmuutokset eri työvaiheissa
- valaistuksen, virransyötön ja vaihteentämmityksen suunnittelu
- hankinta-asiakirjojen laatimi nen
- turvallisuusasiakirjojen laatiminen
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa
Tulokset
- suunnitelmaselostus
- työkohtainen työselitys
• tekstiosa
• sähköistyspiirustukset
Radan suunnittelu
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• sijoituskartta
• porttaalikaaviot
• siltojenalituskuvat ja kiinnitykset
•yleiskavo
• ratajohtosuunnitelmat
• muuntajatelinepiirustukset
• imu- ja lämmitysmuuntajat
• pylväsperustusten suunnitelmat
•kytinlaosuem
• syöttö- ja välikytkinaseman kaapelointi ja valaistuspiirustukset
• erotinkaapelointikaavio
• j ohtoreittien sij oitussuunnitelmakartta
• kaapelikartta
• valaistus- ja verkostosuunnitelmat
• vaihteenlämmityssuunnitelmat
• laitetilojen suunnitelmat
• erikoispiirustukset ja rakennedetaijit
• sähköistysmuutokset liikennöidyillä raiteil la
- sähköradan hankinta-asiakirjat
- mitoituslaskelmat
- turvallisuusasiakirjat
- iäLiräl uettelo ja kustannusarvio

I

12. Turvalaitteiden suunnittelu
Turvalaitteiden suunnitteluun sisältyvät tehtävät on esitetty yksityiskohtaisesti RAMOn
osa
6 "Turvalaitteet".

Tehtävät
- hankitaan tiedot nykyisistä turvalaitteista
- tarkistetaan muiden lähtötietojen riittävyys ja hankitaan tarvittavat lisätiedot
- kaapelireittisuunnittelu
- tasoristeysturvalaitteiden suunnittelu
- pylväsperustusten suunnittelu
- laitetilojen suunnittelu
- junien kulunvalvonnan ratalaitteiden suunnittelu
- työvaihesuunnittelu
- kaapelien työnaikaisen suojaamisen suunnittelu
- turvall isuusasiakirj oj en laatiminen
- yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa
Tulokset
- suunnitelmaselostus
työkohtainen työselitys
• tekstiosa
• turvalaitteiden perussuunnitelma

Radan suunnittelu
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- yleiskaavio
- vaihde- ja opastinturvalaitos
- kulkutietaulukko
- paikallislupataulukko
- turvalaite -elementit
- vaihteiden lämmitysryhmät
- raide- ja vaihdeosuudet
- kulunvalvontalaitteet
- fiktiiviset opastinkäsitteet
• pylväsperustusten suunnitelmat
• laitetilojen suunnitelmat
• tasoristeysturvalaitossuunnitelmat
• JKV -suunnitelmat
• kaapelointisuunnitelmat
• ohjaus- ja ilmaisinsuunnitelmat
• kaapeleiden työnaikaiset suoj aussuunni tel mat
• tarvittavat detalj ipi irustukset ja tyyppipi i rustukset
- turvalaitteiden hankinta-asiakirjat
- työvaihepiirustukset
- mitoituslaskelmat
- turvallisuusasiaki rj at
iiräluettelo j a kustarinusar\ jo
-

13. Tiedottaminen ja vuoropuhelu
Tehtävät
- tiedottamisen ja \ uoropuhelun suunnittelu (vleensi myös alustavasti rakennusvaiheesta)
- tiedotus- ja csittelvmatcriaal in laatiminen
- osallistuminen tiedotus-, esittely- ja vuorovaikutustilaisuuksiin
Tulokset
- tiedotus- ja vuorovaikulussuumiitelma
- tiedotteet, esitteet ja esittelyaineisto
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