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Ilmasto-  ja  energia-asioiden 
painoarvo  on  noussut  

Ratahallintokeskuksen  yhtenä tärkeänä strategisena päämääränä  on  vaikuttavuus. 

 Se  sisältää turvalliset, sujuvat  ja  ympäristöystävälliset  yhteydet, jotka houkuttelevat va-

litsemaan junan. 

Ympäristöasioiden aktiivinen hoito osana toimintaprosesseja  on  ollut  jo  vuosia  Rata -

hallintokeskuksen  jokapäiväistä käytäntöä. Viime vuosien ympäristötyö  on  pohjautunut 
vuonna  2004  hyväksyttyyn Ratahallintokeskuksen ympäristöstrategiaan  ja  vuosittaiseen 

ympäristöohjelmaan. Ympäristöstrategia ulottui vuoteen  2008,  minkä vuoksi uutta ym-
päristöstrategiaa  on  valmisteltu tiiviisti vuoden  2008  aikana. 

Uuden ympäristöstrategian painopisteet ovat säilyneet lähes samoina kuin aiemmin-
kin.  Ilmasto-  ja  energia-asioiden painoarvo tärinän-  ja  meluntorjunnan  sekä maaperä-  ja 

 pohjavesiasioiden  rinnalla  on  korostunut aiempaa voimakkaammin. 
Suomen velvoitteet EU:n jäsenenä koskevat myös liikennesektoria. Liikenteen jatkuvan 

kasvun myötä myös kasvihuonekaasujen määrä  on  noussut jatkuvasti. Päästöjen määrän 

ennustetaan kasvavan myös tulevaisuudessa ilman tehokkaita toimia. 

Rautatieliikenteen markkinaosuuksien kehittäminen hillitsee osaltaan ilmastonmuutos

-ta.  Toivottavaan  vaikuttavuuteen päästään kuitenkin  vain  kokonaisvaltaisella joukkoliiken-
nettä hyödyntävällä Itkennejärjestelmällä, joka tukee tehokkaita maankäyttöratkaisuja. 

Tärinän-  ja  meluntorjurita  ei kahtena viime vuotena ole edennyt toivottavalla nopeudella. 
Merkittävin este  on  ollut oman suunnittelukapasiteetin puute. EU:lle valmisteltavat  me -

luselvitykset  ja  toimintasuunnitelmat  vaikuttavat jatkossa merkittävästi suurimpien kau-
punkien  ja  tulevan väyläviraston meluntorjuntatavoitteisiln. 

Rataverkkoa leikkaavien  tai  sivuavien pohjavesialueiden  suojelu  ja  pilaantumisen  eh-

käisy nähdään erittäin tärkeänä. Ratahallintokeskuksen lähestymistapana  on  riskienhal
-linnan kehittäminen. Pääasiassa Kaakkois-Suomen  pohjavesialueilla testatun  ja  kehitetyn 

riskinarviointimenetelmän avulla arvotetaan  koko  rataverkon pohjavesialueet  ja  laaditaan 

niille tarvittavat toimenpidesuositukset. 
Ratahallintokeskuksen  historian  mittavin  maaperän  ja  pohjaveden puhdistushanke 

käynnistyi Mikkelissä. Entisen kreosoottikyllästämön pilaamaa maaperää päästiin puh-

distamaan laajojen taustaselvitysten pohjalta. Puhdistusprojektilla turvataan Mikkelin 
kaupungin vedenhankinta myös tulevaisuudessa. Projekti kestää vuosia. 

Hallinnonalan virastouudistus  tulee vaikuttamaan myös ympäristötyöhön. Liikenne-
järjestelmänäkökulman vahvistaminen ympäristöasioiden hoidossa tuo uutta näkemystä 

 koko  hallinnonalan  kestävän kehityksen mukaiseen väyläpitoon. Kokonaisvaltaisella ajat-

telulla voidaan vastata myös ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiln. 

Ossi  Niemimuukko  
ylijohtaja  



--•  
I 

- 

pa 

F  __ 

- 	'a 	 -• 

Toiminta-ajatus 

Ratahallintokeskus  on  asiantuntija-  ja  ti -

laajaorganisaatio,  joka asiakaslähtöisesti 

ylläpitää  ja  kehittää rataverkkoa kilpailu-

kykyisenä osana kotimaista  ja  kansainvä-

listä liikennejärjestelmää sekä huolehtii 
rautatiealan osaamisesta. 

Ratahallintokeskus  vastaa Suomen  rata- 
verkosta. Takaamme suunnittelulla, rakenta-
misella, kunnossapidolla  ja  liikenteenohjauk-

sella  radan,  joka  on  liikennöitävissä  kaikkina 
päivinä luotettavasti  ja  turvallisesti. 

Strategiset  päämäärät 

.  

Talous 

Rautatieliikenteen markkinaosuuden 
kasvun mandollistava rahoitus. 
Rahojen yhteiskunnallisesti järkevä käyttö. 

. 	Markkinat 
Toimivat markkinat radanpidossa 

 ja  rautatieliikenteessä. 

Ihmiset 
Motivoitunut  ja  vireä ammattilaisjoukko 
niin Ratahallintokeskuksessa kuin 
palveluntuottajillamme. 

Tekeminen 

,. -.-- 
	 Parhaat käytännöt yhteisiksi. 

Ennakointi  ja  vaikuttaminen. 

Vaikuttavuus 
Turvalliset, sujuvat  ja  ympäristöystäväl-

liset  yhteydet houkuttelevat valitsemaan 

junan -  go rail.  

--.-. TUJ1L  



Ympäristöjohtaminen 

FRatahallintokeskuksen  toiminnan taustal-
la vaikuttavia laajoja ympäristökysymyksiä 
ovat erityisesti  energian ja  luonnonvaro-
jen säästävä käyttö, ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen  ja sen  hillitseminen, ekosys-
teemin kantokyvyn säilyttäminen sekä luon-

non monimuotoisuuden tukeminen. 
Ratahallintokeskuksen  tavoitteena  on 

 kehittää toimintaansa siten, että ympäris-
tönsuojelun peruselementit voidaan ottaa 
huomioon radanpidossa  ja  siihen liittyväs-
sä toiminnassa. 

Ympäristövisio 
Radanpito  osana ympäristöä säästävää 
liikennejärjestelmää sekä kuljetus-  ja 

 matkaketjua. 

Ympäristöpolitiikka 

Ratahallintokeskus  

lisää toiminnallaan rautatieliikenteen 

kilpailukykyä osana ympäristöystäväl-
listä, kestävän kehityksen mukaista 

kuljetus-  ja  matkaketjua  
toimii radanpidon ympäristöhaittoja 
vähentävästi 
toimii vastuullisesti  ja  noudattaa lainsää-
däntöä - tätä edellytetään myös yhteis-
työkumppaneilta 

osallistuu aktiivisesti ympäristölainsää-
dännön kehittämiseen sekä radanpitoon 
liittyvään tutkimus-  ja  kehitystoimintaan 

 hoitaa ympäristöasiat suunnitelmalli-
sesti  ja  tavoitteellisesti  osana toiminta-
järjestelmäärisä 
kehittää henkilöstönsä ympäristötietoi-
suutta 

tiedottaa avoimesti ympäristöasioista. 

Ympäristöstrategia  ja  ohjeistus 
Ratahallintokeskuksen ympäristöjärjestel

-mää on  kehitetty osana toimintajärjestelmää. 
Vuoden  2008  pääpainopisteeksi  asetettiin 
prosessien  ja  toimintojen ympäristöohjeis-
tuksen kehittäminen. 

RatahalUntokeskuksen ympäristöstrate-
giakausi  vuosille  2004-2008  päättyi. Tämän 
vuoksi valmisteltiin uusi ympäristöstrategia-
kokonaisuus, joka toimii Ratahallintokeskuk

-sen  ympäristöohjelman  lähtökohtana. Ympä-
ristöstrategiaan sisältyvät tärinän  ja  melun, 

 ilmaston  ja energian,  maaperän  ja  pohjave-
sien  suojelun, materiaalien sekä rataympä-
ristön osastrategiat. 

Strategiatyössä  on  käyty läpi myös ym-
päristöindikaattoreita, joilla  strategian  toteu-
tumista seurataan. Uusi ympäristöstrategia 

 on  esitelty keväällä  2009.  

Ympäristöohjelma 
Ratahallintokeskuksen ympäristöohjelman 

 keskeisiä tavoitteita ovat uusien ympäristö- 
haittojen ehkäiseminen, ympäristökuormi- 

tuksen  vähentäminen  ja  aiemmasta toimin- 
nasta aiheutuneiden haittojen poistaminen. 

Ympäristöohjelmassa  painotetaan rauta-
tielilkenteen tärinä-  ja  meluongelmien vähen-
tämistä, pilaantuneiden  maiden  puhdistusta 

 sekä liikenteen aiheuttamaa pohjavesiris
-klen  hallintaa. Ympäristöohjelma päivitetään 

vuosittain. 

Ratahallintokeskuksen  johto arvioi vuo-
sittain ympäristöohjelman toteutumista ase-
tettujen mittareiden  ja  seurannan tulosten 
perusteella. Johdon katselmus antaa poh-
jaa seuraavan ohjelman laadinnalle. 



Rautatieliikenne ympäristöystävällisin 
Ilikennemuoto 

Ratahallintokeskuksen ympäristöstrategian painopistealueet  

Ilmasto  ja  energia 
	 Pohjavedet 

Tärinä  Maaperä 

Melu 
	 Rataympäristö 

Materiaalit 





Ratahallintokeskuksen sidosryhmät  

Omistaja/rahoittaja 
•  Eduskunta 
•  Valtioneuvosto  

Media 
•  Liikenne-  a  viestintä- 

• Lehdistö ministeriö 

•  Televisio  ja  radio 
•  Internet  

Liikennejärjestelmää  kehitetään 

yhteistyössä  
Ratahallintokeskus  osallistuu sekä maakun-

tien että kaupunkiseutujen liikennejärjestel-

mäsuunnitelmien laatimiseen  ja  seurantaan. 

Radanpidossa painotetaan sitä, että rauta-

tieliikenne osana  koko liikennejärjestolmää 

 edistää valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden toteuttamista. 

Suunnitteluyhteistyö  on  laaja-alaista  ja 

 se  tukee liikenneolosuhteiden parantamista 

 ja  eri liikennemuotojen yhteistyötä alueilla. 
Rautatieliikennettä edistämällä parannetaan 

 koko liikennejärjestelmän  toimivuutta  ja  vah-

vistetaan joukkoliikenteen asemaa. 
Radanpidon  suunnitelmat  ja  selvityk-

set tuovat rautateiden kehittämistarpeet  ja 

 -mandollisuudet maankäytön suunnittelun 
perusteeksi. Tämä  on  ensiarvoisen tärkeää, 

jotta kaavoihin voidaan merkitä rautatielii-

kenteen tarvitsemat aluevaraukset  tai  tehdä 
muutoksia aikaisempiin varauksiin. 

Metropolialueen  kestävä  
aluerakenne  

Vuonna  2008  toteutettiin metropolialueen 
kestävä aluerakenne (METKA) -hanke, jos-
sa tarkasteltiin viiden maakunnan muodosta-
man laajemman metropolialueen rakenteen 

kehitystä  ja sen  vaikutuksia ekologiseen, 
sosiokulttuuriseen  ja  taloudelliseen kestä-

vyyteen. Työssä mallinnettiin  ja havainnol-

listettiin  erilaisia aluerakenteen kehitysvaih-

toehtoja. 
Ympäristöhallinnon  tuottama yhdys-

kuntarakenteen seurantatieto yhdistettiin 

maakuntakaavoihin  ja  tietoihin liikennejär-
jestelmästä. Aluerakenteen kestävyyden 
mittaamista varten valittiin aluerakenteen 
ominaisuuksia kuvaavia indikaattoreita. 
Vaihtoehtoisten aluerakennemallien vertailu 
osoitti, että raideliikennettä painottava mal-

li  on  kestävin.  Sen  toteutuminen edellyttää 
kuitenkin sitä tukevaa maankäytön suunnit-

telua. 

Yhteistyötä  sidosryhmien  kanssa  
Ympäristöasioissa Ratahallintokeskus toi-
mii läheisessä yhteistyössä monien yhteisö-
jen kanssa. Rautatieliikenteen  ja radanpidon 

ympäristökysymyksissä  läheisiä yhteistyöta

-hoja  ovat liikenne-  ja viestintäministeriö,  ym-

päristöministeriö  ja  VR Yhtymä Oy. 

Meluun  liittyviä kysymyksiä käsitellään 

yhteistyössä muun muassa Pääkaupunki-
seudun yhteistyövaltuuskunta YTV:n  ja  kun-

tien kanssa. Alueellisten ympäristökeskusten 

 ja  kuntien ympäristöviranomaisten kanssa  on 

 tehty yhteistyötä muun muassa pilaantunei

-den maiden  puhdistamisessa. Tampereella 

sekä Landen, Joensuun  ja  Kouvolan seuduil-

la  on  toteutettu rataympäristöselvityksiä yh-
teistyössä VR Yhtymän  ja  kuntien kanssa. 

Kansalaiset  ja  yhdistykset 
• Radanvarren asukkaat 
•  Yritykset 

Asiakkaat 
•  VA 
• Kulietuspalvelulen  käyttäjät 
• Junamatkustajat 

Alihankkijat 
• Urakoitsijat 
• Suunnitteliiat 
• Tavarantoimittajat  

Kansainvälisellä  rautatieyhteistyöllä  

toimivia  käytäntöjä radanpitoon 
Ratahallintokeskus osallistuu aktiivisesti 

kansainväliseen rautatiealan ympäristöyh-

teistyöhön. Merkittävintä  on  Kansainvälisten 

rautatiejärjestöjen UIC:n  (Union Internatio-

nale des Chemins de ter)  ja EIM:n  (Europe-

an Infrastructure Managers)  kanssa tehtä-

vätyö. 
Kansainvälinen rautatieyhteistyö  on  vält-

tämätöntä käyttökelpoisten ympäristönor

-mien  aikaansaamiseksi  ja  toimivien käytän-

töjen siirtämiseksi radanpitoon. 

Kansainväliset yhteydet 
•  EU  
•  Järjestöt 
• Radanpitäjät 

Viranomaiset 
•  Liikenne-  a  viestintä- 

ministeriö 
•  Ympäristöministeriö 
•  Suomen ympäristökeskus 
•  Alueelliset 

ympäristökeskukset  

Muut lilkennemuodot 
• Tiehallinto 
• Ilmailulaitos Finavia 
• Merenkulkulaitos  

Aluehallinto 
• MaakuntalUtot 
• YTV 
•  Kunnat  
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Liikenteen energiankulutus  ja  kasvihuone -
kaasupäästöt  ovat kasvaneet viime vuosi-
na merkittävästi. Kasvun ennustetaan jatku-
van myös tulevaisuudessa ilman tehokkaita 
toimia. Kansainväliset velvoitteet  kasvihuo-
nekaasupäästöjen  vähentämiseksi  ja  ener-
giatehokkuuden  lisäämiseksi ovat haasteel-
lisia. 

Liikenteen  kokonaispäästöt  vähenevät 
 ja  energiatehokkuus  kasvaa, kun tavaraa 

kuljetetaan  ja  ihmiset matkustavat nykyistä 
enemmän junalla.  

Ratahallintokeskus  on  laatinut vuoteen 
 2020  ulottuvan ilmasto-  ja  energiastrategian, 

 joka  on  osa  laajempaa  ympäristöstrategiaa.  
Ilmasto-  ja  energiastrategiassa  esitetään  



radanpidon  visio, tavoitteet  ja  toimenpiteet 

kasvihuonekaasupääStöjen vähentämiseksi 

 ja  energiatehokkuuden  lisäämiseksi. 

Rautatieliikenteen markkinaosuuksien 

kehittäminen hillitsee osaltaan ilmastonmuu-

tosta,  jos  rataverkkoa  kehitetään tulevaisuu-

den tarpeita vastaavaksi.  Koko  liikennejär-

jestelmää  olisi kehitettävä siten, että raide-  ja 
 muu joukkoltkenne  on  yksityisautoilua hou-

kuttelevampi  vaihtoehto. Ratahallintokeskus 

mandollistaa raideliikenteen osuuden kas-
vattamisen kehittämällä rataverkkoa. 

Ilmastonmuutokseen  sopeutuminen 

radanpidossa 
Ratahallintokeskus  laati vuonna  2008  llmas- 

tonmuutokseen  sopeutuminen radanpidossa 

esiselvityksen.  Siinä kuvataan ilmastonmuu

-toksen  vaikutuksia radanpitoon sekä niitä toi-

menpiteitä, joihin olisi syytä ryhtyä haittojen 

 ja  häiriövaikutusten  vähentämiseksi. 

Saatavissa olleiden ilmastonmuutostie-

tojen perusteella selvityksessä kuvattiin il-
maston päätekijöitä, joilta arvioitiin olevan 

merkitystä radanpidossa. Näitä olivat muun 
muassa ilman lämpötila, sateisuus, tuulisuus 

 ja  myrskyt sekä ukkosten, jäätymis-  ja sula-

mis-  sekä lumiolojen muuttuminen. 

Selvityksessä tarkastelttn  ja  arvioitiin  il

-mastovaikutusten  aiheuttamien riskien luon-

netta, merkitystä  ja  kohdistumista rataver

-kolla.  Riskitarkastelun  perusteella selvitettiin 
varautumistarpeita, kuten varoitusjärjestel-

miä, pelastus-  ja  suojelutoimintaa, rakentei- 

den  vahvistamistarvetta  ja  radanpitoon  liitty-

vää ohjeistuksen uusimistarvetta. 

Raideliikenteen  kehittämisellä 

saavutetaan ilmastollista hyötyä 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
korostavat tarvetta lisätä raideliikenteen 
osuutta liikennejärjestelmässä. Erityises-

ti eteläisessä Suomessa  ja  Helsingin seu-

dulla raideliikennettä lisätään muun muas-

sa maankäytön  ja  liikenteen vuorovaikutusta 

parantamalla. Raideliikenteen kilpailukykyä 
tuetaan myös nostamalla palvelutasoa, ke-

hittämällä hinnoittelua  ja  edistämällä liltyn-

täpysäköintiä. 
Tavaraliikenteessä uudet kaivoshank-

keet, yhdistettyjen kuljetusten logistiikka- 

Ilmastotekijöiden  vaikutukset radanpitoon  ja  vauriolhin,  joihin  on  varauduttava 

AkkinkiSet 	Jäätymis-  ja  
lämpötilan 	sulamissyklin  
vaihtelut 	 muutos 

Lämpötila 

TALVI 

Sadanta 

yÅ#-1.  

Kasviston  
vesista- Kinostu- 

lajisto - 
tulvat  minen  

muutokset. 
kasvun lisäys 

Tuuli 	Ukkonen 

Tuulen 	 Salamaniskut 

kaadot 	 ratalaitteisvn  

	

Pohjaveden 	Lämpötilan  

	

pinnan  lasku 	vaihtelut  

Liukkaus 	Routanousut, 	Kuivatus-  a  
Eroosio, 	 Virransyottö- 	Kulunvalvonnan  

Helle- 	 epätasalsuus, 	stabiliteetti- 	
sortumat 	

Laiteongelmat 	 hairiöt 	 hairiöt  
käyrät 	Painumat 	 pakkaskatkot 	ongelmat 

VAIKUTUKSET RADANPITOON 



Sãhköistetty  

Rakenteilla 
(yksityinen  ratal 

Kashinen  

-- Nirrala 

Poe  

Rauma 

Uusikaupunki  

5. 
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keskushankkeet  ja  yhteistyö naapurimaiden 
kanssa luovat uusia edellytyksiä kehittää rai-
deliikennettä. 

Ratojen  sähköistäminen  tehokkain tapa 
vähentää  päästÖjä 

Radanpidon kehittämishankkeilla  on  myös 
suora vaikutus rautatieliikenteen  ja  radanpi

-don ympäristövaikutuksiin.  Ratojen sähköis-
täminen  ja  sähkövetureiden  käyttö  diesel- 

vetureiden  sijaan  on  tehokas tapa vähentää 
rautatielUkenteen hiilidioksidi-  ja  hiukkas

-päästöjä. 
Sähkövetoisen  liikenteen osuuden kas-

vu lisää sähkön kokonaiskulutusta, mutta 
samalla  se  tehostaa energiankäyttöä, kun 
energiankulutus kuljetussuoritetta kohden 
tulevaisuudessa vähenee. 

Ratahallintokeskus  on  asettanut tavoit-
teekseen, että radanpidon energiankäyttö  

alenee  10  prosenttia vuoteen  2020  mennes-
sä. Ratahallintokeskus parantaa toimintansa 
energiatehokkuutta optimoimalla vaihteiden 
lämmityksen  ja  ratapihojen  valaistuksen säh-
könkulutusta sekä ostamalla vesisähköä. 

Ratojen  sähköistys  

Ilmasto-  ja 
 energiastrategian 

 keskeiset tavoitteet  

Liikennepalvelujen  kehittämisessä 
vahvistetaan asiakasnäkökulmaa 

 ja  henkilö-  ja  tavaraliikenteessä 
lisätään rautateiden markki- 
naosuutta. 
Luodaan edellytyksiä sille, 
että radanpito  ja  rautatieliikenne 

 ovat Suomessa kansainvälisesti 
vertaillen hyvää tasoa energia- 
tehokkuudessa  ja  ilmastonmuu

-toksen  hillinnässä. 
Ilmastonmuutoksen  hillintä, 
energiankulutuksen  vähentäminen 

 ja  sopeutuminen otetaan huo- 
mioon suunnittelussa, vaikutusten 
arvioinnissa sekä hankinnoissa. 

 Radan  rakenteita  ja  radanpitoa 
 kehitetään  ja  sään ääri-ilmiöihin 

varaudutaan  siten, että ilmaston- 
muutos ei aiheuta turvallisuus- 
riskiä rautatieliikenteelle. 
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Tärinän-  ja  meluntorjunta  
alkaa suunnittelusta  

• 	 .4 	 .  S.— 	 I,  
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Tärinä  ja  melu ovat rautatieliikenteen mer-
kittävimmät ympäristöhaitat. Pääosa rauta-

tiellikenteen melusta syntyy veturin  ja  vau-

nujen pyörien  ja  kiskojen kosketuskohdista. 

Tätä melua voidaan jonkin verran vaimentaa 
kiskojen hionnalla. Ratapihoilla melua syntyy 
muun muassa vaunujen järjestelytyön turval-
lisuutta palvelevien vetureiden äänimerkeis

-tä.  Myös  radan kunnossapitotyöt  aiheutta-

vat melua. 
Melu heikentää elinympäristön laatua  ja 

 viihtyisyyttä sekä vaikuttaa kielteisesti ih-

misen terveyteen, hyvinvointlin  ja  toiminta- 

kykyyn. Valtakunnallisen meluselvityksen 
mukaan rautatieliikenteen yli  55  desibelin 

melualueella asuu tällä hetkellä noin  43 800 

 ihmistä. Rautatielilkenteen aiheuttaman melu-

haitan laajuus  on  noin kuusi prosenttia  tie-  ja 

 katuliikenteen meluhaitoista. 

Ftatahallintokeskuksen  tavoitteena  on  te-

hostaa melun torjuntaa siten, että vuoteen 

 2020  mennessä yli  55  desibelin melulta  on 

 suojattu  10 000  ihmistä nykyistä enemmän. 

Tärinää aiheuttaa junan painon vaikutus 
maapohjaan. Tärinälle alttiita kohteita ovat 

erilaiset pehmeiköt, joissa  rata  ylittää savipi-

toisia maita  ja suoalueita. Tärinän  leviämisen 

arviointi  on  huomattavasti monimutkaisem-
paa kuin melun leviämisen ennakointi. Täri-
nälle ei myöskään ole vielä laadittu vastaavia 

ohjearvoja kuin melulle. 

Tärinä-  ja  melustrategia  ohjaa  ympäris-

tövastuulliseen radanpitoon 

Ratahallintokeskus  on  laatinut osana laa-

jempaa ympäristöstrategiaansa tärinä-  ja 

melustrategian.  Siinä keskitytään radanpi

-don  ja  rautatieliikenteen tärinän-  ja melun- 

torjuntaan siltä osin kuin  on  kyse ympäris-

tön pilaantumisesta ympäristönsuojelulain 

mukaisesti. 

Tärinä-  ja melustrategian  keskeisimmät 

lähtökohdat ovat Ratahallintokeskuksen ym-
päristövastuulliseen radanpitoon liittyvät ta-

voitteet.  Strategian  tavoitteena  on  hallita 

paremmin  ja järjestelmällisemmin tärinän ja 

melun  ennaltaehkäisyyn  ja  torjuntaan liittyviä 

prosesseja  ja toimintamalleja. Tärinä- ja  me-

lustrategialla  parannetaan Ratahallintokes-
kuksen toiminnan ympäristöturvallisuutta. 

Hyvä  rakentamissuunnittelu  

avainasemassa  
Rautatieliikenteestä aiheutuvaan tärinään  ja 

meluun  voidaan vaikuttaa hyvällä rakenta-

missuunnittelulla. Siinä valitaan ne raken-

teelliset ratkaisut  radan perustukseen ja 
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2008-2012.  Lisäksi  kunnat  osallistuisivat  me -

luntorjuntahankkeiden  rahoitukseen omalla 

osuudellaan. 
Teemapakettiin sisällytettävät melun-  ja 

tärinäntorjunnan  toimenpiteet perustuvat  ra-
taympäristöselvityksiin  sekä perusparannus-

hankkeiden  ja erillisselvitysten  esille tuomiin 

tarpeisiin. 
Selvitysten mukaan meluntorjuntaa oli-

si tehostettava Suomen suurimmilla  ja 

vilkkaimmilla rautatiepaikkakunnilla,  ku-
ten Landen,  Tampereen,  Joensuun, Turun 

 ja  Kouvolan seuduilla sekä välillä Kerava-
Riihimäki-Hausjärvi. Myös isojen hankkel

-den  yhteydessä  ja  yksittäisissä kohteissa  on  
meluntorjuntaan  liittyviä tarpeita. Ratapihat 
ovat rautatielUkenteen melun erityisalueita. 

Puuttuvan rahoituksen vuoksi meluntor-
junnan teemapakettiln sisältyviä toimenpi-
teitä ei toistaiseksi ole saatu liikkeelle. Täs-
tä syystä melua  ja  tärinää torjutaan edelleen 
ratojen perusparannukseen  ja kehittämis-

harikkeisiin kohdistuneeri budjettirahoituk-

sen turvin. 

Tärinälle altistuvien  tarkkaa määrää ei 

tiedetä 
Rautatiellikenne,  erityisesti  raskas tavaralii-

kenne,  aiheuttaa tietyillä rataosilla haitallista 

tärinää. Junaliikenteen aikaansaaman ympä-
ristötärinän syntymiseen vaikuttaa junan pai-

no, nopeus, pituus,  radan ja ratapenkereen 
 rakenne, kaluston pyörien kunto sekä  radan 

 kunto  ja geometria. 

Radan  rakenteessa myös  radan  päällys- 

rakenteen epätasainen painuminen akselien 

 alla  sekä rakenteelliset epäjatkuvuuskohdat 
kuten kiskojatkokset, vaihteet sekä siltojen 
päätyalueet, voivat paikallisesti lisätä täri-
nää. Raskaan liikenteen määrän  ja  akseli- 
painojen kasvu lisäävät ratojen varsien  tä -

rinäongelmia. 
Raideliikenteestä aiheutuvalle tärinäl

-le  altistuvien  ihmisten määrää ei ole vielä 
pystytty kartoittamaan riittävällä tarkkuu-
della. VTT:n vuonna  2007  esittämän arvion 

mukaan rautateiden, katujen sekä maantei-
den aiheuttamalle tärinälle altistuu  100 000-

200 000  ihmistä. 
Rakennuksia, joissa tärinä  on  niin suurta, 

että siitä voi aiheutua rakenteellisia vaurioi- 



ta,  on VTT:n  arvion mukaan tuhansia. Noin 
joka kolmannessa tapauksessa  tärinä  aiheu-
tuu  autoliikenteestä  ja  muissa tapauksissa 

 raideliikenteestä. 

Tärinän  kannalta haasteellisia  rataosia 
 ovat Toijala-Turku,  Riihimäki-Luumäki, Sei-

näjoki-Oulu, Oulu -Kontiomäki, Kouvola- 
Kotka  sekä  Tornio -Kolari. Näistä Toijala-Tur-
ku -välin  tärinätilanne  on  tällä hetkellä pahin: 

 tärinä  on  lisääntynyt, kun  tavarajunien  määrä 
 ja  kokonaispaino  on  noussut. Tällä  rataosal

-la  ongelmien  kartoittamiseksi  on  tehty useita 
 tärinämittauksia.  

Raskaimmin  liikennöidyillä väleillä  on 

 kokeiltu viime vuosina useita uusia  tärinän

-torjuntaan liittyviä menetelmiä.  Osa kokel - 
luista  on  ollut lupaavia  ja  niistä  on  saatu hyö-
dyllistä tietoa  torjuntamenetelmien  suunnit-
teluun.  Tärinän ennakoiminen mallintamalla 

 on  kuitenkin erittäin vaikeaa.  Tärinäongel
-man  hoito edellyttää siten myös jatkossa 

riittävää panostusta tutkimus-  ja  kehitystoi-
mintaan. 

Kyselytutkimusten  mukaan  tärinän  tor-

juntatoimet  ovat parantaneet huomattavasti 
 asuinolosuhteita  ja  -viihtyvyyttä  kokeilukoh-

teissa.  Erityisesti  radan  vakavuutta paran-
tava  syvästabilointi  näyttäisi olevan toimiva 
ratkaisu myös  tärinän poistossa.  Kokeiluja 
jatketaan Turun seudulla.  

Tärinäselvityksiä  aiempaa enemmän  
Ratahallintokeskuksen tärinäkohteisiin  liit-
tyvä selvitys valmistui loppuvuodesta  2007. 

 Siinä kuvataan  raideliikenteen  aiheuttaman 
 tärinän  erityispiirteitä, matemaattista tarkas-

telua  ja  mittaamista. Työn tuloksena syntynyt 
 paikkatietoaineisto  on  tärkeä työkalu  tärinä

-kohteiden hallinnassa. 
Vuosina  2007-2008  eri puolilla Suomea 

tehtiin yhteensä  22 tärinäselvitystä,  mikä  on 
 enemmän kuin aiempina vuosina. Selvityk-

sistä kandeksan tehtiin Turun seudulla  ja 
 kuusi Landessa, loput olivat Joensuussa, 

Järvenpäässä,  Mellilässä  ja  Kerava -Lahti-
oikoradalla.  

Suurimmassa osassa kohteista selvityk-
siä  on  tehty myös aiemmin. Osassa kohteita 

 radan  päällysrakenteita  on  uusittu.  Tärinän 
 määrä ei ole kuitenkaan suuresti vähentynyt,  

sillä  samaan aikaan  akselipainot  ja  junien 
 kulkunopeudet  ovat nousseet. 

Vanhoilla  ratalinjoilla  nopeusrajoitus 
 on  tehokkain keino torjua tärinää. Vuosien 

 2007-2008  aikana  on tärinän  vuoksi ase-
tettu kaksi  nopeusrajoitusta,  joista toi-
nen Kerava -Lahti-oikoradalla  ja  toinen 
Kerava-Sköldvik-rataosalla. Tärinän  vuoksi 
asetettuja nopeusrajoituksia  on  eri puolilla 
Suomea yhteensä  15  kohteessa.  

Tärinäkohteet  Suomen  rataverkolla 

Rataverkko  

Mittaukset 

 2006-2008  

Mittaukset 

 2000-2005  
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Radanpidolla  vaikutuksia 
maaperään  ja  pohjaveteen  

r 

Ratahallintokeskuksen  toiminnalla  on  vai-

kutuksia myös maaperään  ja  pohjaveteen. 

Merkittävimmiltä osilta radanpidon  ja liiken-

nöinnin  aiheuttama maaperän  ja  pohjaveden 
pilaantuminen juontaa juurensa aiempaan 
toimintaan eli  on  niin sanottua historiallista 
pilaantumista. Pienemmässä määrin aluei-
den pilaantumista voi aiheutua myös nykyi-
sin harjoitettavasta toiminnasta. 

Radanpitoon  liittyviä riskitoimintoja ovat 
muun muassa öljyn varastointiin liittyvät  pur-

kupaikat,  vanhat kyllästämöalueet, seison-
taraiteet kemikaaliratapihoilla, kyllästettyjen 

ratapölkkyjen varastointi  ja  torjunta-aineiden 

käyttö. 

Radanpidon  keskeisiä ympäristöriske

-jä  ovat erityisesti ratapihojen maaperän  ja 

sen  myötä myös pohjaveden mandollinen 

pilaantuminen. Rataverkko leikkaa  veden - 

hankinnan kannalta tärkeitä  I-  ja  11 -luokan 
pohjavesialueita noin  550  kilometrin matkal-

la. Näillä alueilla sijaitsee noin  400 vedenot-

tamoa,  joista  29 on  rautatien välittömässä 

yhteydessä. 
Suurin pohjaveden pilaantumisriski liittyy 

vaarallisten aineiden kuljetuksiin, erityisesti 
kemikaalikuljetuksiin. Eniten kemikaalikulje-
tuksia  on  Kouvolan, Haminan,  Kotkan ja  Vai-

nikkalan ratapihoilla. 
Ratahallintokeskus  on  laatinut maape- 

rä-  ja pohjavesistrategian,  joka  on  tärkeä 

 osa  vuosille  2009-2013  ulottuvaa ympäristö- 

strategiaa. Ratahallintokeskuksen tavoittee-

na  on  hallita paremmin  ja järjestelmällisem

-min  maaperän  ja  pohjaveden suojeluun liit-
tyviä prosesseja  ja toimintamalleja. 

Ennaltaehkäisy  avainasemassa 

Maaperän  ja  pohjaveden suojelun yhtenä 
keskeisenä tarkoituksena  on ennaltaehkäis-

tä  maaperän  ja  pohjaveden pilaantumista. 

Ennaltaehkäisyn ohjauskeinona toimii muun 
muassa lainsäädäntö, johon  on  kirjattu maa-

perän  ja  pohjaveden pilaamiskiellot  ja  niihin 

liittyvät säännökset puhdistusvastuusta. 



Ratahallintokeskuksen  toiminnassa  en -

naltaehkäisy  tarkoittaa sitä, että radanpidos

-ta ja  muusta Ratahallintokeskuksen alueiden 
käytöstä, kuten vuokralaisten toiminnasta ei 
aiheudu maaperän  tai  pohjaveden pilaantu

-mista. Pilaantumista ennaltaehkäiseviä  toi-
menpiteitä toteutetaan etenkin niissä koh-

teissa, joissa voidaan estää mittavat haitat 
vahinko-  ja onnettomuustilanteissa. 

Ympäristöriskejä  torjutaan 

Tasoristeyksien poistolla  on  lisätty lilken-
neturvallisuutta. Tämä  on  vähentänyt myös 

maaperään  ja pohjavesiin  kohdistuvia  pi -

laantumisriskejä  vähentämällä vaarallisten 

aineiden kuljetuksiiri liittyvää ympäristöva-
hingon vaaraa. Vaarallisten aineiden kulje-
tusten turvallisuutta hallitaan myös kuljetus-
määräyksin. 

Pilaantuneiden  maa-alueiden 

puhdistus jatkuvaa toimintaa 
Rautateiden aiemmasta toiminnasta johtu

-ylen pilaantuneiden  maiden  puhdistusta  on 
 viime vuosina tehty tiiviisti. Ratahallintokes-

kuksen tavoitteena  on,  että merkittävimmät 

tiedossa olevat pilaantuneet maaperä-  ja 
pohjavesikohteet  puhdistetaan vuoteen  2013 

 mennessä. 
Pilaantuneiden  maa-alueiden puhdistuk-

sessa  ja pohjavesien suojauksessa  on  kes-
kitytty pahimpien ongelmakohteiden sanee-
raukseen. Erityyppisten toimien kohteena  on 

 viimeisen kuuden vuoden aikana ollut noin 
 140  epäiltyä  tai  todettua maaperän  tai  poh-

javeden pilaantumistapausta muun muas-
sa vanhoilla tankkauspaikoilla, polttoalne-
säiliöiden  ja öljynerotuskaivojen lähialuelila, 

dieselkaluston seisontaraiteilla, kemikaali
-vaunujen järjestelyraiteilla  ja vaihteiden  ym-

päristössä. 
Ratahallintokeskus  on  tehnyt maa-aluei-

den puhdistusta yhteistyössä liikennöitsijän, 
kunnossapitäjän  ja ympäristöviranomaisten 

 kanssa. 

Mikkelissä mittava entisen 
kyllästämöalueen puhdistus 

Keväällä  2008  Ratahallintokeskus  aloitti histo- 
riansa mittavimman pilaantuneen maaperän  

ja  pohjaveden puhdistamishankkeen. Mikke-

lissä sijaitsevalta entiseltä ratapölkkyjen  kyl-

lästämöalueelta  kuljetettiin pois pilaantunut - 

ta  maata arviolta  80 000  tonnia,  mikä vastaa 
noin  5 000  kuorma-autokuormaa. 

Kunnostuksen  keskeisenä tavoitteena 
oli Mikkelin Pursialan vedenottamon raaka- 

veden  laadun turvaaminen. Kaivetun maan 
laatua, kaivannon pohjan jäännöspitoi-
suuksia  ja  pohjaveden pitoisuuksia seurat- 
tim kunnostuksessa  laajoin  ja  monipuoli-

sin kemiallisin analyysein. Kunnostuksen 
ensimmäinen vaihe maksoi noin  1,5  miljoo-

naa euroa. Seuraavassa vaiheessa pumpa-
taan maaperässä olevaa kreosoottia pohja-

veden pinnan  alapuolelta. Kunnostus kestää 
useita vuosia. 

Kaivuutöihin ympäristötekninen 
toimintaohje 
Ratahallintokeskus  on  laatinut rautatie- 
alueilla tehtäviä kaivuutöitä koskevan ym-
päristöteknisen toimintaohjeen,  jota  hyö-
dynnetään ratojen hankesuunnittelussa, 

rakentamisessa  ja kunnossapidossa.  Ohje 
saatettiin voimaan keväällä  2009  ja  se on 

 osa Ratahallintokeskuksen ympäristöjärjes-
telmää. Toimintaohjeen  laadintaan liittyen 
Ratahallintokeskus kävi tiivistä vuoropuhe-
lua ympäristöministeriön, alueellisten ym-

päristökeskusten  ja  Suomen ympäristökes-
kuksen kanssa. 

Lähtökohtana ohjeissa  on,  että  radan 
 rakentamisen  ja kunnossapidon  yhteydes-

sä tehtävissä maarakennustöissä  on  otetta-

va huomioon  se,  että kaivun kohteena ole-
vissa maamassoissa voi olla haitta-aineita 

 ja  ne voivat olla pilaantuneita. Tämä vai-

kuttaa suoraan maarakennustyön etenemi-
seen, kustannuksiin  ja rakennustyömaan 
työsuojeluun.  

Vuonna  2007  astui voimaan valtioneu-

voston asetus maaperän pilaantuneisuu
-den  ja puhdistustarpeen  arvioinnista eli 

niin sanottu  pima -asetus.  Se  ohjaa maa-
perän pilaantuneisuuden  ja puhdistustar

-peen  arviointia. Maaperän pilaantuneisuut
-ta  voidaan arvioida vertaamalla maaperästä 

todettuja haitta-ainepitoisuuksia asetukses
-sa määriteltyihin viitearvoihin.  

Maaperä-  ja 
 pohjavesistrategian 

 keskeiset tavoitteet  

Ratahallintokeskus  ottaa huo-

mioon radanpidon  ja  rautatie-
liikenteen  ja  muun alueiden käy-
tön maaperälle  ja pohjavedelle 

 aiheuttamat riskit. 
Ratahallintokeskus käyttää 
materiaaleja  ja  työmenetelmiä, 
joista ei aiheudu maaperän  ja 

 pohjaveden pilaantumista. 
Ratahallintokeskuksen hankin- 
noissa sekä sopimustoiminnassa 

otetaan huomioon maaperän  ja 
 pohjaveden pilaantumisriski  ja 

pilaantumiseen  liittyvät vastuut. 
Ratahallintokeskuksen hallin-
nassa olevat tunnetut pilaantuneet 
maa-alueet  on  pääosin puhdis-
tettu  tai  kohteiden kunnostustar

-ye on  arvioitu vuoteen  2013  men-
nessä. 
Pohjaveden pilaantumiseen 
liittyvien riskien hallintaa 
kehitetään. 
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Rikkaruohojen  torjunta-aineet 
osoittautuneet ongelmallisiksi 
Radanpitoon liittyvien turvallisuusvaatimus

-ten  vuoksi kasvillisuus  on  poistettava raiteilta 
 ja  niiden läheisyydestä. Ratahallintokeskus 

käyttää luvallisia torjuntakemikaaleja rikka-
ruohojen poistamiseen  rata-alueilta. Vuo-

teen  2007  asti torjuntakemikaaleja käytettiin 
myös pohjavesialueilla. Myöhemmin nämä 

kemikaalit  ja  niiden pysyvät hajoamistuotteet 
ovat joiltain osin nostaneet torjunta-ainepi-
toisuuksia pohjavesissä. 

Ratahallintokeskus  Oli mukana Suo-
men ympäristökeskuksen vetämässä tutki-
muksessa, joka kartoitti torjunta-aineiden 
esiintymistä Suomen pohjavesissä. Tut-

kimus valmistui vuonna  2007.  Selvityksen 
aineistolla ei voitu selvästi osoittaa yhteyt-
tä eri maankäyttömuotojen  tai  toimintojen 

 ja  torjunta-aineiden esiintymisen välille. 
Talousvedelle asetettu  raja-arvo  on 0,1  mikro- 

grammaa litrassa. Niillä pohjavesialueil

-la,  joilla esiintyi torjunta-aineita  raja-arvon 
ylittävinä pitoisuuksina. oli keskimääräistä  

enemmän asutusta, teollisuus-  tai  varasto- 
alueita, virkistysalueita, rautateitä  ja hau-

tausmaita. 

Pohjavesialueiden riskienhallinnan 

 kehittäminen 
Noin kymmenesosa rataverkosta sijoittuu 
pohjavesialueille. Syksyllä  2007 Ratahallinto

-keskus käynnisti valtakunnallisen hankkeen, 

jossa rataverkkoa leikkaavat  tai  sen  läheisyy-
dessä sijaitsevat pohjavesialueet saavat  ris-
kiluokituksen. 



Vaarallisten aineiden kuljetukset  2004-2008, 1 000  tonnia 

VAK-kuljetusluokka 

Räjähteet 
Kaasut  

Palavat  nesteet  
Muut syttyvät aineet 

 Sytyttävästi  vaikuttavat aineet 

 ja  orgaaniset  peroksidit 
 Myrkylliset aineet  

Syövyttävät  aineet 

Muut  vaararalliset  aineet 

Yhteensä  

2004 2005 2006 2007 2008 

0,2 0,1 0,6 0.7 1,2 

708 767 705 734 853 

3 490 2 979 3 543 3 541 4 023 

27 15 1 1 13 

133 97 100 76 100 
67 61 46 46 44 

858 888 890 805 756 

206 216 111 415 528 
5489 5023 5397 5619 6318  

Projektin  pilotti-alueeksi valittiin Kaak-
kois-Suomi,  jossa vaarallisten aineiden kul-
jetusmäärät ovat valtakunnallisesti tarkastel-
tuna suuria. Siellä rataverkko leikkaa myös 
suurta osaa alueen vedenhankinnan kannal-
ta tärkeistä pohjavesialueista. 

Pohjavesialueiden riskienhallinnan  kehit-
tämisessä edettiin vaiheittain. Kehitystyös-
sä otettiin huomioon menetelmätestauksen 
tulokset sekä palaute,  jota  saatiin seuranta- 
ryhmältä, ympäristöhallinnolta  ja  pelastus- 
viranomaisilta. 

Työn lopputuloksena saadaan riskinar-
viointimalli, jonka avulla pohjavesialueet  ar-
votetaan  valtakunnallisesti. Näin pohjavesien 
suojelua voidaan tehostaa riskialtteimmissa 
kohteissa.  

Koko  rataverkon  kattava riskinarvioin-
tityö  on  tarkoitus saada valmiiksi vuoteen 

 2011  mennessä. 

Pohjavesiseurannat  olennainen  osa 
 toimintaa 

Uusien ratalinjojen rakentaminen  ja  etenkin 
niihin liittyvien alikulkujen  ja tunneleiden  ra-
kentaminen voi paikallisesti vaikuttaa poh-
javesiolosuhteisiin. Mandollisia vaikutuksia 

 on  rakentamishankkeiden  yhteydessä sel-
vitetty melko laajasti. Selvityksiin liittyen  on 

 toteutettu mittavia pohjaveden seurantaoh-
jelmia.  

Radan  rakentaminen voi vaikuttaa poh-
javeden  pinnan  tasoihin  ja  virtaukseen kun 
esimerkiksi ratarakennetta kuivatetaan, ali-
kulkuja rakennetaan  ja kuivatetaan  tai  kun 
louhitaan tunneleita. Pohjaveden laatuun voi-
vat vaikuttaa esimerkiksi mandolliset raken-
nustyön aikaiset päästöt. 

Ratahallintokeskus  tekee pohjavesiseu-
rantaa ratapihoilla  ja maastokohteissa  tär-
keimmillä pohjavesialueilla. Pohjaveden 
tarkkailu  on  jatkuvaa ratapihoilla, joissa  on 

 sattunut kemikaalionnettomuuksia. 

Vaarallisten aineiden kuljetukset 

 rataosittain  2008  

Kaikki  kulietusluokat  
yhteensä  6318  milj, tonnia 

Ftataosittaiset  luvut osoittavat 
kyseistä  ratosaa  pitkin  
kulietettuia nettotonneja  
(1 000  tonnia)  

Lähde: VR  Cargo.  Ratahalhrrtokesbus 
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Radanpidossa  kunnioitetaan 
luonnon monimuotoisuutta  

Rataympäristöllä  tarkoitetaan  Ratahallin-

tokeskuksen,  VR Yhtymän  tai  yksityisten 

omistuksessa olevia  rata-,  ratapiha-  ja  ase-

ma-alueita  ja  näihin välittömästi  rajautuvaa 

naapurustoa,  johon  rautatiealueen  toimin- 

noilla  on  vaikutusta.  
Ratahallintokeskuksen  tavoitteena  on 

 tukea maankäytössä luonnon monimuotoi-
suuden säilyttämistä  nykytasolla rataverkon  

varrella.  
Ratahallintokeskus  on  laatinut  rataym-

päristöstrategian.  jossa keskitytään luonnon  

monimuotoisuuteen,  kulttuuriympäristöön, 

pintavesiin, sedimentteihin  sekä  rataympä-

ristön siisteyteen  ja  viihtyisyyteen. 

Ei tarpeetonta haittaa  eliölajeille 

Radanpito  ja raideliikenne  vaikuttavat luon-

non monimuotoisuuteen usealla tavalla. 
Rautateiden rakentaminen voi heikentää  

elinympäristöjä  paikallisesti sekä aiheuttaa 
yhtenäisten  luontoalueiden pirstoutumista.  

Vilkkaasti  liikennöidyt  radat  häiritsevät 

herkimpiä  eliöryhmiä  sekä rajoittavat niiden  

esiintymistä. Radalla  on  myös  estevaikutus.  

Liikenteen kielteisiä  biodiversiteettivaikutuk

-sia  ovat myös erilaisten  vieraslajien  leviämi-

nen.  
Radanpidossa  on  huolehdittava, ettei 

tarpeettomasti  aiheuteta  haittaa eliölajien  

esiintymiselle  eikä niiden kasvu-  tai  esiin -

tymisympäristöille.  Toisaalta rautatiet  ja ra-

danpito  vaikuttavat luonnon monimuotoisuu-
teen myös myönteisesti,  sillä rautatiealueet 

 tarjoavat korvaavia  elinympäristöjä.  kuten  

paandealueita. 
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Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen  

radanpidossa  edellyttää riittäviä ympäristö- 
selvityksiä  ja  -seurantoja. 

Kulttuuriymparistön  ja  maiseman hoito 

Uuden  radan  rakentaminen muuttaa aina 

maisemaa.  IRadanpidon  hankkeilla voi olla 

vaikutuksia myös rakennettuun kulttuuri- 

ympäristöön.  Se  pitää sisällään rakennetun  

kulttuuriympäristön  lisäksi myös maiseman 

 la  muinaisjäännökset  sekä  perinnebiotoo

-pit.  

Perusperiaate  on,  että  kulttuuriympäris-
tön  arvot  on  otettava huomioon  ratahank-
keita  toteutettaessa. Mikäli rakentamisen  tai  

kunnossapidon  yhteydessä ei voida välttyä  
suojeluarvojen  loukkaamiselta,  tukeudutaan 
poikkeuslupamenettelyyn.  

Ratojen  ympäristövaikutukset  

selvitetään  jo  yleissuunnittelussa 

Raideliikenteen  ympäristölle aiheuttamia 

haittoja tarkastellaan  jo  ratahankkeiden 
 suunnitteluvaiheessa. Tällöin suunnittelussa  

ja  linjauksissa  voidaan ottaa huomioon ar-
vokkaimmat  luontokohteet  ja  mandollisesti 
kiertää ne. Suunnittelun avulla  ympäristöhai

-tat,  kuten melu  ja  tärinä  pyritään samaan niin 

vähäisiksi kuin mandollista. Samalla tarkas-
tellaan myös vaihtoehtoisia ratkaisuja  ja  nii-

den  ympäristövaikutuksia. 
Yleissuunnitteluvaiheessa  hankkeen  

ympäristövaikutuksia  selvitetään  ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyllä (YyA) 

 tai  pienimuotoisemmalla ympäristöselvityk
-sellä.  





Rataympäristöselvityksiln  kootaan ym-
päristön perustiedot, tiedot aikaisemmista 
selvityksistä,  rata-alueisiin liittyvät huomau-
tukset  ja  ehdotukset jatkotutkimuksista sekä 
parantamistoimista. Rataympäristöselvityk-
sessä käsitellään rautatieliikenteen aiheutta-
mia ympäristöhaittoja, jotka liittyvät meluun, 
tärinään, hajuun, pohjavesiin, pilaantuneisiin 
maihin, maankäyttöön  ja  kaavoitukseen, tur-
vallisuuteen sekä maisemaan  ja  kaupunki-
kuvaan. 

Keskeisiä rataympäristöön liittyviä asioi-
ta  on  selvitetty Tampereella, Landen, Joen-
suun  ja  Kouvolan seuduilla. Tampereella teh-
ty rataympäristöselvitys oli ensimmäinen,  ja 

 se on  edennyt toteuttamisvaiheeseen. Siel-
lä valmistellaan laajaa meluntorjuntaan liit-
tyvää kokonaisuutta, jonka rakentamisvaihe 
käynnistyy  2009.  Landen seudulla  on  käyn-
nistetty neuvottelut toimenpideohjelman to-
teuttamisesta. 

Joensuun rataympäristöselvityksen 
jatkona uhanalaiset hyönteiset 

tarkasteluun 
Joensuun seudulla tehdyn rataympäristösel-
vityksen yhtenä jatkotoimenpiteenä Pohjois- 
Karjalan ympäristökeskus  ja Ratahallintokes-
kus  käynnistivät vuonna  2007  selvityksen 
uhanalaisten hyönteisten suojelusta. Selvi-
tyksen pääalue, Liperin Kuorinka-Ylämylly-
rataosuus  on  hyönteislajistoltaan  valtakun-
nallisesti arvokas. 

Hankkeessa kartoitettiin muun muassa 
suojeltavat  tai  erilaisia hoitotoimia vaativat 
kohteet, jotka  on  otettava huomioon esi-
merkiksi  radan kunnossapitoa ja  parannus-
ta suunniteltaessa.  Radan  käytännön hoito- 
töitä varten laadittiin ohjeistus uhanalaisten 
hyönteislajien elinympäristöjen säilyttämi-
seksi. Arvokkaat kohteet merkitään Ratahal-
lintokeskuksessa valmisteilla olevaan ympä-
ristöpaikkatietokantaan. 

Kouvolan seudulle rataympäristöselvi

-tys ja  kasvillisuuskartoitus  
Kouvolan seudun rataympäristöselvityksen 
ensimmäinen vaihe valmistui huhtikuus-
sa  2007.  Selvityksen perusteella merkittä-
vimmät  radan  aiheuttamat ympäristöhaitat 

asukkaille olivat melu  ja tärinä.  Maaperän 
 ja pohjavesien pilaantumisriski  nousi selvi-

tyksessä myös merkittäväksi ongelmaksi. 
Kouvolan ratapiha  on  Suomen suurin tava-
ralHkenteen ratapiha  ja  siellä  on  tapahtunut 
useita onnettomuuksia, joissa vaarallisia ai-
neita  on  joutunut maaperään. 

Vuonna  2008  Kouvolan ympäristötoimi  ja 
Ratahallintokeskus  teettivät kasvillisuuskar-
toituksen, joka  on  osa rataympäristöselvityk-
sen  toteutusta. 

Tutkitut asemat olivat Kouvola, Anjalan - 
kosken  Inkeroinen, Myllykoski  ja  Kaipiainen, 
Elimäen Koria, litin Kausala, sekä Valkealan 
Harju, Utti, Selänpää, Vuohijärvi, Kirjokivi, 
Hillosensalmi, Orilampi  ja Voikoski. Asemil-
ta selvitettlin  uhanalaisten putkilokasvien, 
uhanalaisille hyönteislajeille tärkeiden  ra-
vintokasvien ja  merkittävien tulokaskasvien 
esiintymiä sekä paandealueita  ja ketoja.  Tu-
losten perusteella  on  muun muassa muutet-
tu  Lahti -Luumäki-perusparannushankkeen 
meluntorjunnan suunnitteluratkaisuja siten, 
että ne ottavat huomioon harvinaisten kas-
vien säilymisen. 

Kerava-Lahti-oikoradan  vaikutukset 
pesimälinnustoon 
Ratahallintokeskuksen  teettämässä oikora

-dan linnustonseurantasuunnitelmassa  esitet-
tiin  radan luontovaikutusten  selvittämiseksi 
lintulaskentoja Mäntsälän Vähäjärvenkalliol

-den  alueelle. 
Seurantatutkimus alkoi  jo  ennen oikora

-dan  rakentamisen aloittamista. Laskennat 
toistettiin samalla menetelmällä  radan  raken-
tamisen aikana  ja liikennöinnin  aloittamisen 
jälkeen. Vähäjärvenkallioiden linnuston seu-
rannassa koottu aineisto ei osoittanut mer-
kittäviä linnustonmuutoksia. Eri lajien  kan-
nat  ovat vaihdelleet eri tavoin ilman yhteistä 
muutossuuntaa  tai  yhteneväisyyttä valtakun-
nallisiin kannanmuutoksiin. Lajimäärä  on  py-
synyt jokseenkin samana vuodesta toiseen. 
Linnuston yhteisparimäärä  on  ollut suurin 
kesällä  2004  ja  pienin kesällä  2003.  Arvok-
kaimmista  lajeista metso  ja pohjantikka  ovat 
pystyneet säilyttämään vähäisen kantansa 
vakaana. Myös liito-oravan  kanta  on  säily-
nyt. 

Rataympäristö
-strategian  

keskeiset tavoitteet  

Radanpidon  prosessit  on  suun-
niteltu  ja  toteutettu siten, että 
luonnon monimuotoisuus ei kärsi. 
Ratahallintokeskus tekee aktiivis-
ta yhteistyötä kuntien, alueellisten 
ympäristökeskusten  ja  muiden 
paikallis-  ja alueviranomaisten 

 kanssa luonnon monimuotoisuu-
den  ja kulttuuriympäristön huo-
mioimiseksi  sekä vesistöjen tilan 
parantamiseksi  ja roskaantu-
misen  ehkäisemiseksi. 
Ratahallintokeskus kehittää  ja 
ohjeistaa menettelyt,  joilla  rata- 
ympäristön maisemaan  ja kult-
tuuriympäristöön  liittyvät arvot 
voidaan säilyttää. 
Ratahallintokeskus  on  selvillä 
rataverkon luonnon monimuotoi-
suuteen liittyvistä suojelukoh-
teista. 



Materiaalitehokkuuden  
parantaminen tähtäimessä  

Ratahallintokeskus  on  huomattava mate-
riaalien käyttäjä. Suurimmat ainemäärät 
muodostuvat ratapölkyistä, ratakiskoista, 
sepelistä, sorasta  ja  muista maa-aineksista. 
Kaikkiaan radanpidossa käytettävien mate-
riaalien tuotenimiä  on  useita tuhansia. 

Ratahallintokeskus  tähtää toiminnassaan 

materiaalitehokkuuden parantamiseen.  Sen 
 avulla alennetaan materiaalien käyttöön liit-

tyviä kustannuksia, otetaan huomioon luon-

nonvarojen riittävyys  ja  kestävä käyttö sekä 
vähennetään materiaalien käyttöön liittyviä 
haitallisia ympäristövaikutuksia. Materiaali- 

tehokkuus  on  ajankohtainen kehittämiskoh

-de  koko EU:n  alueella. 
Ratahallintokeskuksen  kannalta  mate -

riaalitehokkuuden  suurin haaste  ja kehittä- 

miskohde  on  tilastoinnin yhtenäistärninen. 

 koska hallittavana  on  tuhansien eri tuottei- 
den käytön yhtenäinen seuranta  ja tilastointi.  

Käytettäviä materiaaleja koskevat vaa-
timukset  on  määritelty Ratahallintokeskuk

-sen laatimissa ratateknisissä  ohjeissa sekä 

yhteiseurooppalaisissa standardeissa. Ma-
teriaalien hankinnassa Ratahallintoekeskus 
kiinnittää erityisesti huomiota niiden sovel-
tuvuuteen käyttökohteissa sekä kierrätys-  ja 

uusiokäyttömandollisuuksiin.  Kaikessa ma-

teriaalien käytössä  on  otettava huomioon 
turvallisuuteen liittyvät näkökohdat. 

Ratahallintokeskus  on  laatinut materiaa-
istrategian esiselvityksen.  Se on  osa  vuosille 

 2009-2013  valmistellun ympäristöstrategian 
taustaselvityksistä. 

Koskemattomia  maa-aineksia 

vaikea saada 
Merkittävä  osa radanpidon  materiaalien  han-

kinnoista  tehdään projekteissa  ja  hankinnas-
ta vastaa kunkin hankkeen projektipäällikkö. 
Ratahallintokeskus tilaa vastuullaan olevat 
materiaalit kuten ratapölkyt, kiskot, vaihteet 

 ja sähkötekniset  järjestelmät suoraan val-
mistajalta. Vaihtoehtoisesti hyödynnetään 
Ratahallintokeskuksen omistamaa kierrä-

tysmateriaalia. 

Uuden  radan  suunnittelussa  radan  ta-

saus optimoidaan siten, että maa-  ja kaI-

lioaineksen sflrtotarpeet  jäävät mandolli-

simman pieniksi  ja  kuljetusmatkat lyhyiksi. 

Materiaalien hankinnan  ja  käytön tekee kui-
tenkin haasteelliseksi muun muassa koske- 



mattomien  maa-ainesten entistä heikompi 

saatavuus. Myös otto-  ja  louhinta-alueet 

sijaitsevat entistä kauempana urakkakoh-
teista. Tämä lisää kuijetusten tarvetta, ai-

heuttaa päästöjä  ja  lisää kustannuksia. 

Ympäristölupien saaminen  on  vaikeutunut 

 ja toimintarajoitukset  esimerkiksi pohjave-

sialueilla ovat tiukentuneet. 
Radanpitoon  liittyvän materiaalihallinnan 

kannalta  on  olennaista tunnistaa materiaali- 
tarpeet oikeaan aikaan. Näin materiaaliva-
raukset  ja  hankinnat voidaan tehdä ajoissa. 
Materiaalinhallinta  on  jatkuva prosessi, jos-

sa tarkastellaan käynnissä olevan rakenta-
mis-  ja kunnossapitovuoden  lisäksi karkeasti 
myös seuraavaa kahta vuotta. Materiaali-

hankinnoissa tehdään yleensä monivuotisia 
puitesopimuksia  ja  niissä otetaan huomioon 

ympäristö-  ja turvallisuusnäkökohdat. 

Materlaaleista  suuri  osa  kierrätykseen 

Ratahallintokeskus kierrättää  suuren osan 
käyttämistään materiaaleista. Esimerkiksi 
radasta poistetuista ratakiskoista  30  pro-

senttia kunnostetaan  ja  käytetään uudel-

leen,  70  prosenttia menee uusioteräksen 
raaka-aineeksi. Ratavaihteista korjauskel-
poiset kunnostetaan  ja  käytetään varaosi-
na uudelleen. Loput menevät uusioteräksen 
raaka-aineeksi. 

Kaikkia materiaaleja ei voida kierrättää, 
vaan ne viedään jätteenkäsittelyyn  tai  myy-

dään romuksi. Esimerkiksi puupölkyt vie-
dään energiajätteeksi  tai radasta poistuva 
romu  ja kierrätysteräs  raaka-aineiksi koti-
maisille valimoille  ja  terästehtaille. Käytöstä 
poistetut betonipölkyt puolestaan murska-
taan. Käytönjälkeisestä käsittelystä vastaa 
Ratahallintokeskuksen materiaalitoimi  pal-
veluntuottajien  välityksellä.  

Radan kunnostuksen  yhteydessä käytös-
tä poistuvat  kivi- ja maamassat  käytetään  ra-

dan huoltoteiden  rakentamiseen  tai  paranta-

miseen, maisemointiin  ja meluvalleihin.  

Puisia  ratapölkkyjä  vaihdetaan  betonisiin 

Rataverkolla  on  noin  5,7  miljoonaa kreosoo-
tilla kyllästettyä puupölkkyä, mikä  on  noin  38 

 prosenttia kaikista pölkyistä. Loput  62  pro-
senttia ovat betonipölkkyjä. 

Asennetut ratapölkyt  1999-2008  

milj,  kpl 
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Betoni 	Puu  

Ratahallintokeskus  vaihtaa puisia  ra-
tapölkkyjä betonipölkkyihin  noin  300 000 

 kappaleen vuosivauhdilla. Tästä huolimat-
ta myös puupölkkyjä asennetaan  100 000-
150 000  kappaletta vuosittain erityiskohtei

-sun,  kuten ratapihoille, vaihteisiin  ja silloille. 
 Lisäksi puupölkkyjä käytetään hajavaihtoi

-hin.  Tällä tarkoitetaan yksittäisten pölkkyjen 
vaihtamista alkuperäisen kaltaiseksi, koska 
erilainen alusrakennevaatimus ei salli esi-
merkiksi puupölkkyjen sijoittamista beto-
nipölkkyjen väliin. 

Kreosootilla kyllästetyistä  puisista  ra-
tapölkyistä  noin  5-10  prosenttia käytetään 
uudelleen, loput haketetaan  ja  käytetään 

energiantuotantoon asianmukaisen ympä-
ristöluvan saaneilla poittolaitoksilla. Käytöstä 
poistettujen puupölkkyjen käsittely  ja poltto 

 keskitettiin vuonna  2008  Kajaaniin  ja  samal-

la toiminta Raumalla lopetettiin. Kreosootti-
pölkkyjen luovuttaminen yksityisille kulutta-
jille  on  kielletty. 

Pääraiteiden  kiskot  1997-2008  

raidekrn 
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60 kg/rn 	54 kg/rn 	43 kg/rn 	30 kg/rn  

Materiaali- 
tehokkuuden 
parantamisen 
tavoitteet  

Ratahallintokeskus  selvittää 
materiaalien ympäristövaikutuksia 

 ja  ottaa hankinnoissaan 
ympäristönäkökohdat entistä 

paremmin huomioon. 
Ratahallintokeskus  pyrkii 
materiaalien käytön väheritämi - 

seen  sekä kierrätykseen  ja 
uusiokäyttöön.  



Ratalain  ansiosta ympäristö otetaan 
paremmin huomioon  
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Vuoden  2008  alusta tuli voimaan  radanpitoa  
säätelevä  ratalaki,  joka loi oikeudellisen pe-
rustan rautatien suunnittelulle, rakentamisel-
le,  kunnossapidolle  ja  lakkauttamiselle.  IRa-
talaki  ei  sääntele  tarkasti ympäristöasioita, 

mutta  se  luo puitteet ympäristöasioiden huo-

mioonottamiselle  radanpidossa  kestävää ke-

hitystä  edistävällä  tavalla.  

Ratalaki  vaikuttaa eniten suunnitteluun  

IRatalain  mukaan rautatien rakentamista var-

ten  on  hyväksyttävä  yleissuunnitelma  ja ra-
tasuunnitelma asianmukaisine  ympäristö- 

vaikutusten  arviointeineen. Ratahankkeen 
ympäristövaikutukset  on  siten arvioitava 

kaikissa  ratalain  mukaisissa suunnitelmis-
sa, myös niissä, joissa ei  edellytetä  YVA-lain 

 mukaista  ympäristövaikutusten  arviointia.  
Ratalaissa  rautateiden suunnittelu  on  

kytketty läheisesti muuhun  alueidenkäytön  
suunnitteluun. Yleis-  ja  ratasuunnitelmat  pe-
rustuvat  oikeusvaikutteiseen  kaavaan, jos-

sa  rautatiealueen  sijainti  ja  suhde muuhun  
alueidenkäyttöön  on  selvitetty.  IRadanpidon  

keinoin  edistetään  kestävää  yhdyskuntake-
hitystä  ja  rakentamista sekä avointa  ja  vuo-

rovaikutteista  suunnittelua.  
Ratalaki  edellyttää, että myös ratojen  

kunnossapidossa ympäristönäkökohdat  ote-

taan huomioon. Käytännössä tämä vaikuttaa  

kunnossapidon työmenetelmiin  ja  materiaa-

livalintoihin.  

Asetus maaperän  pilaantuneisuudesta 

 ja  puhdistustarpeesta  

Valtioneuvoston asetus maaperän  pilaantu- 
neisuuden  ja  puhdistustarpeen  arvioinnista 

tuli voimaan  16.2007.  Siinä säädetään maa- 

perän  pilaantuneisuuden  ja  puhdistustar

-peen  arvioinnin perusteista sekä  riskinar-
vioinnin  käytöstä  ja  maankäyttötarkoituksen 

 vaikutuksesta arviointiin.  
Radanpidon  näkökulmasta asetuksen 

mukanaan tuoma  riskinarviointi  on  tervetul-

lut  ja  mandollistaa puhdistamiseen käytettä-
vien resurssien  kustannustehokkaan kohdis

-tamisen  niihin kohteisiin, joista voi aiheutua 

ympäristö-  tai terveysriskejä.  

Muutos  maankäyttö-  ja  rakennuslakiin  

Joulukuussa  2008  hyväksyttiin  maankäyt

-tö-  ja  rakennuslain  muutos, jolla laajennettiin  
valituslupajärjestelmää  tietyin edellytyksin  
asemaakaavoitukseen, suunnittelutarverat-
kaisuihin  sekä  poikkeamispäätöksiin.  Lisäk-
si kunnalle asetettiin velvoite antaa perustel-
tu vastaus  muistutukseen  ilman vastauksen  
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pyytämistä  ja velvoitettiln  pääkaupunkiseu-
dun  kunnat  laatimaan yhteinen yleiskaava. 
Muutoksen myötä myös raideliikennease

-man  läheisyydessä oleva alue voidaan ni-
metä kehittämisalueeksi. 

Uusi jätepuitedirektiivi voimaan 
EU:n  uusi jätepuitedirektiivi tuli voimaan jou-
lukuussa  2008. Se on  saatettava kansallises-
ti voimaan kanden vuoden kuluessa. Direktii

-vin  tavoitteena  on  edistää jätteen uudelleen 
käyttöä  ja kierrätystä  sekä vähentää jätteen 
päätymistä kaatopaikalle  ja  tästä johtuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä. 

Direktiivissä  annetaan määrällisiä kierrä-
tysvaatimuksia muun muassa vaarattomalle 
rakennus-  ja purkujätteelle. Jäsenvaltiolden 

 on  laadittava kansalliset jätteen synnyn eh-
käisyn ohjelmat  ja jätehuoltosuunnitelmat.  

Syksyllä  2007  asetettiin työryhmä val-
mistelemaan kansallista jätelainsäädännön 
kokonaisuudistusta. Uudistuksen taustalla 

 on  muun muassa EU:n jätepuitedirektiivi, val-
takunnallinen jätesuunnitelma sekä ympäris-
tö-  ja tuotepolitiikkaa  koskevat ohjelmat. Uu-
distuksen tavoitteena  on  luoda ohjauskeinot 
jätteen synnyn ehkäisylle, jätteen kierrätyk-

selle,  energian  hyödyntämiselle  ja  muulle  jä-
tehuollolle  sekä parantaa tuottajavastuun 
kannustavuutta  ja  laajentaa sitä. 

Vesienhoitosuunnitelmat  kuultavaksi 
Vesienhoidon järjestämisestä annettuun la-
kiin perustuvat vesienhoitosuunnitelmat tu-
livat kuultavaksi syksyllä  2008.  Sen  jälkeen 
kun valtioneuvosto  on  vahvistanut vesienhoi-

tosuunnitelmat vuonna  2009, on  viranomais-
ten otettava ne toiminnassaan huomioon.  

Erityisesti suunnitelmien pohjavesisuojelua 
koskevat linjaukset ovat Ratahallintokeskuk

-sen  kannalta merkityksellisiä. 

Ympäristölupajärjestelmän 

 uudistaminen käynnissä 
Ympäristöraportin raportointiajanjaksolla 

 2007-2008 on  ollut käynnissä myös ympäris-
tölupajärjestelmän uudistustyö, jonka tavoit-

teena  on  muun muassa tehostaa ympäris-
tölupien käsittelyä lisäämällä normiohjausta 
uudella hyväksymismenettelyllä. Normioh-
jauksen piiriin kuuluvia toimialoja olisivat 
muun muassa kivenmurskaus  ja  -louhinta. 



Tärinä  ja  melu 
keskeiset tutkimuskohteet  

Ratahallintokeskuksen  tutkimus-  ja kehi-
tystoiminnalla  tuotetaan uusia toimintamal

-leja ja teknologioita radanpidon  tarpeisiin. 
Ketterällä  ja tarvelähtöisellä t&k -toiminnalla 
varmistetaan Suomen kilpailukyky kansain-
välisillä markkinoilla  ja  taataan joukkoliiken

-teen  markkinaosuuden säilyminen. Samalla 
edistetään rautatieliikennettä, parannetaan 
radanpidon tehokkuutta, pienennetään elin-
kaarikustannuksia, haetaan innovatiivisuutta 

 ja  laajennetaan alan osaamista. 
Ratahallintokeskus  varmistaa t&k-stra-

tegiassaan, että luonnon monimuotoisuu-

teen  ja kulttuuriympäristön  vaalimisen tutki-
mukseen  ja  selvityksiin rataympäristössä  on 

 osoitettu riittävät resurssit. 
Ratahallintokeskuksen  ympäristöön liitty-

vässä t&k-toiminnassa keskitytään erityisesti 

tärinän  ja melun  torjuntaan. Meluntorjunnas
-sa  pääpaino  on  uusien, hinta-laatusuhteel-

taan kehittyneiden meluntorjuntaratkaisu-
jen kehittäminen sekä EU:n meluselvitys-  ja  

raportointihaasteisiin  vastaaminen. 
Tärinäntorjunnassa  on  edelleen tarvetta 

kehittää ratarakenteita  ja  rata-alueelle tehtä-
viä torjuntarakenteita. Toisaalta  on  tarpeen 
kehittää mittausmenetelmiä  ja käytäntöjä 

 aiempaa luotettavamman tärinäaineiston 
varmistamiseksi. 

Ratahallintokeskus  on  teettänyt useita 
koekohteita tärinän kulkeutumisen vähentä-
miseksi. Tulokset ovat lupaavia  ja  torjunta- 
kustannukset ovat suurusluokaltaan lähellä 
meluntorjunnan kustannuksia. 

Meluaidoille  etsitään vaihtoehtoja  

Melun  vähentämiseksi testataan parhaillaan 
vaihtoehtoisia menetelmiä  ja  rakenteita pe-
rinteisille meluaidoille, jotka ovat alttiita ilki-
vallalle  ja  joita asukkaat pitävät toisinaan ru

-mina.  Vaihtoehtoisia melunvähennyskeinoja 
ovat muun muassa kiskoihin kiinnitettävät 
melunvaimentimet. kiskojen voitelu  ja  mata-
lat melukaiteet. 

Ilmastonmuutokseen  liittyvä tutkimus 

kasvussa  

Ratahallintokeskus  näkee ilmastonmuutok
-seen  sopeutumiseen  ja ilmastonmuutoksen 

hillintään  liittyvän tutkimuksen entistä tär-
keämmäksi. Esimerkiksi kasvillisuuden tor-

junta  rata -alueilla tulee ilmastonmuutoksen 
myötä vaatimaan uusia ratkaisuja. 

Energia-  ja ilmastotutkimus  on  kan-

sainvälisesti vilkasta  ja  etenkin teknolo-
giatutkimuksessa tarvitaan kansainvälistä 
yhteistyötä riittävien tutkimuspanosten ai-

kaansaamiseksi. Euroopan unioni  ja  kan-

sainväliset rautatieliikenteen organisaatiot 
ovat tutkimushankkeiden käynnistämisessä 

 ja  toteuttamisessa keskeisessä asemassa. 
Ratahallintokeskus  osallistuu aktiivisesti 

kansainvälisten rautatiejärjestöjen UIC:n  ja 

 jatkossa EIM:n koordinoimaan rautateihin 
liittyvään ympäristötutkimukseen. 



ElM  
(European Rail Infrastructure Managers) 

 Kansainvälinen rautatiejärjestö, jonka tehtävänä 
 on  edistää eurooppalaisten rataverkosta vastaa-

vien organisaatioiden tavoitteita rautatieliikenteen 
markkinoilla. 

Ekosysteemi 
Ekosysteemi  tarkoittaa luontonsa puolesta verraten 
yhtenäisen alueen eliöiden  ja  elottomien ympäris-
tötekijöiden  muodostamaa toiminnallista kokonai-
suutta. Siihen sisältyvät niin luonnon elolliset kuin 
elottomat kohteet tietyllä rajatulla alueella. 

Energiatehokkuus  
Energian  tuotannon, käytön  ja  muuntamisen hyö-
tysuhde. 

Hiilidioksidi,  CO2  
Eloperäistä hiilidioksidia  vapautuu, kun biologinen 
aine maatuu  tai  palaa. Fossiilista hiilidioksidia va-
pautuu poltettaessa hiiltä, kaasua  tai  Öljyä. Fossiili

-sen  hiilidioksidin vapautuminen vaikuttaa osaltaan 
ilmastonmuutokseen. 

Kasvihuonekaasut 
Ilmastonmuutosta  aiheuttavia kaasuja  (mm.  vesi- 
höyry, hiilidioksidi, metaani, typpioksiduuli, otsoni 

 ja  kloorifluorihiilivedyt)  päästävät auringon säteilyn 
maapallon  pinnalle,  mutta eivät päästä maapallon 
lähettämää lyhyempiaaltoista säteilyä lävitseen. 

Kasvihuonepäästöt  
Kaasuja, jotka ilmakehään päästyään voimistavat 
ilmastonmuutosta. Rautatiellikenteen seurauksena 
syntyy lähinnä hiilidioksidia. 

Kestävä kehitys 
Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan maailmanlaa-
juisesti, alueellisesti  ja  paikallisesti tapahtuvaa jat-
kuvaa  ja  ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jon-
ka päämääränä  on  turvata nykyisille  ja  tuleville 
sukupolville hyvät elämisen mandollisuudet. Laa-
jasti määriteltynä sisältää neljä toiminnallista ulot-
tuvuutta: ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen  ja 

 kulttuurisen. 

Kreosoottiöljy 
Kivihiilitervasta tislattava  öljy,  jota  käytetään esimer-
kiksi puisten ratapölkkyjen  ja  puhelinpylväiden  kyl

-lästämiseen. Kreosootti  on  myrkyllinen aine, joka 
sisältää haihtuvia hiilivetyjä. Paljaalla iholla  se  ai-
heuttaa ärsytystä. 

Kuljetussuorite 
Kuljetusmatkan  ja  kuijetetun  määrän  tulo.  

Kulttuuriympäristö 
Kulttuuriympäristöllä  tarkoitetaan kokonaisuutta, 
jonka muodostavat rakennettu kulttuuriympäristä 
eli rakennusperintö, kulttuurimaisema  ja  muinais

-jäännökset. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma  
Pitkän aikavälin strateginen suunnitelma, jossa tar-
kastellaan liikkumista  ja  kuijettamista  koskevan jär-
jestelmän kehittämistä kokonaisuudessaan  ja  so-
vitetaan yhteen hikennejärjestelmän  ja  maankäytön 
kehittämistä. 

Liikenteenohjaus  
Rautatieliikenteen ohjaus  on  Ratahallintokeskuksen 

 vastuulla olevaa toimintaa, jonka avulla varmiste-
taan junaliikenteen turvallisuus  ja  sujuvuus. Liiken-
teenohjausta hoitaa siihen erikoistunut henkilöstö. 
Toiminnon oleellisia osia ovat junaturvallisuussään

-tö,  turvalaitteet,  rautateiden opasteet  ja  opastimet 
 sekä radioliikenne. 

Melu 
Aäni,  jonka ihminen kokee epämiellyttävänä  tai  joka 

 on  muuten haitallista terveydelle  tai  hyvinvoinnille. 
 Pitkäaikainen melulle altistuminen voi heikentää 

kuuloa pysyvästi  ja  jatkuvalle  yli  90  desibelin melul
-le  altistuminen aiheuttaa lähes aina pysyvän kuu-

lovaurion. 

Perinnebiotooppi 
Perinnobiotooppi  tarkoittaa perinteisten elinkeino- 
sekä maankäyttötapojen muovaamia luontotyyp-
pejä, joilla kasvaa uhanalaisia lajeja. Esimerkiksi 
niityt, kedot, ahot  ja  metsälaitumet  ovat perinne-
biotooppeja. 

Pohjavesi  
Se  osa  sateesta, joka imeytyy  ja  varastoituu  maape-
rään yhtenäiseksi maaperän huokoset kyllästäväksi 
vesivyöhykkeeksi. 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta 
YTV 
YTV:n  tehtävänä  on  edistää pääkaupunkiseudun 

 (Helsinki,  Espoo, Vantaa  ja  Kauniainen) kehitystä 
tuottamalla korkeatasoisia joukkoliikenteen, jäte-
huollon, ilmansuojelun  ja  kehityssuunnittelun  pal-
veluita.  

Radan  estevaikutus 
Rataväylä  luo estoen  radan  poikki tapahtuvalle  lik

-kumiselle. Estevaikutus  voi kohdistua sekä ihmisiin 
että eläimiin. 

Radanpito 
Rataverkon  ylläpito  ja  kehittäminen, johon kuuluvat 

 radan  kunnossapito  ja  korvausinvestoinnit, kehit-
tämishankkeet, liikenteenohjaus, kiinteistötoimi  ja 

 viranomaistehtävät. 

Raide  
Käsittää ratakiskot, ratapölkyt, kiskon kiinnitysosat 

 ja  kiskon  jatko -osat,  Raiteet jaetaan  pää-  ja  sivu-
raiteisiin. 

Ratapiha 
Rautatieasemalla olevat raidejärjestelyt. 

Rautatiealue 
Rautatietoimintoja  varten tarkoitettu alue.  

Rata-alue  
Rata-alueella tarkoitetaan  radan,  ratapihan  ja  nii-
hin välittömästi kuuluvien rakenteiden  ja  laitteiden 
vaatimaa aluetta. 

Rataverkko  
Koko  liikennöity rautatiejärjestelmä. 

Sedimentti 
Sedimentti  tarkoittaa kerrostuvaa maa-ainesta, joka 

 on  siirtynyt paikalle  veden,  tuulen  tai  jäätikön vaiku-
tuksesta. Tavallisimmin sedimenttejä syntyy  menen, 

 järvien  ja  jokien pohjiin. 

Toimintajärjestelmä  
Sisältää laadun, turvallisuuden  ja  ympäristöasioiden 
hallintaan liittyvät  osa-alueet. Järjestelmä  on  otettu 
käyttöön Ratahallintokeskuksessa vuonna  2005.  

Typen  oksidit, NOx 
Syntyvät palamisen yhteydessä  ja  osin myös ilmas-
sa olevan  typen ja  hapen reaktiotuotteena. Aiheut-
tavat happamoitumista, rehevöitymistä, korroosiota 
sekä osallistuvat alailmakehän otsonin muodostu-
miseen. 

Ulc  
(Union Internationale des Chemins de  fer) 

 Kansainvälinen rautatieliitto  on  kansallisten rauta-
tieyhtiöiden yhteistyöjärjestö, jonka tavoitteena  on  
rautatiealan  ja sen  toimintamandollisuuksien kehit-
täminen. 

Uusiokäyttö  
Jätteiden kierrätys takaisin tuotannon raaka-ai-
neeksi. 

Vaaralliset aineet 
Aineet, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa ihmisil-
le, ympänistölle  tai  omaisuudelle räjähdys- palo-  tai  
säteilyvaarallisuutensa, myrkyllisyytensä, syävyttä-
vyytensä  tai  muun ominaisuutensa vuoksi. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat  osa 

 maankäyttö-  ja  rakennuslain  mukaista alueidenkäy-
tön suunnittelujärjestelmää, 

Väylävirasto  
Osana valtion tuottavuusohjelmaa Tiehallinto,  Me -
renkulkulaitos  ja  Ratahallintokeskus  yhdistetään 
väylävirastoksi vuoden  2010  alusta. 

Yhdyskuntarakenne 
Yhdyskuntarakenteella  tarkoitetaan työssäkäynti-
alueen, kaupunkiseudun, kaupungin, kaupungin-
osan  tai  muun taajaman rakennetta. Käsite sisältää 
asunto-, työpaikka-, asiointi-  ja  virkistysalueiden  ja 

 niitä yhdistävän liikenteen  ja  teknisen huollon jär-
jestelmien muodostaman fyysisen  ja  toiminnallisen 
kokonaisuuden. 

Ympäristöindikaattori 
Ympäristäindikaattori  on  mittari, joka kertoo ympä-
ristön senhetkisestä  tai  pitkäaikaisesta tilasta. Näitä 
voivat olla esimerkiksi ilman  tai  veden  puhtaus. 
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