
Ratatekniset ohjeet: Termit ja määritelmät
*tähdellisistä löytyy tarkempi kuvaus ko. ohjeesta

Ohje Termi Määritelmä

RATO 5 Ajojohdin Ajolangan ja kannattimen tai vain ajolangan muodostama johdin. 

RATO 5 Ajojohtimen rakennekorkeus Kannattimen ja ajolangan välinen pystyetäisyys muualla kuin ajojohtimen kannatuskohdassa. 

RAMO 13* Ajolangan korkeus Ajolangan korkeus on ajolangan kohtisuora etäisyys kiskojen kulkupinnan tasosta.

RATO 5 Ajolangan ohjain Kääntöorren osa, johon ajolanka voidaan kiinnittää ja jonka tarkoituksena on parantaa ajojohtimen joustavuutta ja pitää ajolanka sivusuunnassa paikallaan. 

RAMO 13* Ajolangan pituuskaltevuus Ajolangan pituuskaltevuus on peräkkäisten ripustuspisteiden välinen suhteellinen korkeusero.

RAMO 13* Ajolangan siksak Ajolangan siksak on ajolangan kannatuskohdan kohtisuora etäisyys raiteen keskilinjasta, joka on kohtisuorassa kiskojen kulkupinnan tasoon nähden.

RATO 5 Ajolanka Ajojohtimen alempi osajohdin, josta virroitin ottaa tehoa. 

RATO 5 a-kisko Ratajohtopylvään puoleinen kisko, kts. myös b-kisko 

RATO 5 Akselinlaskentajärjestelmä Raiteen vapaanaolon valvontajärjestelmä, joka perustuu osuuden päissä olevien laskentapisteiden välillä olevien akselien lukumäärään. 

RATO 21 Akselipaino Akselipaino on kalustoyksikön yhden akselin molempien pyörien (pyöräkerran) raiteeseen kohdistama staattinen paino.

RATO 5 A-köysi Kannattimettomassa ajojohtimessa ajolangan ripustamiseen käytetty apuköysi. 

RATO 18 Alusrakenne Alusrakenne sisältää raiteen tukikerroksen alapuoliset rakennekerrokset ja kuivatuslaitteet sekä lämmön- ja tärinäneristeet.

Uusi Alustava yleissuunnitelma Alustavassa yleissuunnitelmassa on esitetty linjausvaihtoehtoja, jotka on jo viety pidemmälle tarveselvityksestä. Kts. Esiselvitys

RATO 16 Asema-alue Asema-alue tarkoittaa henkilöliikenteen junien pysähtymispaikkaa palveluineen, kulkuyhteyksineen ja liityntäliikennealueineen. Asema-alueeseen kuuluvat 
raiteet ja matkustajalaiturit sekä kulkuyhteydet ympäröivästä yhdyskunnasta sisältäen esteettömän reitin, palvelut ja asemarakennuksen. 
Liityntäliikennealueella on tyypillisesti saattoliikennettä, taksiasema tai -tolppa ja linja-autopysäkki sekä pysäköintipaikkoja ajoneuvoille ja polkupyörille 

RATO 16 Asemarakennus Asemarakennus on lämmin tila, jossa on palveluja junamatkustajille, kuten odotus- tila, lipunmyyntitila, lipunmyyntiautomaatteja, WC-tilat, 
matkustajainformaatiota ja kaupallisia palveluja. Asemarakennus ei välttämättä ole erillinen rakennus, vaan se voi olla osana rakennuksen muita toimintoja. 

RATO 17 Asennuskohta Raiteen suuntainen enintään 1000 mm alue raiteen oikealla tai vasemmalla puolella, raidevälissä tai raiteen päällä, jonka sisällä samasta suunnasta luettavat 
radan merkit ovat. 

RATO 6 Asetusetäisyys Asetusetäisyys on suurin matka, jonka etäisyydellä turvalaite voi olla sitä ohjaavasta asetusosasta. 

RATO 10 ATP-VR/RHK ATP-VR/RHK on Suomessa käytössä olevan JKV-järjestelmän kansainvälinen nimitys, jota käytetään tavanomaisen ja suurnopeusratojen rautatiejärjestelmien 
yhteentoimivuuden teknisten eritelmien ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmässä kuvaamaan jäsenvaltio Suomen vastuulla olevaa luokan B 
kulunvalvontajärjestelmää.  
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RATO 5 Aukean tilan ulottuma (ATU) Pitkin raidetta ulottuva tila, jonka sisäpuolella ei saa olla kiinteitä rakenteita eikä laitteita. 

RATO 6 Aukiajettu  Aukiajettu on asetinlaitteessa oleva vaihteen tila, joka alkaa vaihteen aukiajosta ja päättyy, kun aukiajetun vaihteen kääntökomento on annettu. Vaihteen on 
oltava aukiajettu, kun vähintään yhdessä vaihteen kääntölaitteista havaitaan aukiajo. 

RATO 6 Aukiajo Aukiajolla tarkoitetaan tapahtumaa, jossa pääteasennossa olevan keskitetyn vaihteen kieli, joka ei ole kyseisessä vaihteen asennossa tukikiskoa vasten, liikkuu 
ja vaihteen pääteasento poistuu valvonnasta ilman, että vaihdetta käännetään. Lisäksi aukiajolla tarkoitetaan tapahtumaa, jossa pääteasennossa olevan 
risteyskärjen pääteasento poistuu valvonnasta ilman, että risteyskärjen kääntölaitetta käännetään. 

RATO 6 Avainsalpalupa Avainsalpalupa on asetinlaitteen avainsalpalaitteelle antama ohjaus, joka mahdollistaa avaimen irrottamisen avainsalpalaitteesta. Avainsalpalupa voidaan 
antaa erillisenä komentona tai se voi liittyä paikallislupaan. 

RATO 20 AVI Aluehallintovirasto .

RATO 10 Baliisi Baliisi on JKV-ratalaite, joka lähettää JKV-veturilaitteen antennilta saamallaan energialla muistiinsa ohjelmoidun tai tiedonsiirtokaapelin kautta lähetetyn 
baliisisanoman JKV-veturilaitteen antennille. 

RATO 10 Baliisikaapelointi Baliisikaapelointi on baliisia ohjaavan laitteen ja baliisin välinen kaapelointi. 

RATO 10 Baliisiryhmä Baliisiryhmä on kahden baliisin muodostama kokonaisuus. 

RATO 18 Betonitunneli Betonitunneli on tunneli, jonka pääasiallinen kantava rakenne on teräsbetoni. Betonitunneli rakennetaan pinnalta avattuun kaivantoon sillanomaisena 
rakenteena.

Osajärjestelmien 
käyttöönottolupamenettely, 
Liikennevirasto, 17.9.2013

CCS-osajärjestelmä (Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä, OHM, engl. Command, Control and Signalling Subsystem, CCS) tarkoittaa kaikkia ratalaitteita, joita tarvitaan 
varmistamaan verkossa luvallisesti liikkuvien junien turvallisuus, ohjaus ja valvonta.

RATO 18 Deflagraatio Deflagraatio tarkoittaa humahdusta tai räjähdysmäistä palamista. Deflagraatiossa palamisvyöhyke etenee nopeudella, joka on pienempi kuin äänen nopeus 
reagoimattomassa aineessa.

RATO 18 Detonaatio Detonaatio tarkoittaa materiaalin räjähdysmäistä palamista, jossa huippupaine vaikuttaa räjähdyshetkellä. Palamisvyöhyke etenee nopeudella, joka on 
suurempi kuin äänen nopeus reagoimattomassa aineessa.

RATO 21 Dynaaminen iskukuorma Qimp tarkoitetaan pyörän kiskoon kohdistamaa korkeataajuista enimmäisvoimaa.

RATO 21 Dynaaminen kuorma Qmax tarkoitetaan standardin SFS-EN 14363:2005 mukaista, pyörän kiskoon kohdistamaa pystysuuntaista enimmäisvoimaa.

RATO 5 EJP Erotusjakson paikka. 

RATO 20 ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Osajärjestelmien 
käyttöönottolupamenettely, 
Liikennevirasto, 17.9.2013

ENE-osajärjestelmä ENE-osajärjestelmä (Energiaosajärjestelmä, engl. Energy Subsystem, ENE) tarkoittaa sähköistysjärjestelmää ja ilmajohtoja sekä sähkönkulutuksen 
mittausjärjestelmän ratalaitteistoa.
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EN-rataluokka EN-rataluokat perustuvat akselipainoon ja akseliväliin liittyviin geometrisiin näkökohtiin. EN-rataluokkaa käytetään Euroopan komission YTE:ssä. EN-rataluokat 
perustuvat standardiin SFS-EN 15528.

Ensimmäisen luokan 
liikenteenohjaus 

Liikennepaikat ja liikennepaikkojen välisten raiteiden muodostama alue siltä osin, kun aluetta ei ole osoitettu toisen luokan liikenteenohjauksen alueeksi. 
Alueella liikennöintiin ja ratatyöhön on oltava valtion rataverkon liikenteenohjauksen lupa. 

Erilliskäyttö Erilliskäyttö on asetinlaitteen ohjaamista asetinlaitteen omalla käyttöliittymällä.  

Eristysjatkos Ratakiskon sähköisesti eristävä katkaisu. 

Eristyskerros Eristyskerros estää tai vähentää sen alla olevien maakerrosten routimista ja 
muodostaa välikerrokselle tasaisen ja kantavan alustan sekä siirtää ja jakaa kuormat pohjamaalle. Eristyskerroksen tehtävänä on myös pysäyttää kapillaarinen 
veden nousu kerroksen alaosaan ja toimia suodatinkerroksena. Eristyskerroksessa käytettävät materiaalit on esitetty julkaisussa InfraRYL /1/. Yleisiä 
vaatimuksia voidaan täsmentää hankekohtaisilla vaatimuksilla. 

Erotusjakso Rakenne, jossa ajojohdin on vierekkäisten syöttöalueiden rajalla eristetty pituussuunnassa kahdesta peräkkäisestä kohdasta, joiden väliin jää maadoitettu osa. 

Erotusjaksoalue Erotusjakson kohdalla oleva alue, jossa keskeytetään tehon otto ajojohtimesta. 

Erotuskenttä Kiristyskenttä, jossa on siirtymäjänne ja erotusväli. 

Rautateiden 
infrastruktuuriosajärjestelmä 
TRAFI/18116/03.04.02.00/ 
2012

RATO 17

RATO 6

RATO 5

RATO 3

RATO 5

RATO 5

RATO 5

RATO 5 Erotusväli Erotuskentän tai ryhmityseristimen ilmaväli, joka on ajojohtimen kahden sähköisen ryhmän rajana. 

Uusi ERTMS ERTMS (European Rail Traffic Management System) on Euroopan unionin rautateiden merkinantojärjestelmien hallinnointia ja yhteentoimivuutta koskevien 
standardien järjestelmä. 

RATO 6 Esiopastinetäisyys Esiopastinetäisyys on matka esiopastimelta pää- tai suojastusopastimelle tai junakulkutien päättävälle raideopastimelle, jonka esiopastintiedon esiopastin 
välittää. Pääopastimen yhteydessä sijaitsevalla esiopastimella voi olla useita esiopastinetäisyyksiä kulkutievaihtoehtojen mukaisesti, jos pääopastimen 
aloittamalla suojavälillä on kulkutievaihde. 

RATO 5 Esiriippuma Ajolankaan tehty vähäinen riippuma, jonka tarkoituksena on kumota jänteen keskialueen suuremman joustavuuden haitallinen vaikutus virranottoon. 

Uusi Esiselvitys Esiselvitys on hankkeen ensimmäinen vaihe, joka voi olla tarvemuistio, tarveselvitys tai alustava yleissuunnitelma. Tarvemuistio sisältää hankkeen 
tarpeellisuuden perustelut kustannuksineen. Tarveselvityksessä on esitetty erilaisia vaihtoehtoja, vaikutuksia, kannattavuutta ja kustannuksia. 

RATO 16 Esteetön reitti Esteetön reitti on reitti, joka yhdistää vähintään kaksi julkista aluetta, jotka on tarkoitettu matkustajien kulkemiseen. Esteettömällä reitillä voivat kulkea kaikki 
liikkumis- ja toimimisesteiset henkilöt. Esteetön reitti tukee liikkumis- ja toimimisesteisten sekä ikääntyneiden henkilöiden omatoimista liikkumista sekä junan 
käyttöä. 

Uusi ETCS ETCS (European Train Control System) on eurooppalainen junien automaattisen kulunvalvonnan standardi. Se on suunniteltu korvaamaan nykyisin 
Euroopassa käytössä olevat 14 keskenään yhteensopimatonta kulunvalvontajärjestelmää. ETCS on osa ERTMS-hanketta.

RATO 4 Etujatkosalue  Etujatkosalue on vaihteen etujatkoksen edessä oleva alue, jolla vaihteen raiteesta poikkeava kiskonkallistus tasataan raiteen kiskonkallistusta vastaavaksi. 

RATO 10 Etumerkkibaliisi Etumerkkibaliisi on baliisi, jonka baliisisanoman tyyppi on etumerkki ja joka on asennettu etumerkkipisteen baliisiryhmään. 
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RATO 10 Etumerkkipiste Etumerkkipiste on baliisiryhmä, joka välittää tiedon nopeusrajoitusalueesta. 

RATO 6 Fiktiivinen opaste  Fiktiivinen opaste on JKV:n keskitetyssä ohjauksessa JKV:lle välitettävä tilatieto. Fiktiivinen opaste voi välittää lisätiedon opastimen opasteesta, peräkkäin 
varmistetuista kulkuteistä, peräkkäin varmistetuilla kulkuteillä olevista vaihteista, kulkutien päättävästä opastimesta tai varatun raiteen kulkutiestä.  

RATO 10 Fiktiivipiste  Fiktiivipiste on baliisiryhmä, jonka tehtävänä on välittää esiopastintietoa kohdassa, jossa ei ole opastinta. Fiktiivipisteessä molempia baliiseja ohjataan kaapelin 
kautta lähetettävällä muuttuvalla tiedolla.  

RATO 10 Fiktiivipistebaliisi Fiktiivipistebaliisi on baliisi, jonka baliisisanoman tyyppi on opastin ja joka on asennettu fiktiivipisteen baliisiryhmään. 

RATO 6 Hajautettu JKV-ohjaus Hajautettu JKV-ohjaus on järjestely, jossa JKV on liitetty asetinlaitteeseen tehoa mittaavilla koodaimilla. 

RATO 18 Henkilöliikennetunneli Henkilöliikennetunneli on pelkästään henkilöliikenteen käytössä oleva ratatunneli.

RATO 20 Hulevesi Maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettava sade- tai sulamisvesi. Hulevesiä ovat myös esimerkiksi palonsammutusvesi 
ja katujen pesuvesi.  

Uusi Huoltokirja ja/tai 
kunnossapitokansio

Huoltokirjassa ja/tai kunnossapitokansiossa kuvataan tarvittavat mittaus‐, tarkastus‐ ja huoltotoimenpiteet radan palvelutason ylläpitämiseksi.

RATO 7 Huoltoraide Huoltoraide on raide, jolla on mahdollista huoltaa kiskoilla liikkuvaa kalustoa. 

RATO 18 Huoltotunneli Huoltotunneli on tunneli, jota pitkin rautatietunneliin pääsee ajoneuvolla muualta kuin rautatietunnelin suuaukon kautta. Huoltotunneli voi olla osa 
poistumisreittiä.

RAMO 13 Hyväksyntä Hyväksyntä on tilaajan tarkastus ja vastaanotto urakoitsijan luovuttamalle työlle, jossa todetaan, että työ on tehty sopimuksen mukaan. Vastaanottoon kuuluvat 
tarkastukset ovat osa työn laadunvalvontaa ja niissä varmistetaan, että luovutettava työ vastaa laadultaan tilattua.  

RATO 7 Hyötypituus Hyötypituus ilmoittaa sen pituuden raiteesta, jota voidaan käyttää junaliikenteessä silloin, kun junan on mahduttava pysähtymään kyseiselle raiteelle. 

RATO 6 Hälytysosuus Hälytysosuus on raideosuus tai peräkkäiset raideosuudet, jotka on kytketty ohjaamaan tasoristeyksen varoituslaitoksen toimintaa yhdestä suunnasta. Tieosuus 
ei ole hälytysosuus. 

RATO 6 Hätävarainen komento Hätävarainen komento on komento, jonka ehdot eivät varmista kaikkien asetinlaitteen toiminnalle asetettujen turvallisuusvaatimusten toteutumista. 
Hätävaraisen komennon on oltava kriittinen komento. 

RATO 6 Ilmaisu Ilmaisu on turvalaitteen antama tieto turvalaite-elementin tilasta. 

RATO 18 Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmiin kuuluvat ne luonnollisen tai koneellisen ilmanvaihdon järjestelmät ja laitteet, jotka palvelevat rautatietunnelin ilmanvaihtoa tai 
savunpoistoa.

RATO 18 Ilmoitettu laitos (engl. Notified 
Body)

Ilmoitettu laitos (engl. Notified Body) on riippumaton arviointilaitos Euroopan unionin jäsenmaan toimesta nimetty varmistamaan ja arvioimaan, että EU:n 
säädöksiin perustuvat vaatimukset täyttyvät.

RATO 5 Impedanssisilta Keskipistekuristin, jota käytetään kaksikiskoisen raidevirtapiirin alueella paluuvirran johtamiseen eristysjatkoksen yli (raidekuristin) sekä rakenteiden, 
paluujohtimen ja M-johtimen maadoittamiseen paluukiskoon (maadoituskuristin). Raidekuristin toimii myös raidevirtapiirin syöttöpään tai relepään muuntajana. 
Maadoituskuristin yhdistää maadoituskohteen kiskoihin (50 Hz), mutta ei oikosulje kiskoja raidevirtapiirin kannalta (125 Hz). 

RATO 5 Imumuuntaja (IM) Muuntaja, jonka ensiö on sarjassa ajojohtimen kanssa ja toisio paluujohtimen kanssa ja jonka tarkoitus on pakottaa paluuvirta kulkemaan paluujohtimessa. 
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RATO 5 Imumuuntajaväli Kahden peräkkäisen imumuuntajan väli.

RATO 16 INF YTE INF YTE on rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmää koskeva yhteentoimivuuden tekninen eritelmä (engl. Infrastructure Subsystem, INF), jota 
noudatetaan Euroopan unionin rataverkolla. 

RATO 10 Informaatiopiste Informaatiopiste on kahden baliisin muodostama baliisiryhmä, joka välittää tietoa JKV-veturilaitteelle. 

RATO 10 Jarrutuskäyrä Jarrutuskäyrä on JKV-veturilaitteen laskema tieto tavoitenopeuden valvomista varten. Jarrutuskäyrän laskenta tuottaa kuusi käyrää, jotka ovat näyttöjen 
ohjauskäyrä, jota käytetään kahden peräkkäisen tavoitepisteen valvonnassa, varoituskäyrä, hälytyskäyrä, käyttöjarrutuksen aloituskäyrä, käyttöjarrutuskäyrä ja 
hätäjarrutuskäyrä. 

RAMO 11 Jatkosrako Jatkosrako on kiskon jatkossovituksessa kiskon päiden välillä kulkusuunnassa oleva rako.

RATO 3 Jatkuvakiskoraide (Jk-raide) Jatkuvakiskoraide (Jk-raide) on raide, jossa kiskon pituus l > 300 metriä. 

RAMO 11* Jatkuvakiskovaihde (Jk-vaihde) Jatkuvakiskovaihde on vaihde, jossa kaikki kiskonjatkokset on jatkoshitsattu ja eristetyt kiskonjatkokset liimattu tai on käytetty erityisesti jatkuvakiskoraiteisiin 
tarkoitettuja lujitemuovisilla eristyssidekiskoilla varustettuja eristysjatkoksia, sekä vaihde on jatkoshitsaamalla yhdistetty Jk-raiteeseen.

RATO 10 JKV:llä varustamaton alue  JKV:llä varustamaton alue on rata tai osa radasta, jonka junakulkutieraiteita ei ole varustettu JKV-ratalaitteilla. JKV-veturilaite ohjataan varustamattomalle 
alueelle siirryttäessä tilaan, jossa se valvoo yksikön suurinta nopeutta tai JKV:llä varustamattoman alueen aloittavien baliisien välittämää nopeusrajoitusta. JKV-
veturilaite käsittelee baliiseilta saamansa tiedon JKV:llä varustamattoman alueen tilassa. 

RATO 10 JKV:llä varustettu alue  JKV:llä varustettu alue on rata tai osa radasta, jonka junakulkutieraiteet on varustettu JKV-ratalaitteilla. JKV-veturilaite on tilassa, jossa se valvoo yksikön 
suurinta nopeutta baliisien välittämien tietojen ja JKV-veturilaitteelle syötettyjen junatietojen mukaisesti. 

RATO 10 JKV:n määräävä kaltevuus JKV:n määräävä kaltevuus on kaltevuusarvo, joka määritetään RATOn osassa 10 esitettyjen vaatimusten mukaisesti tavoitepisteelle tai opastimen ja 
turvattavan kohdan väliselle matkalle. 

RATO 10 JKV-alue  JKV-alue on yhtenäinen osa rataa, jolla JKV-veturilaite on ohjattu tiettyyn tilaan. JKV- alue on JKV:llä varustettu alue, JKV:llä varustamaton alue, JKV-
rakennusalue tai vieraan kulunvalvontajärjestelmän alue. JKV-alueen määrittelemisessä ja rajaamisessa on huomioitava ainoastaan junakulkutieraiteet. 

RATO 10 JKV-järjestelmä  JKV-järjestelmä on JKV-veturilaitteen ja JKV-ratalaitteiden muodostama kokonaisuus 

RATO 10 JKV-rakennusalue  JKV-rakennusalue on radan junakulkutieraiteet, jotka on rajattu rakennusalueen rajaavilla baliisiryhmillä. JKV-veturilaite ohjataan JKV-rakennusalueella tilaan, 
jossa se valvoo yksikön suurinta nopeutta tai JKV-rakennusalueen aloittavien baliisien välittämää nopeusrajoitusta. JKV-veturilaite ei käsittele baliiseilta 
saamaansa tietoa rakennusalueen tilassa. JKV-rakennusaluetta käytetään tilanteessa, jossa JKV:n rakentaminen on kesken tai sitä ollaan muuttamassa.  

RATO 10 JKV-ratalaitteet JKV-ratalaitteet on kokonaisuus, johon kuuluvat baliisit ja muut laitteet, joilla JKV on kytketty opastimiin ja asetinlaitteeseen. 

RATO 10 JKV-veturilaitteet JKV-veturilaitteet on kokonaisuus, johon kuuluvat liikkuvassa kalustossa olevat JKV:n laitteet. 

Uusi Juna Juna voi olla paitsi matkustaja- tai tavaravaunuista taikka näiden molempien yhdistelmästä ja veturista muodostettu kokonaisuus. Myös veturi tai sitä vastaava 
vetoyksikkö taikka metrojuna yksinkin voivat muodostaa junan. Määritelmää sovelletaan myös huolto- ja korjaustöissä sekä ratatöissä käytettäviin, kiskoilla 
liikkuviin rakennus- ja työkoneisiin. 
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RATO 6 Junakulkutie Junakulkutiellä tarkoitetaan junakulkutien ehdoin varmistettua kulkutietä.  

RATO 6 Junakulkutieraide Junakulkutieraide on raide, jolla olevat raideosuudet voivat olla osana junakulkutietä. 

RATO 10 Junatieto Junatieto on JKV-veturilaitteelle ohjelmoitava tieto junan jarrutuskyvystä, pituudesta ja junan noudattamista nopeusrajoituksista. 

RATO 10 Junayksikkö Junayksikkö on liikkuva kalusto, jossa matkustajavaunut ja vetokalusto ovat kiinteä kokonaisuus.

RATO 6 Junien kulunvalvonta (JKV) Junien kulunvalvonta on järjestelmä, joka valvoo yksikön suurinta nopeutta. 

RATO 20 Jätevesi Käytöstä poistettu vesi, josta voi aiheutua ympäristön pilaantumista (ympäristönsuojelulaki 3 §). 

RATO 3 Jätkänpolku Jätkänpolku on välikerroksen yläpinta tukikerroksen ja välikerroksen ulkoreunan välillä. 

RATO 2 Kaarevuus Kaarevuus on säteen käänteisarvo (1/R). Ympyränkaarella kaarevuus on vakio, ja siirtymäkaarella kaarevuus muuttuu. Klotoidin muotoisella siirtymäkaarella 
kaarevuus muuttuu suoraviivaisesti. 

RATO 2 Kaari Kaari on vaakatasossa oleva ympyrän kaari. Kaaren säde määritellään raiteen keskilinjan mukaan. 

RATO 2 Kaarre Kaarre käsittää vaakatasossa tapahtuvan suunnanmuutoksen geometriset elementit. Yleisimmin se on ympyränkaari ja siihen liittyvät siirtymäkaaret. Kaarre voi 
olla myös pelkkä ympyränkaari tai useammista ympyränkaarista ja siirtymäkaarista koostuva korikaari. 

RAMO 11 Kaarrekisko Kaarrekisko on normaalipituutta lyhempi ratakisko, jolla tasoitetaan kaarteen ulko- ja sisäpuolisen kiskojonon pituusero Lk- ja Pk-raiteissa.

RATO 5 Kaksikiskoinen raidevirtapiiri Raidevirtapiiri eristetyllä raideosuudella, jossa raiteen raidevirtapiiri molemmat kiskot ovat paluukiskoja. 

RATO 21 Kaksitieratatyökalusto Kaksitieratatyökalusto on ratatyöhön varatulla raiteella omalla konevoimalla tai hinattavana liikkuvaa kalustoa. Tässä tarkoitettava kaksiterätyökalusto ei kulje 
junana eikä vaihtotyönä.

RATO 5 Kaksoisorsipylväs Pylväs, johon on kiinnitetty kaksi kääntöortta samalle puolelle. 

RATO 18 Kalliotunneli Kalliotunneli on tunneli, jonka pääasiallinen kantava rakenne on tiivistetty ja lujitettu kallio.

RATO 2 Kallistuksen muutos ajan 
funktiona

Kallistuksen muutos ajan funktiona tarkoittaa kallistuksen muutosta kulkuajan suhteen.  Esimerkiksi 35 mm/s tarkoittaa, että 1 sekunnin aikana kuljetulla 
matkalla kallistuksen muutos on 35 mm. 

RATO 2 Kallistuksen muutos pituuden 
funktiona 

Kallistuksen muutos pituuden funktiona tarkoittaa kallistuksen muutosta kuljetun matkan suhteen. Esimerkiksi 1:1000 tarkoittaa 1 mm kallistuksen muutosta 
metrin matkalla. 

RATO 2 Kallistuksen vajauksen muutos 
ajan funktiona

Kallistuksen vajauksen muutos ajan funktiona tarkoittaa kallistuksen vajauksen muutosta kulkuajan suhteen ja vastaa samaa ilmiötä kuin nykäys. Esimerkiksi 
35 mm/s tarkoittaa, että yhden sekunnin aikana kuljetulla matkalla kallistuksen vajauksen muutos on 35 mm. 

RATO 2 Kallistuksen vajaus Kallistuksen vajauksella tarkoitetaan sitä tasapainokallistuksen ja todellisen kallistuksen välistä puuttuvaa kallistusta, joka aiheuttaa poikittaiskiihtyvyyttä 
ulkokaarteeseen päin, kun kallistus on teoreettista kallistusta pienempi.
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RAMO 13 Kallistus Kallistuksella tarkoitetaan raiteen kiskojen kulkupintojen ja vaakasuoran horisontin välistä kulmaa. Se esitetään suorakulmaisen kolmion korkeuskateettina, kun 
toisena kateettina on vaakasuora taso ja hypotenuusana nimellinen raideleveys lisättynä kahdella 60 E1 -kiskon hamaran puolileveydellä pyöristettynä 
lähimpään 10 mm:iin. 1524 + 2 ×         = 1596 mm

Raideleveydellä 1524 mm hypotenuusan pituus on 1600 mm.

RATO 2 Kallistusviiste Kallistusviiste on raiteen osuus, jossa raiteen kallistus muuttuu. Kallistuksen muutos toteutetaan yleensä siirtymäkaaren matkalla. Kallistusviisteenä voidaan 
käyttää suoraa kallistusviistettä tai s-kallistusviistettä. 

RATO 2 Kaltevuusjakso Kaltevuusjakso tarkoittaa kaltevuustaitepisteiden välistä jaksoa. Raiteen korkeusviivan pituuskaltevuus on pyöristyskaarien välisessä suorassa osassa sama, 
kuin kaltevuusjakson pituuskaltevuus.  

RATO 5 Kannatin Ajojohtimen ylempi osajohdin, joka kannattaa ripustimien välityksellä ajolankaa. 

RATO 18 Kantava rakenne Kantava rakenne on sellainen tunnelin kantavan pääjärjestelmän rakenne, joka vaikuttaa tunnelin kantokykyyn ja pysyvyyteen tai joka on liikennekuormien 
kuormittama. Kantaviin rakenteisiin luetaan myös kallio ja maa siinä laajuudessa kuin ne vaikuttavat tunnelin kantokykyyn ja pysyvyyteen.

RATO 3 Kantavuus Kantavuus tarkoittaa radan kykyä kestää sille kohdistuvia kuormia 

RATO 6 Kauko-ohjaus Kauko-ohjauksella tarkoitetaan asetinlaitteen ohjaamista asetinlaitteesta erillisen kauko-ohjausjärjestelmän käyttöliittymällä.  

RATO 6 Kauko-ohjausjärjestelmä Kauko-ohjausjärjestelmä on asetinlaitteesta erillinen ohjausjärjestelmä, jolla voidaan ohjata yhtä tai useampaa asetinlaitetta.  

RATO 18 Kelluva tunneli Kelluva tunneli on veteen, pohjan yläpuolelle, sijoitettu tunneli.

RATO 5 Keräilyjohdin Maassa tai ilmassa oleva maadoitusjohdin, jolla useita ratajohtopylväitä tai muita suojamaadoitettavia osia liitetään paluukiskoon. 

RATO 5 Keskiankkuroinnin keskipylväs  Pylväs, jossa keskiankkurointiköysi on kiinnitetty kannattimeen kääntöorressa. 

RATO 5 Keskiankkurointi Ajojohtimen (ajolangalla ja kannattimella erillinen kiristys) tai vain kannattimen (ajolangalla ja kannattimella yhteinen kiristys) ankkurointi painojakson 
keskivaiheilla. 

RATO 6 Keskitetty JKV-ohjaus Keskitetty JKV-ohjaus on järjestely, jossa tiedot varmistetuista kulkuteistä välitetään JKV-ratalaitteille muutoin kuin opastimien opasteiden ja ohjauslinjojen 
välityksellä. 

RATO 6 Keskitetty vaihde Keskitetty vaihde on vaihde, joka voidaan kääntää myös muulla tavalla kuin paikallisesti käsin. 

RATO 10 Ketjutus Ketjutus on järjestely, jolla varmistetaan, että JKV-veturilaite havaitsee baliisiryhmän puuttumisen. Baliisiryhmät on ketjutettu ohjelmoimalla baliisisanomaan 
etäisyys, jolla seuraava ketjutettuinformaatiopiste sijaitsee, sekä seuraavan ketjutetun baliisiryhmän tunnus silloin, kun se voidaan yksiselitteisesti määritellä. 

RAMO 13* Kierous Kieroudella tarkoitetaan kahdesta kohdasta, määritetyllä etäisyydellä toisistaan, mitattua vierekkäisten kiskojen kallistuseroa. Kierous esitetään viistelukuna tai 
millimetreinä määritellyllä mittakannalla. Kierous voidaan mitata joko suoraan mittalaitteella tai se voidaan laskea kallistuksen arvoista. Kieroudeksi ei lasketa 
siirtymäkaarissa olevaa suunniteltua kallistuksen muutosta. Kierouden mittaamisen vaatimukset on esitetty standardissa EN 13848–1:2003. 

RATO 4 Kierrätysvaihde Kierrätysvaihde on vaihde, jonka jokin osa ei ole asennushetkellä uusi (käyttämätön) vaihteen asennushetkellä. 

722

LIIKENNEVIRASTO 30.8.2018 7 (32)



Ratatekniset ohjeet: Termit ja määritelmät
*tähdellisistä löytyy tarkempi kuvaus ko. ohjeesta

Ohje Termi Määritelmä

RATO 5 Kiintoajojohdin Tunneleissa ja halleissa käytettävä ajojohdintyyppi, jossa ajolanka on asennettu kiinteästi ilman kiristyslaitteita. 

RATO 18 Kiintoajojohto Kiintoajojohto on kupari- tai alumiiniprofiilikisko, joka vastaa ajolangan, kannattimen ja ripustimien muodostamaa kokonaisuutta.

RATO 18 Kiintoraide Kiintoraide on päällysrakenneratkaisu, jossa tukikerros on korvattu betonirakenteella. Ratapölkyt kiinnitetään betonirakenteeseen, joka on perustettu joko 
kallionvaraisesti tai murskekerroksen varaan tunnelin pohjalle tai suoraan betonitunnelin pohjalaattaan.

RATO 5 Kiristyskenttä Ajojohdinjänteet alueella, jossa raiteen peräkkäisten ajojohdinosien päät on viety toistensa ohi kiristyspylväille niin, että alta kulkeva virroitin voi koko ajan 
koskettaa ainakin toista ajolankaa. 

RATO 5 Kiristyskenttäväli Saman raiteen kahden peräkkäisen kiristyskentän siirtymäjänteen keskipisteen väli. 

RATO 5 Kiristyslaite Ajojohtimen kiristyspylväässä oleva varuste, jonka tehtävänä on pitää ajojohtimen köysivoimat mahdollisimman vakiona. 

RATO 5 Kiristyspylväs Pylväs, johon kiristetään tai ankkuroidaan yksi tai useampia radan suuntaisia johtimia niin, että pylväs mahdollisine haruksineen ottaa vastaan johdinten 
köysivoimia.  

RATO 5 Kiristyspyörästö Kiristyslaite, jossa on köysipyörästö ja kiristyspaino.

RATO 5 Kiristysväli Keski- tai pääteankkuroinnin ja kiristyslaitteen välinen ajojohdinosuus

RATO 17 Kiskon selän korkeus Vaakasuora taso kiskon hamaran päällä, sen korkeimmalla kohdalla. 

RATO 17 Kiskon selän taso Taso raiteen kiskojen yläpintojen päällä. 

RATO 8 Kiskonliikuntalaite Kiskonliikuntalaite mahdollistaa liike-eron sillalla olevan raiteen ja sillan ulkopuolella, penkereellä olevan raiteen kesken. 

RATO 5 Kiskonvarmistusjohdin (K-johdin) Yhtä paluukiskoa käytettäessä tämän rinnalle kytketty johdin, joka varmistaa paluuvirtatien kiskon katkeamisen varalta. 

RATO 5 Kiskonvarmistusjohtimen 
kiskoonliitäntä (KKL) 

Kiskonvarmistusjohtimen yhdistäminen paluukiskoon. 

RATO 5 Kohtaamisjänne Vaihteen ajojohdinjänne, jossa virroitin kohtaa viereisen raiteen ajolangan. 

RATO 7 Kohtausraide Kohtausraide on tarkoitettu pääasiassa yksiköiden kohtauksiin ja ohituksiin. 

RATO 6 Komento Komennolla tarkoitetaan turvalaitteelle annettua käskyä, ohjataan turvalaitteen toimintaa.  

RATO 5 Konsoli Pylvääseen tavallisesti kääntöorren jatkeeksi kiinnitettävä rakenne.

RATO 2 Korikaari Korikaari muodostuu kahdesta tai useammasta samansuuntaisesta, toisistaan jatkuvasta, erisäteisestä kaaresta. Kaarien välissä ja niiden päissä käytetään 
tarvittaessa siirtymäkaaria. 
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RAMO 13* Korkeuspoikkeama Korkeuspoikkeama on kiskon kulkupinnan korkeussuuntainen (z-suunnassa) poikkeama verrattuna keskimääräiseen raiteen korkeustasoon. Referenssitaso 
voi olla vaakasuora tai kallistettu (ks. kallistus). Korkeuspoikkeama määritetään peräkkäisistä mittauksista. Korkeuspoikkeaman mittaamisen vaatimukset on 
esitetty standardissa EN 13848–1:2003.

RATO 3 Korkeusviiva (Kv) Korkeusviiva (Kv) on määritelty RATOn osassa 2 ”Radan geometria”. 

RATO 6 Kriittinen komento Kriittinen komento on komento, joka käyttäjän on vahvistettava. 

RATO 18 Kuilu Kuilut ovat pystysuunnassa tunnelitiloihin liittyviä ilmanvaihto- ja savunpoistoreittejä, tekniikkakuiluja ja/tai huolto-, poistumis- ja pelastusreittejä.

RATO 6 Kulkutie Tässä RATOn osassa kulkutiellä tarkoitetaan turvalaitejärjestelmän varmistamaa reittiä kulkutien alku- ja päätepisteen välille. Kulkutiehen kuuluvat sillä olevat 
opastimet, vaihteet, pysäytyslaitteet, raiteensulut ja raideosuudet. Kulkutiehen liittyvät mahdolliset sivusuoja- ja ohiajovaraelementit. Kulkutie voidaan varmistaa 
juna- tai kulkutien ehdoin. Suojastusjärjestelmän varmistettu suojaväli rinnastetaan varmistettuun kulkutiehen. 

RATO 6 Kulkutie-ehto Kulkutie-ehto on ehto, joka tarkastetaan kulkutietä varmistettaessa. Kulkutie-ehtojen toteutuminen on edellytys kulkutien varmistumiselle. Kulkutie-ehtoja ovat 
kulkutien perus-, lukitus- ja valvontaehdot. 

RATO 6 Kulkutien aloittava opastin  Kulkutien aloittava opastin on opastin, jonka takana on ensimmäinen kulkutiehen kuuluva raideosuus.  

RATO 6 Kulkutien päättävä opastin Kulkutien päättävä opastin on opastin, jonka edessä on viimeinen kulkutiehen kuuluva raideosuus. Kulkutiehen mahdollisesti liittyvä ohiajovara on kulkutien 
päättävän opastimen takana. 

RATO 6 Kulkutieraide Kulkutieraide on raide, jolla olevat raideosuudet voivat olla osana juna- tai kulkutietä. 

RATO 6 Kulkutievaihde Kulkutievaihde on sellainen kulkutiellä oleva vaihde, jonka kautta voidaan varmistaa juna- tai vaihtokulkutie molempiin vaihteen haaroihin.  

RAMO 1* Kulkuympyrä Kulkuympyrä on se ympyrä, jota pitkin pyöränrenkaan sisäpinnalta 70 mm etäisyydellä oleva pystysuora taso leikkaa pyörän kulkupinnan. Kulkuympyrän kehän 
pituus vaihtelee 10—14 mm. 

RATO 8 Kunnossapito Kunnossapito tarkoittaa toimenpiteitä tai yksittäistä toimenpidettä, joilla rata, rata-alue sekä rakenteet ja laitteet pidetään käyttökunnossa. 

RATO 20 Kunnossapitäjä Kunnossapitäjällä tarkoitetaan organisaatiota tai sen edustajaa, joka radanpitäjän toimesta pitää rataa tai sen osaa liikennöitävässä ja liikenneturvallisessa 
kunnossa.  

RATO 20 Kuntta Humuspitoinen havumetsän pintakerros (orgaaninen kangashumuskerros, kangasturve). 

RATO 21 Kuormaulottuma (KU) Kuormaulottuma tarkoitetaan tilaa, jonka sisällä avovaunussa olevan kuorman on pysyttävä vaunun ollessa keskiasennossa suoralla tasaisella raiteella. 
Kuormaulottuma määritellään sellaisen vaunun mukaan, jonka telikeskiöväli on enintään 17 metriä.

RATO 7 Kuormausraide Kuormausraide on tavaraliikenteen tai radanpidon kuormaus- ja purkaustoimintaa palveleva sivuraide. 

RATO 5 Kuormituskohta Kohta, jossa sähköveturi, -juna tai kiinteä sähkölaite (esim. vaihteenlämmitysmuuntaja) ottaa tehonsa ajojohtimesta. 

RATO 21 Kvasistaattinen 
poikittaissuuntainen ohjausvoima

Kvasistaattisella poikittaissuuntaisella ohjausvoimalla Yqst tarkoitetaan pyörän kiskoon kohdistamaa poikittaissuuntaista ohjausvoimaa.
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RATO 21 Kvasistaattinen pyöräpaino Kvasistaattisella pyöräpainolla Qqst tarkoitetaan pyörän kiskoon kohdistamaa pystysuuntaisen voima keskimääräistä arvoa.

RAMO 9 KVL KVL tarkoittaa tien keskimääräistä moottoriajoneuvoliikenteen vuorokausiliikennettä.

RATO 5 Kytkentäryhmä Kytkinlaitteiden, ryhmityseristimen, erotuskentän tai erotusjakson rajaama ratajohdon virtapiirin metallisesti yhtenäinen osa. 

RAMO 13 Käsinmittaus Käsinmittaus tarkoittaa mittaamista sellaisella hyväksytyllä mittavälineellä, joka kuormittaa rataa vähemmän kuin 25 kN akselipaino kuormittaisi. 

RATO 18 Kävelykulkutie Kävelykulkutie on väylä, jota pitkin tunnelissa voidaan liikkua kävellen esimerkiksi hätätilanteessa, huoltotoimenpiteiden yhteydessä tai tarkastusta tehtäessä.

RATO 5 Käyttökeskus Keskus, jossa käyttöpäivystäjä tekee keskitetysti sähköradan kytkentämuutoksia ja valvoo energian käyttöä.

RATO 7 Käyttöpituus Käyttöpituus on se osa raidetta, jolla liikkuvaa kalustoa voi olla sen estämättä liikennöimistä viereisillä raiteilla. 

RATO 6 Kääntölaite Kääntölaitteella tarkoitetaan sähköllä toimivaa vaihteenkääntölaitetta. 

RATO 5 Kääntöorsi Pylvääseen tai vastaavaan kannatusrakenteeseen kiinnitetty, eristimillä varustettu ajojohdinta kannattava rakenne, joka pääsee kääntymään vaakatasossa. 

RATO 6 Laituripolun varoituslaitos Laituripolun varoituslaitos on järjestelmä, jolla laituripolulla tai kulkuväylällä varoitetaan kiskoilla liikkuvasta yksiköstä. Laituripolun varoituslaitos on varustettu 
tieopastimilla ja varoituskelloilla. 

RATO 6 Laituriraide Laituriraide on raide, jonka vieressä on matkustaja- tai kuormauslaituri. 

RATO 7 Lajitteluraide Lajitteluraide on laskumäen jälkeen oleva tai vaihtotyöhön käytettävä raide, jonne vaunut lajitellaan vaunuryhmiksi. 

RATO 7 Laskumäki Laskumäki on vaihtotyötä ja vaunujen lajittelua varten rakennettu raiteen pituussuunnassa kalteva raide, jonka käytöstä on annettu laskumäkikohtainen 
käyttösääntö tai -ohje. 

RATO 3 Leikkauspohja Leikkauspohja on leikatun pohjamaan yläpinta. 

RATO 2 Liikakallistus Liikakallistus on tasapainokallistuksen ja todellisen kallistuksen ero silloin, kun todellinen kallistus on tasapainokallistusta suurempi. Liikakallistus aiheuttaa 
poikittaiskiihtyvyyttä sisäkaarteeseen päin. 

RATO 16 Liikennepaikka Liikennepaikka on liikenteenohjausta ja matkustaja- ja /tai tavaraliikennettä varten rajattu alue, jonka radanpitäjä on määritellyt liikennepaikaksi. Liikennepaikka 
voi koostua liikennepaikan osista. 

RATO 6 Liikennesuunta Liikennesuunta on linjalla se suunta, johon suuntaan kulkuteitä tai suojavälejä voidaan varmistaa. 

Uusi Liikennevirasto Liikennevirasto on Suomen valtion virasto, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Liikenneviraston tehtävänä on vastata valtion tie- ja 
rataverkosta sekä vesiväylistä.

RATO 7 Liikennöinti Liikennöinti on junaliikennettä tai vaihtotyötä. 
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RATO 16 Liikkumis- ja toimimisesteinen 
henkilö

Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö tarkoittaa henkilöä, jolla on pysyvä tai väliaikainen fyysinen, psyykkinen, älyllinen tai aistia koskeva vamma, joka saattaa 
yhdessä muiden esteiden kanssa estää häntä käyttämästä liikennevälineitä tai niihin liittyvää infrastruktuuria täysin ja tehokkaasti samalla tavoin kuin muut 
henkilöt, tai jonka liikkumis- ja toimimiskyky on rajoittunut iän vuoksi. Näihin kuuluvat seuraavat: 
− pyörätuolin käyttäjät (henkilöt, jotka liikkuvat pyörätuolin avulla sairauden tai vamman takia) 
− muut henkilöt, joiden liikkumiskyky on rajoittunut, mukaan lukien seuraavat: 
- henkilöt, joilla on raajavamma 
- henkilöt, joiden on vaikea liikkua 
- lasten ja lastenvaunujen kanssa liikkuvat henkilöt 
- vanhukset 
- raskaana olevat naiset 
- henkilöt, joilla on raskaita tai kookkaita matkatavaroita 
− heikkonäköiset henkilöt 
− sokeat henkilöt 
− huonokuuloiset henkilöt 
− kuurot henkilöt 
− henkilöt, joiden on vaikea kommunikoida tai ymmärtää kirjoitettua tai puhuttua kieltä, mukaan lukien henkilöt, jotka eivät osaa paikallista kieltä, ja henkilöt, 
joilla on aistimellinen, psyykkinen tai kognitiivinen oppimishäiriö 
− lyhytkasvuiset henkilöt sekä lapset
 Vammat ja rajoitteet voivat olla pitkäaikaisia tai tilapäisiä, ja ne voivat olla näkyviä tai näkymättömiä. 

RAMO 1 Liikkuvan kaluston metripaino Suurin sallittu metripaino saa olla 8 t/m erikoiskuljetuksia lukuun ottamatta.

RATO 21 Liikkuvan kaluston ulottuma (LKU) Liikkuvan kaluston ulottumalla tarkoitetaan tilaa, jonka sisällä liikkuvan kaluston on pysyttävä ollessan paikallaan keskiasennossa suoralla tasaisella raiteella.

RATO 5 Liitäntäjohdin Osajohtimien, johtimien sekä johtimen ja kojeen välisiin liitäntöihin käytetty johdin, joka on tavallisesti taipuisa, lyhyehkö ja löysänä riippuva.

RATO 6 Linja Linjalla tarkoitetaan raidetta tai raiteita, jotka ovat kahden peräkkäisen asetinlaitteen tai alueasetinlaitteen ala-aseman tulo-opastimien välillä. 

RATO 6 Linjalaitos Linjalaitos on varoituslaitos, jonka toimintaa ei voi ohjata asetinlaitteella. 

RATO 6 Linjan pääopastin Linjan pääopastin on pääopastin, joka sijaitsee linjalla. Tulo-opastimen kohdalla sijaitseva vastakkaiseen suuntaan opasteita näyttävä pääopastin on linjan 
pääopastin. 

RATO 17 Linjavaihde Alue, jonka rajat ovat liikennepaikkojen välisellä pää- tai sivuraiteella 20 m etäisyydellä raiteella olevan/olevien vaihteen/vaihteiden uloimmista etujatkoksista tai 
Vaihteen rajamerkeistä. Linjavaihteesta erkanevat raiteet kuuluvat linjavaihteen alueeseen.

RATO 6 Linjavaihdetta suojaava opastin Linjavaihdetta suojaava opastin on pää- tai suojastusopastin, jolta alkavalla suojavälillä on linjavaihde. Linjavaihdetta suojaava opastin voi olla lähtöopastin tai 
linjan pää- tai suojastusopastin. 

RATO 16 Luiska Luiska on tasonvaihdon yhteydessä käytettävä kalteva rakenne tai liikuteltava väline, joka on tarkoitettu tasonvaihtoon portaiden tai hissin sijasta. Luiska ei ole 
jalankulku- tai pyöräilyväylä.  

RATO 18 Lujitusrakenne Lujitusrakenne on sellainen kantaviin rakenteisiin välittömästi liittyvä rakenne-, joka toimii osana kantavaa rakennetta.

RATO 2 Lupa-arvo Lupa-arvolla tarkoitetaan maksimi- ja minimiarvojen ylittäviä tai alittavia arvoja ja niitä saa käyttää vain Liikenneviraston luvalla. Niiden käyttö saattaa aiheuttaa 
erikoisvaatimuksia radan rakenteeseen sekä geometrian mitoitukseen.  
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RATO 6 Lyhyt vaihde Lyhyt vaihde on vaihde, jonka rakenteesta johtuva suurin nopeus vaihteen poikkeavalla raiteella on enintään 40 km/h. 

RATO 3 Lyhytkiskoraide (Lk-raide) Lyhytkiskoraide (Lk-raide) on raide, jossa kiskon pituus l < 25 metriä. 

RAMO 11 Lyhytkiskovaihde (Lk-vaihde) Lyhytkiskovaihde (Lk-vaihde) on vaihde, jonka kiskonjatkoksia ei ole jatkoshitsattu. Lk- vaihdetta ei saa suoraan liittää Jk-raiteeseen, vaan välissä tulee olla 
vähintään yksi Lk- raide-elementti.

RATO 6 Lähestymisalue  Lähestymisalue on opastinta edeltävä raideosuus tai raideosuudet, joiden on oltava vapaat, jotta varmistettu junakulkutie voidaan peruuttaa. 

RATO 6 Lähtöopastin  Lähtöopastin on pääopastin, jolta voi alkaa junakulkutie liikennepaikan raiteistolta linjan suuntaan. 

RATO 6 Läpikulkuraide Läpikulkuraide on raide, tai peräkkäin olevat raiteet, joita pitkin rautatieliikennepaikan sisällä rautatieliikennepaikan rajalta toiselle rajalle voidaan liikennöidä 
suoralle raiteelle johtavaan asentoon käännettyjen vaihteiden kautta.  

RATO 8 Maadoitus Maadoittamisella torjutaan suurjännitteisen ratajohdon normaalista käytöstä ja sen vikatilanteista ihmisille ja omaisuudelle aiheutuvaa vaaraa. Sähköradalla 
suojamaadoitus suoritetaan yhdistämällä maadoitettava rakenne paluuvirtapiiriin tai muulla kohteeseen soveltuvalla, hyväksytyllä tavalla.  

RATO 20 Maankamara Maankamara tarkoittaa sekä maa- että kallioperää. Termi kattaa maa- ja kallioperän lisäksi täytemaan ja muokatun maan. 

RATO 2 Maksimi- ja minimiarvot Maksimi- ja minimiarvot ovat äärimmäisiä, mutta hyväksyttäviä arvoja. Näiden arvojen käyttö ei tarvitse lupaa, mutta niitä tulisi käyttää mahdollisimman vähän. 
Ne eivät aiheuta rajoituksia. Maksimi- tai minimiarvojen ylitykset tai alitukset edellyttävät aina Liikenneviraston luvan. 

RATO 10 Matkanpidennysbaliisi Matkanpidennysbaliisi on baliisi, jonka baliisisanoman tyyppi on matkanpidennyspiste ja joka on asennettu matkanpidennyspisteen baliisiryhmään. 

RATO 10 Matkanpidennyspiste Matkanpidennyspiste on ohjaamaton baliisiryhmä, joka välittää osittaista esiopastintietoa kohdassa, jossa ei ole opastinta. 

RATO 7 Matkustajaliikenneraide Matkustajaliikenneraide on raide, jonka rakentamisessa on otettu huomioon matkustajaliikenteen tarpeet. 

RATO 17 Merkintä RATO osa 17 ohjeen kohdan 17.8 mukaiset radan merkinnät. 

RATO 17 Merkki RATO osa 17 ohjeen kohtien 17.5 ja 17.6 mukaiset radan merkit. 

RAMO 1* Metripaino Metripainolla tarkoitetaan liikkuvan kaluston staattista paino jaettuna sen metreissä ilmaistulla pituudella (puskimesta puskimeen).

RATO 7 Mitoittava hyötypituus Mitoittava hyötypituus on suunnitteluperusteissa määrättävä vaatimus raiteen hyötypituudelle. 

RAMO 9 Mitoitusajoneuvo Mitoitusajoneuvo on ajoneuvo, jonka painoa, mittoja ja ajo-ominaisuuksia käytetään perusteina tien, tieliittymän ja tasoristeyksen mitoituksessa.

RATO 7 Mitoitusnopeus Mitoitusnopeus on suunnitteluperusteissa määrätty nopeus, jonka mukaan radan rakenteet on suunniteltava ja rakennettava. Tavoitenopeus on pyrittävä 
ottamaan huomioon, jos tavoitenopeus on mitoitusnopeutta suurempi. 

RATO 5 M-johdin Yleensä ilmassa oleva maadoitusjohdin, jota käytetään ratajohtopylväiden ja muiden rakenteiden maadoittamiseen paluukiskoon.

RATO 5 M-johtimen kiskoonliitäntä (MKL) M-johtimen liitäntä paluukiskoon.
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RAMO 13 Murtunut kisko Murtunut kisko on kisko, joka on murtunut kahteen tai useampaan osaan, tai joista on irronnut pala, joka on tehnyt vähintään 50 mm pitkän ja 10 mm syvän 
aukon kiskon kulkupinnalle.

RATO 7 Muutettava Muutettavalla tarkoitetaan olemassa olevaa rakennetta, jota parannetaan tai uusitaan. 

RATO 6 Myötävaihde  Myötävaihde on vaihde katsottuna kielien kannasta kielien kärkeen päin. 

Uusi Määräys Sitova oikeussääntö, joka on hierarkkisesti alemman tasoinen kuin laki ja asetus. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi antaa kansallisia määräyksiä valtion 
rataverkolla.

RATO 6 Määräävä kaltevuus Määräävä kaltevuus on kaltevuusarvo, joka lasketaan pää- tai suojastusopastinta edeltävälle 1800 m mittaiselle matkalle käyttämällä 1200 m mittaista 
mittakantaa. 

RATO 2 Määräävä nousu Määräävä nousu tarkoittaa sellaista pituuskaltevuutta, jossa on huomioitu ominaiskaarrevastuksen vaikutus ja joka määrittää rataosalla käytettävän junapainon 
tietylle vetovoimakokoonpanolle. 

RATO 6 Nollaohiajovara Nollaohiajovara on junakulkutiehen liittyvä asetinlaitteen logiikassa varmistettu ohiajovaran tilatieto, jolla ei ole vastaavaa lukittua raideosuutta. Tilatieto 
varmistetusta nollaohiajovarasta rinnastetaan kulkutie-ehdoissa varmistettuun ohiajovaraan. 

RATO 10 Nopeusmerkkibaliisi Nopeusmerkkibaliisi on baliisi, jonka baliisisanoman tyyppi on nopeusmerkki ja joka on asennettu nopeusmerkkipisteen baliisiryhmään. 

RATO 10 Nopeusmerkkipiste Nopeusmerkkipiste on baliisiryhmä, joka välittää tiedon nopeusrajoitusalueen alkamisesta tai päättymisestä. 

RATO 6 Nopeusrajoitus Nopeusrajoituksella tarkoitetaan kaikille yksiköille tai tietyillä ominaisuuksilla varustetulle yksikölle määrättyä suurinta nopeutta määrätyllä matkalla. Määrätty 
suurin nopeus voi johtua radan, raiteen tai yksikön ominaisuuksista. 

RATO 6 Normaali komento Normaali komento on komento, jonka toteutumisen edellytyksenä on komennon mukaiselle toiminnolle asetettujen turvallisuusvaatimusten täyttyminen ja joka 
ei vaadi käyttäjän vahvistusta. 

RATO 2 Normaalikaari Normaalikaari on kaarre, jossa on vain yhden kaarresäteen ympyränkaari ja mahdolliset siirtymäkaaret. Sitä käytetään korikaareen verrattaessa vaihtoehtona, 
"ei korikaari". 

RATO 7 Nousupaikka Nousupaikka on radalla oleva kohta, jossa on kiskopyörillä varustetun ajoneuvon radalle siirtymistä helpottava rakenne. 

RAMO 13* Nuolikorkeus Nuolikorkeus on kiskon suurin sivupoikkeama suorasta mittakannan pituisesta jänteestä. Säännöllisessä ympyränkaaressa nuolikorkeuden maksimiarvo on 
jänteen keskikohdalla. Säännöllisessä suorassa nuolikorkeus on nolla.

RAMO 13* Nuolikorkeuspoikkeama Nuolikorkeuspoikkeama on poikkeama raiteen poikittaissuunnassa (y-suunnassa) kummassa tahansa kiskossa verrattuna keskimääräiseen nuolikorkeuteen. 
Keskimääräinen nuolikorkeus mitataan peräkkäisistä mittaustuloksista. Nuolikorkeuden mittaamisen vaatimukset on esitetty standardissa EN 13848– 1:2003.

RATO 2 Nykäys Nykäys tarkoittaa kallistuksen vajauksen muutosta kulkuajan suhteen eli poikittaiskiihtyvyyden muutosta. 

RATO 17 Näkemä Raiteen keskeltä, korkeudelta 1000–3000 mm kiskon selän tason yläpuolella, todettu etäisyys, jolta tarkasteltava kohde on nähtävissä. Vaara-aluemerkin 
näkemä on tarkasteltava korkeudelta 1600–1800 mm matkustajalaiturin tai kulkuväylän pinnasta. 

RAMO 9 Näkemäalue Näkemäalue on tasoristeyksen jokaisessa neljänneksessä olevan näkemäkolmion muodostama alue, jonka sisäpuolella ei saa olla näkevyyttä olennaisesti 
haittaavia esteitä. Näkemäkolmiot ovat tien, rautatien ja edellä mainittujen tasoristeysnäkemien päätepisteiden yhdysjanojen rajoittamia alueita.
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RATO 17 Näkemävaatimus Merkki- tai merkintäkohtaisesti vaadittu näkemä. 

RAMO 9 Odotustasanne Odotustasanne on tasoristeyksen molemmilla puolilla oleva tasaukseltaan rajattu tien osuus.

RATO 6 Ohiajovara Ohiajovara on varmistetun junakulkutien päättävän opastimen takana oleva raideosuus tai raideosuudet, jotka on lukittu ja valvotaan vapaaksi varmistetun 
kulkutien ehdoissa. 

RATO 5 Ohitusjohdin Ajojohtimen rinnalle kytkettävissä oleva muualta kuin syöttöasemalta lähtevä johdin, jolla voidaan ohittaa ra-dan pituussuunnassa yksi tai useampia 
ajojohtimen sähköisiä ryhmiä.

RATO 5 Ohitusjohto Paluujohtimellisessa järjestelmässä ohitusjohdin ja tämän oma paluujohdin.

RATO 10 Ohjaamaton informaatiopiste Ohjaamaton informaatiopiste on informaatiopiste, jonka kumpaakaan baliisia ei ohjata baliisikaapelin välityksellä. 

RATO 10 Ohjattu informaatiopiste Ohjattu informaatiopiste on informaatiopiste, jonka toista tai molempia baliiseja ohjataan kaapelin välityksellä. 

RATO 6 Ohjauslinja Ohjauslinja on opastinlamppuvirtapiiriä vastaava virtapiiri, jolla asetinlaitteen ohjaukset välitetään tehoa mittaavalle koodaimelle ilman näkyvää opastetta. 
Ohjauslinja voi välittää lisätiedon opastimen opasteesta, peräkkäin varmistetuista kulkuteistä, peräkkäin varmistetuilla kulkuteillä olevista vaihteista, 
varmistetusta ohiajovarasta, kulkutien päättävästä opastimesta, varatun raiteen junakulkutiestä tai vaihteen asennosta. 

RATO 2 Ominaiskaarrevastu Ominaiskaarrevastus on kaarrevastus jaettuna junan painovoimalla. Ominaiskaarrevastus kasvaa kaarresäteen pienentyessä. 

RATO 6 Opaste Opasteella tarkoitetaan opastimella annettua näkyvää opastetta. 

RATO 6 Opastimen edessä Opastimen edessä tarkoittaa radan suuntaista aluetta, jonka suuntaan opastinlamput ovat nähtävissä. 

RATO 6 Opastimen takana Opastimen takana tarkoittaa aluetta, jonka suuntaan opastinlamput eivät ole nähtävissä. 

RATO 18 Opastin Opastin on laite, jolla annetaan kuljettajalle opasteita lamppujen ja värilasien muodostamalla opastinkuviolla. 

RATO 10 Opastinbaliisi Opastinbaliisi on baliisi, jonka baliisisanoman tyyppi on opastin ja joka on asennettu opastimen tai radio-opastimen baliisiryhmään.  

RATO 10 Opastinpiste Opastinpiste on pää-, suojastus-, esi- tai radio-opastimen baliisiryhmä. 

RATO 6 Opastinvara Opastinvara on kulkutien päätepisteessä olevan opastimen takana oleva matka, jolle pysähtyvä opastimen ohittava yksikkö ei aiheuta vaaraa viereisten 
raiteiden liikenteelle. Opastinvaraa ei valvota vapaaksi turvalaitoksen logiikassa ellei opastinvaralla oleva raideosuus ole kulkutien ohiajovarana. 

Osajärjestelmien 
käyttöönottolupamenettely, 
Liikennevirasto Dnro 
4465/080/2011

Osajärjestelmä Rautatiejärjestelmä jaetaan rakenteellisiin tai toiminnallisiin osajärjestelmiin. Rakenteellisia osajärjestelmiä ovat infrastruktuuri-, energia-, ratalaitteiden ohjaus-, 
hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmät, veturilaitteiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto- sekä liikkuvan kalusto  -osajärjestelmät. Toiminnallisia osajärjestelmiä 
ovat kunnossapito-, käyttötoiminta ja liikenteen hallinta - sekä henkilö- ja tavaraliikenteen telemaattiset sovellukset -osajärjestelmät.

Osajärjestelmien 
käyttöönottolupamenettely, 
Liikennevirasto, 17.9.2013

Osatekijä Osatekijä on osajärjestelmään kuuluva tai siihen liitettäväksi tarkoitettu komponentti, komponenttiryhmä, laite tai laitejärjestelmä. Osatekijä voi olla myös 
aineeton hyödyke, kuten tietokoneohjelma.
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RAMO 9 Paikallinen nopeus Paikallinen nopeus määritellään radan (raiteen) paikallisten osien suunnittelua varten. Se voi olla muusta mitoitusnopeudesta poikkeava esim. 
yhdyskuntarakenteesta tai tasoristeyksestä johtuen.

RATO 6 Paikallislupa Paikallisluvalla tarkoitetaan asetinlaitteen asettamaa tilaa, joka mahdollistaa paikallisluparyhmään kuuluvien vaihteiden, pysäytyslaitteiden ja rai- teensulkujen 
kääntämisen paikalliskääntöpainikkeella ja paikallisluparyhmään kuuluvien avainsalpalaitteiden käyttämisen.  

RATO 6 Paikallisluparyhmä Paikallisluparyhmä on määrätyt vaihteet, pysäytyslaitteet ja raiteensulut, jotka voi- daan kääntää paikalliskääntöpainikkeilla, sekä avainsalpalaitteet, joiden 
avain voi- daan irrottaa kyseisen paikallisluparyhmän paikallisluvan ollessa annettuna. Paikallisluparyhmään kuuluvat kyseiseen paikallisluparyhmään 
määritetyt vaihteet, raiteen- sulut, pysäytyslaitteet ja avainsalpalaitteet. Paikallisluparyhmään liittyvät kyseiseen paikallisluparyhmään määritetyt raideosuudet 
sekä kyseiselle paikallisluparyhmälle sivusuojan antavat turvalaite-elementit.  

RATO 20 Paineellinen pohjavesi Paineellinen pohjavesi eli salpavesi rajoittuu ylhäältä päin vettä pidättävään kerrokseen. Jos vettä pidättävä kerros puhkaistaan, vesi nousee sille tasolle, jossa 
paine vedenpinnassa on sama kuin ympäröivä ilmanpaine. 

RATO 18 Painekuorma Painekuorma tarkoittaa joko positiivisen (ylipaine tunnelissa) tai negatiivisen (alipaine tunnelissa, “imukuorma”) paineen aiheuttamaa kuormaa.

RATO 5 Painojakso Ajojohdinosuus, jonka molemmissa päissä on kiristyslaite (-paino). 

RATO 3 Palle Palle on raiteen tukikerroksen reunaan tehty korotus, jonka tarkoituksena on lisätä tukikerroksen kykyä ottaa vastaan raiteesta siihen kohdistuvat voimat. 

RATO 18 Palontorjuntapiste Palontorjuntapiste on tunnelin sisä- tai ulkopuolella oleva tietty paikka, jossa pelastusmiehistö voi käyttää sammutuskalustoa, ja jonne matkustajat ja 
henkilökunta voivat pelastautua junasta.

RATO 5 Paluujohdin Paluuvirtaa varten oleva johdin, joka liitetään paluukiskoon jokaisen imumuuntajavälin keskivaiheilla.

RATO 5 Paluujohtimen kiskoonliitäntä 
(PKL)

Paluujohtimen yhdistäminen paluukiskoihin. 

RATO 5 Paluukisko Paluuvirtatien osana toimiva metallisesti yhtenäinen ratakisko. 

RATO 5 Paluukisko jen poikittaisyhdistys Useampiraiteisella radalla rinnakkaisten paluukiskojen välille joko suoraan tai impedanssisiltojen keskipisteen kautta tehty metallinen yhdistys. 

RATO 5 Paluuvirta Kuormituskohdasta tai vikapaikasta syöttöasemalle palaava virta. 

RATO 5 Paluuvirtatie Osa sähköradan virtapiiriä, jota pitkin virta palaa kuormitus- tai vikapaikasta syöttöasemalle. 

RATO 20 Palvelutasoluokitus Rautatiealueet on jaettu kunnossapitosopimuksissa palvelutasoluokkiin I–III. Luokat määräytyvät mm. alueen käyttötarkoituksen, raiteen kunnon ja radan 
maksiminopeuden perusteella. Palvelutasoluokittain on Liikenneviraston kunnossapidon urakka-asiakirjoissa (Laatuvaatimukset-liite) määritelty mm. 
kasvillisuuden poistoon ja lumitöihin liittyviä vaatimuksia. Alueen palvelutasoluokka voi vaihdella käyttötarkoituksen mukaan eli sama alue voi lukeutua esim. 
lumitöiden ja kasvillisuuden poiston osalta eri palvelutasoluokkaan.  

RATO 18 Parantaminen Parantaminen on olemassa olevan rakenteen tai järjestelmän korvaamista uudella siten, että järjestelmän suoritustaso paranee.

RATO 18 Pelastussuunnitelma (tunnelin) Pelastussuunnitelma on rautatietunnelin hallinnoijan ja operaattorin sekä pelastuslaitoksen ja muiden asianomaisten viranomaisten kesken ennakkoon laadittu 
ja harjoiteltu suunnitelma, jonka mukaan organisaatiot toimivat poikkeus- tai onnettomuustilanteissa. 

RATO 18 Pelastustie (tunnelin) Pelastustie on huoltotunnelista tai muusta yhteydestä muodostuva reitti, jota käyttäen pelastushenkilökunta pääsee hälytysajoneuvolla riittävän lähelle 
onnettomuuspaikkaa palo- tai muussa hätätilanteessa.
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RATO 3 Pengerleveys Pengerleveys on radan alusrakenteen, normaalisti välikerroksen, yläpinnan leveys. 

RATO 3 Pengerpohja Pengerpohja on pengertäytteen alla olevan pohjamaan pinta. 

RATO 3 Pengertäyte Pengertäyte on pengerpohjan ja eristyskerroksen väliin rakennettu ratapenkereen osa. Pengertäytteessä käytettävät materiaalit on esitetty julkaisussa 
InfraRYL /1/. Yleisiä vaatimuksia voidaan täsmentää hankekohtaisilla vaatimuksilla. 

RATO 18 Peruskorjaus (tunnelin) Tunnelin peruskorjaus on tunnelin tai tunnelissa olevien rautatien rakenteiden korjaamista tai vaihtamista uusiin rakenteisiin.

RATO 18 Peruskunnossapito (tunnelin) Peruskunnossapito on tunnelin olemassa olevien rakenteiden ja laitteiden normaalia kunnossapitoa ja huoltoa.

RATO 18 Perusparannus (tunnelin) Perusparannus on tunnelin rakenteiden tai järjestelmien merkittäviä muutostöitä, joiden myötä järjestelmän suorituskyky paranee alkuperäisestä. 

RATO 20 PIMA PIMA-kohteilla tarkoitetaan pilaantuneita maa-alueita. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi toteutetaan valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukaisesti (ns. PIMA-asetus). 

RATO 5 Pitkittäiserotin Saman pääraiteen ajojohtimen sekä mahdollisen imumuuntajan kanssa sarjassa oleva erotin.

RATO 6 Pitkä vaihde Pitkä vaihde on vaihde, jonka rakenne mahdollistaa yli 40 km/h nopeuden vaihteen poikkeavalla raiteella. 

RAMO 11 Pitkäkiskoraide (Pk-raide) Pitkäkiskoraide (Pk-raide) on raide, jossa kiskon pituus l > 25 metriä, mutta l <  50 metriä.

RAMO 11* Pitkäkiskovaihde (Pk-vaihde) Pitkäkiskovaihde (Pk-vaihde) on vaihde, jossa kaikki kiskonjatkokset on hitsattu ja eristetyt kiskonjatkokset liimattu tai on käytetty erityisesti 
jatkuvakiskoraiteisiin tarkoitettuja lujitemuovisia eristysjatkoksia, mutta vaihdetta ei ole liitetty hitsaamalla Jk-raiteeseen.

RATO 18 Pituuskalteva tunneli Pituuskalteva tunneli laskee ylemmältä suuaukolta alemmalle koko tunnelin pituudella.

RATO 2 Pituuskaltevuus Pituuskaltevuus ilmoittaa raiteen pituussuuntaisen kaltevuuden vaakatasoon nähden. Pituuskaltevuus ilmoitetaan yleensä promilleina (‰) tai desimaalilukuna.   

RATO 18 Pituusmittausraide Pituusmittausraide on radalta valittu raide, jonka perusteella radan pituuteen ja esimerkiksi asemien sijaintiin liittyvät mitat määritellään. Pituusmittausraide on 
liikennepaikoilla yleensä läpikulkeva raide.

RATO 3 Pohjamaa (perusmaa) Pohjamaa (perusmaa) on ratapenkereen alla oleva maa. 

RATO 3 Pohjanvahvistus Pohjanvahvistus on toimenpide, jolla maakerroksen tai maarakenteen teknisiä ominaisuuksia on parannettu joko maakerrosta tiivistämällä tai lisäämällä 
maakerrokseen sen huokostilavuutta pienentävää tai maan kanssa kemiallisesti reagoivaa lisäainetta.  

RATO 3 Pohjarakenne Pohjarakenne on joko pysyvä rakenne, kuten perustus ja maanpaineseinä tai työnaikainen rakenne kuten kaivannon tukiseinä. 

RATO 3 Pohjarakennussuunnitelma Pohjarakennussuunnitelma sisältää työselityksen ja laatuvaatimukset sekä niihin liittyvät pohjatutkimus- ja pohjarakennuspiirustukset sekä 
suunnitelmaselostuksen, jonka liitteenä ovat geotekniset ja rakenteelliset mitoituslaskelmat. 

RATO 3 Pohjarakennussuunnittelu Pohjarakennussuunnittelu on maan ja kallion käyttäytymisen mitoitettua yhteensovittamista pohjarakenteiden kanssa siten, että myös yläpuoliset rakenteet 
toimivat suunnitellulla tavalla ja rakenne ei vaurioidu tai tule käyttökelvottomaksi esimerkiksi roudan, kosteuden tai haitallisten aineiden vaikutuksesta. 
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RATO 3 Pohjarakentaminen Pohjarakentaminen käsittää rakenteiden perustusten ja maanpinnan alapuolisten tilojen tarkoituksenmukaiseksi ja turvalliseksi rakentamiseksi tarvittavat kaivu-
, tuenta-, kuivanapito-, tiivistys-, lujitus- ja muut rakennustyöt sekä pysyvien pohjarakenteiden rakennustyöt. 

RATO 20 Pohjaveden muodostumisalue Muodostumisalue on pohjavesialueen sisällä oleva alue, jolla tapahtuu merkittävää veden imeytymistä pohjavedeksi. Pohjaveden muodostumisalueella 
vedenläpäisevyys vastaa yleensä vähintään hienohiekan vedenläpäisevyyttä. Muodostumisalueen laajuuden ja ominaisuuksien perusteella arvioidaan 
laskennallisesti pohjavesiesiintymässä muodostuvan pohjaveden määrä.  

RATO 20 Pohjavesi Maa- tai kallioperässä oleva vesi. Maanpinnan alla, pohjavedenpinnan yläpuolella voi esiintyä myös orsivettä (vettä läpäisemättömän kerroksen päälle 
muodostunut erillinen pohjavesivarasto) ja maavettä (maanpinnan alapuolinen vesi, joka ei ole pohjavettä). Pohja- ja pintavedet ovat hule-, maa- ja orsivesien 
kautta yhteydessä toisiinsa. Monissa paikoissa pohja- ja orsivettä purkautuu suoraan pintavesitöihin. 

RATO 20 Pohjavesialue Pohjavesialueiksi on luokiteltu sellaisia alueita, joissa tällä hetkellä on tai niillä hydrogeologisten ominaisuuksiensa perusteella potentiaalisesti voisi olla 
merkitystä usean talouden tai yhdyskunnan vedenottoon. Luokitellut pohjavesialueet jaetaan vedenhankintaa varten tärkeisiin (I-luokka), vedenhankintaan 
soveltuviin (II-luokka) ja muihin pohjavesialueisiin (III-luokka). Muista eli III-luokan pohjavesialueluokasta on tarkoitus vähitellen luopua, ja ne on tarkoitus joko 
nostaa I- tai II-luokkiin tai poistaa luokituksesta. 

RATO 5 Poikittaiserotin Eri pääraiteiden ajojohtimien välinen erotin.

RATO 2 Poikittaiskiihtyvyys Poikittaiskiihtyvyys tarkoittaa keskeisvoiman aiheuttamaa vaakasuuntaista kiihtyvyyttä. Kaarteessa poikittaiskiihtyvyyttä kompensoidaan raiteen kallistuksella.  

RATO 18 Poistumisreitti (tunnelin) Poistumisreitti on ulos tunnelista johtava kulkureitti, joka voi muodostua poistumisteistä, yhdyskäytävistä, huoltotunneleista, kuiluista, turvallisesta alueesta 
ja/tai tunneliasemasta.

RATO 18 Poistumistie (tunnelin) Poistumistie on ratatunnelin reunassa oleva kävelykulkutie.

RATO 5 Portaali Kannatusrakenne, jonka muodostavat jalkoina olevat pylväät ja niitä yhdistävät orret (portaaliorret).

RATO 16 Portaaton reitti Portaaton reitti on liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden tarpeiden mukainen esteettömän reitin osuus. Portaaton reitti voi sisältää luiskia ja hissejä, jos ne 
täyttävät esteettömän reitin ja esteettömyyteen liittyvät vaatimukset.  

RATO 5 Potentiaalinohjauselektrodi Yleensä renkaanmuotoinen johdin, jonka tarkoitus on tasoittaa maapotentiaali askel- ja kosketusjännitteiden pienentämiseksi. 

RATO 5 Potentiaalintasaus Johtavien osien välinen liitäntä, jonka tarkoituksena on saavuttaa tasapotentiaali. 

RATO 16 PRM YTE PRM YTE on vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unioin rautatiejärjestelmää koskeva yhteentoimivuuden tekninen 
eritelmä (engl. Persons with Reduced Mobility, PRM TSI), jota noudatetaan Euroopan unionin rataverkolla. 

Osajärjestelmien 
käyttöönottolupamenettely, 
Liikennevirasto, 17.9.2013

PRM-YTE PRM-YTE tarkoittaa Liikuntarajoitteisia henkilöitä rautatiejärjestelmässä koskevaa yhteentoimivuuden teknistä eritelmää (engl. Persons with reduced mobility, 
PRM)

RATO 10 PT-koodi PT-koodi on JKV-veturilaitteelle syötettävä tieto, joka yksilöi kyseistä yksikköä koskevat junakohtaiset nopeusrajoitukset. 

RATO 6 Puomilaitos Puomilaitos on järjestelmä, jolla tasoristeyksessä varoitetaan kiskoilla liikkuvasta yk- siköstä. Puomilaitos on varustettu puomeilla, tieopastimilla ja 
varoituskelloilla. 

RATO 5 Puristusorsi Kääntöorsi, jossa ajolangan kulmavoima vaikuttaa kääntöorren kiinnityskohtaan päin. 
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RATO 5 Pylväsetäisyys Pylvään etureunan vaakasuora etäisyys raiteen kallistamattomasta keskiviivasta.

RATO 7 Pysähtyminen Pysähtyminen on tilanne, jossa liikkuva kalusto on pysähtyneenä kuljettajan valvonnassa. 

RATO 7 Pysähtymisvara Pysähtymisvara on raiteen pituus, joka hyötypituuden lisäksi on osa raiteen käyttöpituutta. 

RATO 7 Pysäköiminen Pysäköiminen on tilanne, jossa liikkuva kalusto on pysähtyneenä, mutta ei ole kuljettajan valvonnassa. 

RATO 7 Pysäköintiraide Pysäköintiraide on raide, jolla on mahdollista pysäköidä liikkuvaa kalustoa. 

RATO 6 Pysäytyslaite Pysäytyslaite on laite, joka kiskoilla ollessaan jää sen ylittävän kalustoyksikön pyörä- kerran eteen ja alle ja pysäyttää yksikön pysäytyslaitteen ja kiskon välille 
muodostuvan kitkan avulla. 

RATO 2 Pyöristyskaari Pyöristyskaarella yhdistetään kaltevuusjaksot toisiinsa. Pystysuorissa pyöristyskaarissa ei käytetä siirtymäkaarta. 

RATO 21 Pyöräkerran aiheuttama 
poikittaissuuntainen 
kokonaisvoima ∑Ymax

Pyöräkerran aiheuttamalla poikittaissuuntaisella kokonaisvoimalla tarkoitetaan pyöräkerran raiteeseen kohdistamaa poikittaissuuntaisten voimien summaa.

Uusi Pyöräkerta Junan kaksi rinnakaista pyörää, jotka on kiinnitetty samaan akseliin.

RATO 21 Pyörän poikittaisvoiman Y ja 
pystysuuntaisen voiman Q suhde 
(Y/Q)max

Pyörän poikittaisvoiman Y ja pystysuuntaisen voiman Q suhdeella tarkoitetaan pyörän kiskoon kohdistaman poikittaisvoiman Y ja pystysuuntaisen voiman Q 
suhdetta.

RAMO 1 Pyöränlaipan korkeus Pyöränlaipan korkeus mitataan kulkuympyrästä ja sen nimellismitta on 28 mm.

RAMO 1 Pyöränlaipan paksuus Pyöränlaipan paksuus mitataan 10 mm kulkuympyrän ulkopuolelta ja sen nimellismitta on 33 mm.

RAMO 1 Pyöränlaippojen kulutuspintojen 
väli  

Pyöränlaippojen kulutuspintojen väli mitataan 10 mm kulkuympyrän alapuolelta (pyöränlaippojen väli) ja sen nimellismitta on 1511 mm.

RAMO 1 Pyörärenkaiden väli Pyöränrenkaiden välin valmistusmitta on 1445 ± 1 mm.

RATO 5 Pääkaavio Kaaviollinen esitys rataosan sähköistyksestä. Pääkaaviosta voidaan käyttää myös nimitystä yleiskaavio. Pääkaavio on sähköistysurakkaa varten tehtävä 
suunnitelmadokumentti.

RATO 18 Päällysrakenne Päällysrakenteeseen kuuluvat tukikerros ja raide.

Uusi Päällysrakenneluokat Päällysrakenneluokat ovat Liikenneviraston määrittelemät luokitukset, jotka antavat maksimiarvot kaluston sallituille akselipainoille ja akselipainojen mukaisille 
nopeuksille. Suomen valtion rataverkolla on käytössä kuusi päällysrakenneluokkaa. Katso myös EN-rataluokat, jotka koskevat sekä päällys- että 
alusrakennetta.

RATO 10 Pääopastinpiste Pääopastinpiste on baliisiryhmä, joka välittää pääopastintietoa opastinpisteessä. 
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RATO 7 Pääraide Pääraide on raide, jolla noudatetaan RATOssa pääraiteesta annettuja vaatimuksia. Raiteen määrää pääraiteeksi Liikennevirasto ja pääraide on esitetty 
raiteistokaaviossa. 

RATO 14 Pääraidevaihde Pääraidevaihde on vaihde, jonka jokin raide liittyy pääraiteeseen. 

RAMO 1* Päärata Pääradat muodostavat maan rataverkon toiminnallisen rungon. Päärata on rata, jolla liikenne tapahtuu pääasiallisesti aikataulunmukaisena liikenteenä. 

RATO 5 Pääteankkurointi Ajojohtimen pään kiinteä ankkurointi kiristyspylvääseen tai vastaavaan. 

RATO 10 Päätoimintasuunta Päätoimintasuunta on informaatiopisteen suunta katsottuna A-baliisin suunnasta B-baliisin suuntaan. 

RATO 7 Pölkytys Pölkytys on rata- tai vaihdepölkkyjen ja rata- tai vaihdepölkkyjaon muodostama kokonaisuus. 

RATO 10 Radan suurin nopeus Radan suurin nopeus on suurin nopeus, joka sallitaan tarkasteltavalla osuudella vähintään yhdellä raiteella.  

RATO 7 Radanpidon raide Radanpidon raide on raide, joka on tarkoitettu sellaisen raidetta pitkin liikkuvan kaluston käyttöön, jolla ylläpidetään rautatiejärjestelmän toiminnallisuutta. 

RATO 20* Radanpitäjä Liikennevirasto toimii valtion rataverkon haltijana. Yksityisraiteen radanpitäjänä toimii rautatien omistaja tai se, jonka hallinnassa raide tai raiteisto on.

RATO 5 Radanylitysjohdin Poikittain radan ylittävä sähköratajärjestelmän muu virtajohdin kuin liitäntäjohdin.

RATO 6 Radio-opastin Radio-opastimella tarkoitetaan junakulkutien päätekohtaa, joka on varustettu baliiseilla ja joka asetinlaitteessa toimii kuten pääopastin ilman näkyviä opasteita. 
Radio-opastin on myös turvalaite-elementti, joka toimii radioohjausjärjestelmässä kuten pääopastin ilman näkyviä opasteita. Radio-opastimella on tilatieto, joka 
vastaa pääopastimen opastetta. Radio-opastimen edessä tarkoittaa aluetta, jonka suunnasta radio-opastintunnus (=radan merkki, junakulkutien päätekohta) on 
nähtävissä. Radio-opastimen takana tarkoittaa aluetta, jonka suunnasta radio-opastintunnus ei ole nähtävissä.  

RATO 3 Raide Raide koostuu ratapölkyistä, ratakiskoista, ratakiskojen kiinnitys- ja jatkososista sekä vaihteista ym. raiteen erikoisrakenteista. 

RATO 2 Raideleveys Raideleveys on lyhin etäisyys kiskojen kulkureunojen välillä 14 mm kiskon selän alapuolella.  

RATO 6 Raideosuuden raja Raideosuuden raja on se kohta, jossa raideosuuden päättävä raide-eristys tai akselinlaskija sijaitsee. 

RATO 6 Raideosuus Raideosuus on se osuus raiteesta, joka on rajattu yhdeksi kokonaisuudeksi raide- eristyksillä tai akselinlaskijoilla. Raideosuuteen voi kuulua vaihde tai 
vaihteita. Rai- deosuus muodostaa kokonaisuuden, jonka vapaanaoloa valvotaan. 

RATO 7 Raidepituus Raidepituus on etäisyys raiteeseen liittyvän vaihteen etujatkoksesta toisen vaihteen etujatkokseen tai ratakiskojen päättymiskohtaan raidetta pitkin mitattuna. 
Yksi- tai kaksipuolisessa risteysvaihteessa ja raideristeyksessä raidepituus määrittyy etujatkoksen sijaan vaihteen matemaattiseen pisteeseen. Raidepituus voi 
sisältää vaihteita. 

RAMO 11 Raidesepeli Raidesepeli on tukikerrosmateriaali, jonka laatuvaatimukset, lujuusluokat ja niitä koskevat vaatimukset liikennemäärittäin on esitetty ohjeessa ”Raidesepelin 
tekniset toimitusehdot”.

RAMO 11 Raidesora Raidesora on tukikerrosmateriaali, jonka laatuvaatimukset on esitetty julkaisun Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset (PYL) kohdassa ”Raidesoran 
laatuvaatimukset”.
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RATO 5 Raidevirtapiiri  Raiteen vapaanaolon valvontajärjestelmä, joka perus- tuu eristysjatkosten rajaamaan raideosuuteen, jolla kiskoilla kulkeva yksikkö havaitaan akselien 
muodostaman virtapiirin shuntatessa osuuden päähän kytketyn vastaanottimen sisääntulon.

RATO 3 Raideväli Raideväli on vierekkäisten raiteiden keskilinjojen välinen lyhin etäisyys. 

RATO 2 Raiteen asema Raiteen asema ilmaistaan koordinaatteina. Se kertoo raiteen keskilinjan absoluuttisen sijainnin vaakatasossa ja raiteen korkeusviivan sijainnin pystytasossa. 

RATO 2 Raiteen asento Raiteen asento tarkoittaa raiteen todellisen keskilinjan geometristä muotoa, sen suhteellista sisäistä geometriaa itseensä nähden. 

RATO 2 Raiteen kallistus Raiteen kallistus on raiteen kiskojen selkien välinen korkeusero. Raiteen kallistus tehdään normaalisti korottamalla kaarteen ulkopuolista kiskoa. 

RATO 17 Raiteen keskilinja Raiteen keskiviivan kohdalla oleva pystysuora linja. 

RATO 2 Raiteen korkeusviiva Raiteen korkeusviiva määrittelee raiteen korkeusaseman. Raiteen korkeusviiva sijaitsee raiteen aluslevyn tai välilevyn alapinnan tasossa kiskon kulkureunan 
kohdalla. Kaarteessa korkeusviiva määritellään alemman kiskon mukaan.  

RAMO 13 Raiteen liikennekuntoon 
saattaminen

Raiteen liikennekuntoon saattaminen tarkoittaa raiteen antamista liikennöitsijän käyttöön sähkörata- ja turvalaitteineen. Se sisältää dokumentoidun 
tarkastuksen siitä, että raiteen päällys- ja alusrakenne, raiteen geometria sekä turva- ja sähköratalaitteet ovat vaatimusten mukaiset ja liikennöinti on 
määritetyllä nopeudella turvallista. Radan liikennekuntoon saattaminen todetaan radan liikennöitävyyden tarkastuspöytäkirjalla. 

RATO 7 Raiteen pituus Raiteen pituus on raiteen alku- ja päättymiskohdan välinen etäisyys. Alku- tai päättymiskohta on kahden vaihteen lähin etu- tai takajatkos tai ratakiskojen 
päättymiskohta. Raiteen pituus ei sisällä vaihteita. 

RATO 6 Raiteen suurin nopeus Raiteen suurimmalla nopeudella tarkoitetaan suurinta nopeusrajoitusta tarkasteltavalla osuudella. 

RATO 7 Raiteenvaihtopaikka Raiteenvaihtopaikka on kaksi- tai useampiraiteisen radan liikennepaikan tai liikennepaikan osan muoto, jossa on vaihdeyhteyksiä pääraiteiden välillä, mutta 
jossa ei ole sivuraiteita. Raiteenvaihtopaikalta pääraiteiden on jatkuttava viereisille liikennepaikan osille tai viereisille rautatieliikennepaikoille. 

RATO 10 Rajabaliisi Rajabaliisi on nopeusmerkkibaliisi, johon on ohjelmoitu JKV-alueen aloittava tai päättävä baliisisanoma.  

RATO 6 Rajamerkki Rajamerkki on kohta, johon saakka raidetta voi liikennöidä estämättä viereisen raiteen liikennöintiä. 

RATO 6* Rajamerkkivapaa vaihde  Rajamerkkivapaa vaihde on vaihde, jonka raideosuus ulottuu vaihteen suunnasta katsottuna vähintään vaaditulle etäisyydelle vaihteen rajamerkistä. 

RATO 6 Rajamerkkivapaus Rajamerkkivapaus on vaihteen tai raideristeyksen haaran ominaisuus, joka kuvaa raideosuuden rajan sijoittumista vaihteen tai raideristeyksen rajamerkkiin 
nähden. 

RATO 10 Rajapiste Rajapiste on baliisiryhmä, jonka tyyppi on nopeusmerkki ja joka välittää tiedon JKV- alueen rajasta. 

RATO 3 Rakennekerrokset Rakennekerrokset ovat tuki-, väli-, eristys- ja suodatinkerros. 

RAMO 11 Rakennekerros Rakennekerrokset ovat tuki-, väli-, eristys- ja suodatinkerros.
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RATO 18 Rakennussähköjärjestelmät Rakennussähköjärjestelmät muodostuvat sähkö- ja tietoliikennejärjestelmistä. Rakennussähköjärjestelmät palvelevat rautatietunnelin sähkökäyttöisiä toimintoja 
kuten koneellista ilmanvaihtoa, lämmitystä, savunpoistoa, viemäröintiä, pumppausta, sähkönjakelua, valaistusta, tietoliikennettä sekä turvallisuus- ja 
valvontatoimintoja.

Uusi Rakentamissuunnitelma Rakentamissuunnittelussa laaditaan ne suunnitelmat, joilla työ tullaan toteuttamaan (lopputulos ja työvaiheistus). 

RAMO 1 Rata Rata käsittää: 
— yhden tai useamman raiteen 
— raiteiden tukikerroksen 
— kaikki maaston pinnanmuodostuksen tasaamiseksi tarvittavat rakenteet, kuten penkereet  ja leikkaukset, veden poisjohtamiseksi tarvittavat ojat, roudan 
torjumiseksi ja radan vakavoittamiseksi sekä raiteen kannattamiseksi tarvittavat rakenteet kaikki radan rakenteeseen kuuluvat ja liikenteen hoitamiseen 
tarvittavat erikoisrakenteet  ja -laitteet, kuten sillat, rummut, turvalaitteet ja sähköistyksen vaatimat laitteet.
Rata jakaantuu ratalinjaan ja ratapihaan.

RATO 20 Rataisännöitsijä Rataisännöitsijät vastaavat Liikenneviraston valtuuttamina ratojen kunnossapidon valvonnasta. Rataisännöitsijöiden toimenkuvaan kuuluu myös rataverkon 
hallintaan liittyviä lupa-asioita, maankäyttöasioita sekä töiden kilpailutusten valmistelua. Aluetoiminta jakautuu Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen alueille. 

RATO 5 Ratajohto Ajojohtimen ja mahdollisen paluujohtimen tai vastajohtimen sekä kannatusrakenteiden ja varusteiden muodostama johto. 

RAMO 13 Ratakilometri Ratakilometri on nimetty määrämittainen osuus. Sen pituus on kahden peräkkäisen kilometripylvään väli raidetta pitkin. Sen pituus voi poiketa 1000 metristä. 
Ratakilometri on nimetty arvoltaan pienemmän kilometripylvään tunnuksen mukaan. 

RATO 5 Ratalaite Ratalaitteilla tarkoitetaan kiinteästi rataan liittyviä laitteita ja järjestelmiä. Laitteet ovat ratakonstruktion osia tai myös radan varteen ja erillisiin rakennuksiin 
sijoitettuja laitteita ja järjestelmiä. Uusilla ratalaitteilla tarkoitetaan laitteita, joita ei ole käytetty aikaisemmin Suomen rataverkon sähköistämisessä. 

RATO 7 Rataosa Rataosa on Liikenneviraston määräämä osa rataverkkoa. 

RATO 7 Rataosuus Rataosuus on kussakin tilanteessa määritetty osa rataa. 

RATO 3 Ratapenger Ratapenger koostuu radan rakennekerroksista ja mahdollisesta pengertäytteestä. 

RATO 7 Ratapiha Ratapihalla tarkoitetaan rautatieliikennepaikan raiteistoa, laitureita ja liikenteenhoitoon välittömästi liittyviä laitteita, rakenteita sekä rakennuksia maa- ja 
kuormausalueineen. 

Rautateiden verkkoselostus Ratarekisteri Ratarekisteri on ratatiedon tietovarasto, johon tallennetaan tietoa rautatieinfrastruktuurista. 

Uusi Ratasuunnitelma Ratasuunnitelmassa osoitetaan rautatie ja sen rakenteet niin yksityiskohtaisesti, että maanomistajat ja muut asianosaiset voivat saada selvyyden radan 
sijainnista sekä leveys- että korkeussuunnassa. Ratasuunnitelmassa kuvataan vaikutukset maisemaan, ihmisiin ja alueen liikenneolosuhteisiin ja lasketaan 
ratainvestoinnin kustannukset, sillä tarkkuudella, että rakentamissuunnitteluun on mahdollista varautua (esimerkiksi massalaskenta ja läjitysalueiden 
määrittäminen on tässä vaiheessa jo melko tarkalla tasolla). Ratasuunnitelmalla on suora liityntä kaavoitukseen, sillä se toimii lunastusasiakirjana.

RATO 18 Ratatunneli Ratatunneli on yhdellä tai useammalla raiteella varustettu junaliikenteen käytössä oleva tunneli, jota raiteiden lukumäärän perusteella kutsutaan yksiraiteiseksi, 
kaksiraiteiseksi jne.
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RATO 8 Ratatyön suojaulottuma (RSU) Ratatyön suojaulottuma (RSU) on se pitkin raidetta ulottuva tila, jonka sisällä ei saa työskennellä ilman ratatyölupaa tai turvamiesmenettelyä. 

RATO 7 Rataverkko RATOssa rataverkolla tarkoitetaan Liikenneviraston hallinnassa olevaa valtion rataverkkoa. 

RATO 20 Rataympäristö Rataympäristöllä tarkoitetaan Liikenneviraston, VR:n tai yksityisten omistuksessa olevia rata-, ratapiha- ja asema-alueita ja näihin välittömästi rajautuvaa 
naapurustoa, johon rautatiealueen toiminnoilla on vaikutusta. 

RATO 16 RATO RATO tarkoittaa Liikenneviraston Ratateknisiä Ohjeita 

RAMO 1 Rautatie Rautatie käsittää: 
— yksi- tai useampiraiteisen radan 
— kaikki rakennukset ja laitteet, jotka tarvitaan liikenteen hoitamiseksi ja turvaamiseksi 
— kaikki alueet, jotka tarvitaan rataa, rakennuksia ja laitteita sekä liikenteen hoitamista ja kaikkea siihen liittyvää toimintaa varten.

RATO 20 Rautatiealue Alue, joka tarvitaan rataa, rata-aluetta, rakennuksia ja laitteita, liikenteen hoitamista sekä kaikkea näihin liittyvää toimintaa varten. Rautatiealue käsittää myös 
tarpeelliset rautatieliikenteen palvelualueet. 

RATO 17 Rautatieliikennepaikka  Liikennepaikka, seisake tai linjavaihde. 

RAMO 9* Rautatien tasoristeyksen 
varoitusmerkki

Rautatien tasoristeyksen varoitusmerkit ovat tieliikenneasetuksen mukaisia merkkejä, joilla osoitetaan liikenteelle vaarallista tien kohtaa, tasoristeystä. 

RATO 8 Rautatiesilta Rautatiesilta on yleisnimi sillalle, jota kuormittaa rautatieliikenne. 

RATO 18 Rautatietunneli Rautatietunneli on radan ympärillä oleva rakenne, jonka avulla rautatie voi kulkea esimerkiksi kallion, rakennusten tai veden läpi. Rautatietunneli käsittää yhden 
tai useamman ratatunnelin, ratatunneleihin liittyvät muut tunnelit tai kuilut, tunneleiden suuaukkorakenteet, kuilujen yläpäiden rakenteet, tekniset ja 
turvallisuustilat sekä tiloihin ja tunneleihin asennetut laitteet ja tekniset järjestelmät. Rautatietunneliin kuuluvat myös ratatunneleiden avoleikkaukset siinä 
laajuudessa kuin kuivatus-, tie-, kunnossapito-, huolto- ja turvallisuusjärjestelyt edellyttävät.

RATO 5 Reduktiojohdin (R-johdin) Imumuuntajattomassa ja säästömuuntajattomassa järjestelmässä paluukiskojen rinnalle kytketty johdin, jonka tarkoituksena on pienentää maan kautta 
palaavaa virtaa.

RATO 5 Reduktiojohtimen kiskoonliitäntä 
(RKL)

Reduktiojohtimen yhdistäminen (tavallisesti 300...500 m välein) paluukiskoihin.

RATO 16 Reunalaituri Reunalaituri on matkustajalaituri, jonka vain toisella puolella on raide ja joka palvelee kyseisellä raiteella liikennöiviä matkustajajunia. 

RATO 5 Ripustin Rakenne, jolla ajolanka on ripustettu kannattimeen. 

RAMO 9 Risteyskulma Risteyskulmalla tarkoitetaan tien ja radan keskilinjojen leikkauspisteeseen piirrettyjen tangenttien välistä terävää tai suoraa kulmaa.

RAMO 9* Risteysmerkki Risteysmerkki on tieliikenneasetuksen mukainen varoitusmerkki.

RATO 3 Routalevy Routalevy lisää rakenteen lämmöneristävyyttä ja estää tai vähentää radan rakenteen alla olevien maakerrosten routimista. Routalevyjen yleiset vaatimukset on 
esitetty InfraRYL:ssä. Tarkemmat vaatimukset on esitetty routalevyjen osalta Ratahallintokeskuksen julkaisemissa XPS-routalevyjen teknisissä 
toimitusehdoissa.
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RATO 5 Ryhmityseristin (RE) Varuste, joka jakaa ajojohtimen kahteen sähköiseen ryhmään siten, että alta kulkeva virroitin voi ottaa koko ajan tehoa. 

RATO 5 Ryhmitysjohdin Yhden tai useampia jänteitä sisältävä johdin, jota käytetään lähekkäisten eri sähköistä ryhmää olevien johdinten välisiin kytkentöihin. 

RATO 5 Ryhmityskaavio Ajantasainen kaaviollinen esitys tietyn rataosan raiteiden jakaantumisesta sähköradan kytkentäryhmiin. 

RATO 5 Ryhmäerotin Ratapihan sivuraiteiden tai sivuraiteen ja pääraiteen ajojohtimien välinen erotin.

RATO 10 Sallittu nopeus  Sallittu nopeus on JKV:n osoittama suurin nopeus kullakin hetkellä. Sallittu nopeus on JKV:n ylinopeusvalvonnassa olevan nopeuden tai käyttöjarrutuksen 
aloituskäyrän määräämä. 

RATO 16 Seisake Seisake on junaliikenteen ohjaamista tai asiakaspalvelua varten nimetty rautatieliikennepaikka, jolla on käytössä matkustajalaituri. Seisakkeella ei ole ratapihaa 
tai raiteenvaihtopaikkaa. 

RATO 18 Sekaliikennetunneli Sekaliikennetunneli on sekä henkilö- että tavaraliikenteen käytössä oleva ratatunneli.

RATO 3 Sepeliraide Sepeliraide on raide, jossa tukikerroksen materiaalina on raidesepeli.  

RATO 5 Siirtymäjänne Kiristyskentän keskimmäinen jänne, jossa virroittimen kosketus siirtyy ajolangalta toiselle. 

RATO 2 Siirtymäkaari Siirtymäkaari on vaakageometrian elementti, jossa raiteen kaarevuus muuttuu. Siirtymäkaarta käytetään tarvittaessa suoran ja ympyränkaaren välissä, sekä 
kaarteiden välillä.  

RATO 17 Siirtyvä merkki Merkki, joka siirtyy osana rautatiejärjestelmään liittyviä rakenteita asennuskohtaansa tai asennuskohdastaan. 

RATO 5 Siksak Ajolangan vaakasuora poikkeama raiteen keskiviivasta (kallistetussa raiteessa kallistetusta keskiviivasta) ajojohtimen kannatuskohdassa.

RATO 18 Sisustusrakenne Sisustusrakenne on sellainen rakenne, joka ei kuulu tunnelin kantavaan pääjärjestelmään, mutta jonka kantokyky ja pysyvyys on osoitettava. 
Sisustusrakenteisiin kuuluvia rakenteita ovat esimerkiksi verhousrakenteet kuten sisäkatto- ja -seinärakenteet sekä kaiteet ja päällysrakenne.

RATO 7 Sivuraide Sivuraide on raide, jota ei ole määritetty pääraiteeksi. 

RATO 14 Sivuraidevaihde Sivuraidevaihde on vaihde, jonka mikään raide ei liity pääraiteeseen. 

RAMO 1 Sivurata Sivurata on satamaan, teollisuuslaitokseen, kaivokseen, sorakuoppaan tms. johtava pääradasta poikkeava rata, jolla liikenne tapahtuu yleensä vaihtotyönä.

RATO 6 Sivusuoja Sivusuoja on elementti, jolla suojataan varmistettua kulkutietä tai paikallisluparyhmää, jonka paikallislupa on annettuna, muulta liikennöinniltä.  

RATO 5 Sivuunvientijänne Jänne, jossa ajojohdin siirtyy sivusuunnassa pois virroitintilan kohdalta. 

RATO 5 Sivuunvientikenttä Siirtymäjänteetön kiristyskenttä. 

RATO 2 S-kaari S-kaari muodostuu kahdesta vastakkaissuuntaisesta kaarteesta. Eri säteisten kaarien välissä ja päissä käytetään tarvittaessa siirtymäkaaria. 
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RATO 3 Soraraide Soraraide on raide, jossa tukikerroksen materiaalina on raidesora. 

Osajärjestelmien 
käyttöönottolupamenettely, 
Liikennevirasto, 17.9.2013

SRT-YTE SRT-YTE tarkoittaa Tunneleiden turvallisuutta rautatiejärjestelmässä koskevaa yhteentoimivuuden teknistä eritelmää (engl. Safety in Railway Tunnels, SRT)

RATO 5 SSR RATOn osaa 5 edeltänyt Liikenneviraston ohjekokoelma. Sähköistyksen kiinteiden laitteiden suunnittelu ja rakentaminen. 

RATO 18 Sukeltava tunneli Sukeltava tunneli on tunneli, jonka molemmat suuaukot ovat tunnelin alinta osaa ylempänä.

RATO 5 Suljettu kenttä Kiristyskenttä, jossa on siirtymäjänne mutta ei erotusväliä. 

RATO 3 Suodatinkerros Suodatinkerros estää eristyskerroksen ja pohjamaan sekoittumisen. Suodatinkerroksessa käytettävät materiaalit on esitetty julkaisussa InfraRYL /1/. Yleisiä 
vaatimuksia voidaan täsmentää hankekohtaisilla vaatimuksilla. 

RATO 6 Suojaava opastin Suojaava opastin on pää-, suojastus-, raide- tai lukitusopastin, joka Seis-opastetta näyttäessään estää liikennöinnin opastimen suunnasta opastimen takana 
olevalle kulkutielle, paikallisluparyhmälle, jonka paikallislupa on annettuna, vaihteelle, tasoristeykselle, sillalle tai muulle vastaavalle kohteelle.  

RATO 8 Suojakisko Suojakiskolla pyritään estämään raiteilta suistunutta veturia tai vaunua kulkeutumasta pois sillalta sekä suojaamaan siltaa raiteilta suistumisen aiheuttamilta 
vahingoilta ja vaaroilta. 

RATO 6 Suojastettu rata  Suojastetulla radalla tarkoitetaan radan junakulkutieraiteita, joilla on vapaanaolon valvonta ja joilla liikennettä ohjataan näkyvillä opasteilla suojaväliltä toiselle.  

RATO 6 Suojastuksen alkuopastin Suojastuksen alkuopastin on suojastusopastin, joka sijaitsee asetinlaitteen ja suojastusjärjestelmällä varustetun linjan rajapinnassa ja jonka takana on linjan 
ensimmäinen suojaväli. Suojastuksen alkuopastin ei voi olla kulkutien päättävä opastin. 

RATO 6 Suojastus Suojastus on toimintojen muodostama kokonaisuus, jolla varmistetaan asetinlaitteen kulkutie-ehtoja vastaavat suojastusehdot linjalla. Suojastus voidaan 
toteuttaa erillisellä linjan suojastusjärjestelmällä tai suojastusjärjestelmää vastaava toiminta voidaan toteuttaa asetinlaitteen ohjaamien opastimien kulkutie-
ehdoissa.  

RATO 6 Suojastusjärjestelmä Suojastusjärjestelmä on asetinlaitteista erillinen järjestelmä, joka ohjaa yksiköiden peräkkäin kulkua ja estää liikennesuunnan vastaisen kulkutien 
varmistamisen linjalle. Järjestelmässä ei ole asetinlaitejärjestelmissä käytettyjä kulkutie-ehtoja vaan järjestelmä perustuu suojastusehtoihin, joilla estetään 
yksiköiden joutuminen samalle suojavälille. Ehdot rinnastetaan soveltuvin osin kulkutie-ehtoihin. 

RATO 6 Suojaväli Suojaväli on junakulkutien alku- ja päätepisteen väli suojastetulla radalla. Suojaväliin voi kuulua useita raideosuuksia. 

RATO 20 Suojeltu laji Suojeltu laji on yleisnimitys eri tavoin suojelluille lajeille. Tässä ohjeessa suojellulla lajilla tarkoitetaan luonnonsuojelulailla ja -asetuksella rauhoitettuja lajeja, 
erityisesti suojeltaviksi säädettyjä lajeja sekä Euroopan yhteisön luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelua koskevan luontodirektiivin mukaan suojeltuja 
lajeja. 

RATO 2 Suositeltava arvo Suositeltava arvo on hyvän suunnittelutavan mukainen arvo, jolla varmistetaan maksimi- ja minimiarvoja parempi matkustusmukavuus. 

RATO 18 Suuaukkorakenne Suuaukkorakenne on se kantava rakenne, jonka välityksellä tunneli liittyy ulkoilmaan.

RATO 18 Suuaukoille laskeva tunneli Suuaukoille laskeva tunneli on tunneli, jonka molemmat suuaukot ovat tunnelin ylintä osaa alempana.
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RATO 3 Suunnitteluperusteet Suunnitteluperusteet on Liikenneviraston kuhunkin suunnitteluvaiheeseen laatima hankekohtainen asiakirja työssä noudatettavista teknisistä ratkaisuista ja 
toimintatavoista.  

RAMO 9 Suurin sallittu nopeus Suurimmalla sallitulla nopeudella (sn) tarkoitetaan aikatauluun merkittyä junan suurinta sallittua nopeutta, jonka mukaan määrätään mm. junassa tarvittava 
jarruvoima ja junan kokoonpano.

RAMO 11* Suurnopeusjunaliikenne Suurnopeusjunaliikenne on junaliikennettä, joka on määritetty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä. Suurnopeusjunaliikenteen nopeus on yleensä 
vähintään 200 km/h.

RATO 5 Systeemikorkeus Kannattimen ja ajolangan välinen pystyetäisyys ajojohtimen kannatuskohdassa.

RATO 5 Syöttöasema (SA) Kytkinlaitos, josta syötetään teho sähköradalle. 

RATO 5 Syöttöjohdin Syöttöaseman ja ajojohtimen välinen muu johdin kuin radanylitys- tai liitäntäjohdin. 

RATO 5 Syöttöjohto Syöttöjohdin ja tämän oma paluu- tai vastajohdin. 

RATO 5 Syöttömuuntaja eli päämuuntaja 
(PM)

Syöttöasemalla oleva muuntaja, jolla kantaverkon 110 kV jännite alennetaan sähköradan syöttöjännitteen suuruiseksi (25 kV tai 2x25 kV). 

RATO 5 Syöttösäästömuuntaja (SAM) Muuntaja, jonka ensiö on kytketty 25 kV syöttömuuntajan toisioon, toisio ajojohtimen ja vastajohtimen väliin ja toision keskipiste paluukiskoon ja jolla 25 kV 
jännite nostetaan 2x25 kV:iin. Käytetään, kun 25 kV järjestelmän syöttöasemalta syötetään 2x25 kV järjestelmää. 

RATO 5 Sähköistysjärjestelmä 25 kV Suomessa yleisesti käytetty sähköistysjärjestelmä, jossa 25 kV käyttöjännite syötetään ajojohtimen ja paluukiskon väliin. 

RATO 5 Sähköistysjärjestelmä 2x25 kV Sähköistysjärjestelmä, jossa 25 kV käyttöjännite syötetään ajojohtimen ja paluukiskon väliin ja samansuuruinen, mutta vastakkaismerkkinen jännite -25 kV 
vastajohtimen ja paluukiskon väliin. 

Sähkörataohjeet Sähköratajärjestelmä Sähköratajärjestelmä koostuu syöttö- ja välikytkinasemista, ratajohdon johtimista ja niiden kan-natusrakenteista (pylväät, portaalit, kääntöorret), 
imumuuntajista, radanvarsisäästömuuntajista, erottimista ja eristimistä. Rakenteeseen kuuluvat lisäksi sähköradan läheisyydessä sijaitsevien 
metallirakenteiden suojamaadoitusjohtimet, sähköistettyjen raiteiden kiskot jne.

RATO 5 Sähkörataohjeet Liikenneviraston laatimat sähköradalla työskentelyä ja sähköradan käyttötoimintaa koskevat ohjeet. 

RATO 5 Säästömuuntaja (AM) Sähköistysjärjestelmässä 2x25 kV radanvarteen sijoitettu muuntaja, jonka tarkoitus on pakottaa paluuvirta palaamaan vastajohtimessa. 

RATO 5 Säästömuuntajallinen sähkörata Sähköistysjärjestelmällä 2x25 kV sähköistetty sähkörata. 

RATO 4 Takajatkosalue Takajatkosalue on vaihteen takajatkoksen takana oleva alue, jolla vaihteen raiteesta poikkeava kiskonkallistus tasataan raiteen kiskonkallistusta vastaavaksi. 

RATO 2 Tasapainokallistus Tasapainokallistus eli teoreettinen kallistus on raiteen kallistus, millä tietyllä nopeudella kulkevaan junaan ei kohdistu poikittaiskiihtyvyyttä raiteen tasossa.

RATO 2 Tasapainonopeus Tasapainonopeus on kulkunopeus, millä kaarteessa kulkevaan junaan ei kohdistu poikittaiskiihtyvyyttä raiteen tasossa. Kaarteessa on tällöin kulkunopeuden 
mukainen tasapainokallistus. 

RAMO 9 Tasausviiva Tasausviivalla tarkoitetaan tien pinnan korkeusvaihtelua tien pituussuunnassa osoittavaa kuvaajaa. Yksiajorataisella tiellä tasausviiva osoittaa yleensä 
ajoradan keskiviivan teoreettisen korkeuden (vrt. radan korkeusviivan määritelmä RAMOn osassa 2 ”Radan geometria”).
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RAMO 9 Tasoristeyksen varoituslaite Tasoristeyksen varoituslaite on tasoristeykseen tai sen läheisyyteen asennettu laite, jonka tarkoitus on parantaa liikenneturvallisuutta tasoristeyksessä. 
RATOssa varoituslaitteina pidetään seuraavia: 
– valo- ja äänivaroituslaite 
– puomilaitteet (puolipuomit, paripuomit ja kokopuomit) 
– jatkettu puomi 
– tasoristeysvalo 
– portaali 
– portti.

RAMO 9 Tasoristeyksen varoituslaitos Tasoristeyksen varoituslaitos on tasoristeykseen tai sen läheisyyteen asennettujen tasoristeyksen varoituslaitteiden ja niiden ohjaus- ja valvontalaitteiden 
muodostama kokonaisuus.

RATO 6 Tasoristeys RATOssa tasoristeyksellä tarkoitetaan rautatien tasoristeystä. 

RATO 6 Tasoristeystä suojaava opastin Tasoristeystä suojaava opastin on pää-, suojastus- tai raideopastin, joka sijaitsee varoituslaitoksen hälytysosuudella ja joka näyttää opasteita tasoristeyksen 
suuntaan kulkeville yksiköille. Opastin ei ole tasoristeystä suojaava opastin, jos hälytysosuus alkaa opastimen takana olevalta raideosuudelta. Opastin on 
tasoristeystä suojaava opastin, jos tieosuus alkaa opastimen takana olevalta raideosuudelta. 

RATO 5 Tavallinen maadoitus Yhdellä maadoitusjohtimella tehty maadoitus. 

RATO 7 Tavaraliikenneraide Tavaraliikenneraide on raide, jossa on otettu huomioon tavaraliikenteen tarpeet. 

RATO 18 Tavaraliikennetunneli Tavaraliikennetunneli on pelkästään tavaraliikenteen käytössä oleva ratatunneli.

RATO 10 Tavoite-etäisyys  Tavoite-etäisyys on etäisyys tarkasteltavasta paikasta tavoitepisteeseen.  

RATO 10 Tavoitenopeus  Tavoitenopeus on nopeus, johon nopeutta on alennettava sallitusta nopeudesta ennen tavoitepistettä.  

RATO 10 Tavoitepiste  Tavoitepiste on kohta, jossa nopeus saa olla korkeintaan tavoitenopeuden suuruinen. Tavoitepisteenä on opastin, vaihde tai nopeusrajoituksen alkukohta.  

RAMO 9 Teiden luokitus Teiden hallinnollinen luokitus Tieliikenneväylät jaetaan hallinnollisesti kolmeen luokkaan: – yleiset tiet – kadut – yksityiset tiet. Yleisillä teillä tarkoitetaan 
sellaisia teitä, jotka on luovutettu yleiseen liikenteeseen ja joiden tienpidosta huolehditaan julkisena tehtävänä lain yleisistä teistä mukaisesti. 

RATO 18 Tekninen tila (tunnelin) Tekninen tila on tila, jossa on tunneliin liittyviä teknisiä järjestelmiä. Tekninen tila voi olla oma huoneensa tai sijaita muiden tilojen yhteydessä, ja sillä voi olla 
myös muita käyttötarkoituksia. Tekninen tila ei voi kuulua poistumisreittiin, jos ei tilassa olevia järjestelmiä eristetä. Ratatunneli ei ole tekninen tila. Tässä 
ohjeessa teknisille tiloille annetut vaatimukset koskevat myös sähkötiloja.

Uusi Tekniset toimitusehdot Tekniset toimitusehdot ovat Liikenneviraston ohjesarjaan sisältyviä ohjeita, joissa esitetään vaatimukset ja ohjeet Liikenneviraston hallinnoimalla rataverkolla 
käytettävistä tuotteista.

RATO 21 Telipaino Telipaino on teliin kuuluvien pyöräkertojen raiteeseen kohdistama yhteinen staattinen paino.

RATO 18 Terästunneli Terästunneli on tunneli, jonka pääasiallinen kantava rakenne on teräs. Terästunneli rakennetaan pinnalta avattuun kaivantoon sillanomaisena rakenteena.

RATO 6 Tiedonsiirtomatka  Tiedonsiirtomatka on matka, jonka etäisyydellä tavoitepisteestä JKV:lla on viimeistään oltava tieto tavoitepisteestä.  
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RAMO 9 Tieliittymä Tieliittymä on paikka, jossa kaksi tai useampia teitä liittyy toisiinsa samassa tasossa siten, että siirtyminen tieltä toiselle on mahdollista.

RAMO 9 Tien poikkileikkaus Tien poikkileikkaus osineen ja nimityksineen on esitetty RATOn osassa 9.

RATO 6 Tieopastin Tieopastin on opastin, jonka valoilla varoitetaan varoituslaitoksessa rautatietä risteävää liikennettä kiskoilla liikkuvasta yksiköstä. 

RATO 6 Tieosuus Tieosuus on varoituslaitoksen toimintaan kytketty raideosuus tai raideosuudet, joiden kohdalla tie ja raide risteävät varoituslaitoksella varustetussa 
tasoristeyksessä. 

RAMO 13* Tilaaja Tilaaja on taho, joka on tilannut radan kunnossapitoa tai rakentamista ja niihin liittyviä tarkastuksia. Valtion rataverkolla tilaaja on Liikennevirasto.

RATO 10 Tilapäinen nopeusrajoitus  Tilapäinen nopeusrajoitus on tietylle alueelle määräaikaisesti raiteen suurimmaksi nopeudeksi määrätty nopeusrajoitus.   

RATO 17 Toisen luokan liikenteenohjaus Liikennepaikalla tai liikennepaikkojen välisellä alueella oleva alue siltä osin, kun sitä ei ole osoitettu kuulumaan ensimmäisen luokan liikenteenohjauksen 
alueeseen. 

RATO 10 Toistopiste  Toistopiste on baliisiryhmä, joka välittää esiopastintietoa kohdassa, jossa ei ole opastinta. Toistopisteessä ohjataan vain toista baliisia kaapelin välityksellä 
lähetettävällä muuttuvalla tiedolla.  

RATO 10 Toistopistebaliisi  Toistopistebaliisi on baliisi, jonka baliisisanoman tyyppi on toistopiste ja joka on asennettu toistopisteen baliisiryhmään.  

RATO 5 T-pylväs Pylväs, johon on kiinnitetty kääntöorsia vastakkaisille puolille. 

RATO 18 Trafi Trafi on Liikenteen turvallisuusvirasto, joka vastaa liikenteen sääntely- ja valvontatehtävistä sekä antaa lupia, hyväksyntöjä ja muita päätöksiä koskien 
liikenteen toimialaa.

RATO 3 Tukikerros Tukikerros pitää raiteen geometrisesti oikeassa asemassa ja asennossa, jakaa kuormia alusrakenteelle ja muodostaa raiteelle tasaisen ja kantavan alustan. 
Tukikerroksen materiaalina käytetään raidesepeliä tai raidesoraa. Tukikerroksen materiaalien laatuvaatimukset on esitetty julkaisuissa SFS-EN 13450 
Raidesepeli- kiviainekset, SFS-EN 13450 Raidesepelikiviainekset, kansallinen soveltamisohje, SFS-EN 13450 Raidesepelikiviainekset, CE –merkintä ja 
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset (PYL).  

RATO 7 Tukikohtaraide Tukikohtaraide on radanpidon raide, jota käytetään ensisijaisesti radanpidon kaluston pidempiaikaiseen säilytykseen. 

RATO 6 Tulo-opastin Tulo-opastin on linjan suunnasta tarkasteltuna ensimmäinen pääopastin, joka voi toimia kulkutien aloittavana opastimena riippumatta linjan liikennesuunnasta. 

RATO 6 Tulovaihde Tulovaihde on ensimmäinen vaihde liikennepaikalle saavuttaessa. 

RATO 16 Tummuuskontrasti Tummuuskontrasti on pintojen välinen tummuusaste-ero, joka ilmoitetaan yleensä prosentteina (%). 
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RATO 18 Tunnelin pituus Ratatunnelin pituus on sen alku- ja loppupisteiden välinen etäisyys raiteen keskilinjaa pitkin laskettuna. Alkupiste on ratakilometrin kasvusuunnassa 
ensimmäinen suuaukkorakenteen otsan ja raiteen keskilin-jan leikkauspiste, ja loppupiste on vastaava leikkauspiste tunnelin toisessa päässä.
Rautatietunnelin pituus on siihen kuuluvien ratatunneleiden alkamispisteiden pienimmän ratakilometri-luvun (Km+m) ja loppupisteiden suurimman 
ratakilometriluvun välinen etäisyys pituusmittausraidetta pitkin mitattuna.

Jos ratatunneli haarautuu, rautatietunnelin pituus määräytyy pisimmän tunneliin muodostuvan raideyhteyden mukaan. Tunnelin alku- ja loppupiste määritellään 
samalla ratasuunnalla olevaan pituusmittausraiteeseen projisoiden kuten haarautumattomissakin tunneleissa.

Kahta peräkkäistä rautatietunnelia on turvallisuusjärjestelyjen suunnittelussa käsiteltävä yhtenä tunnelina, mikäli niiden välillä on alle 500 m pituinen osuus 
avorataa siten, että avo-osuudelta ei ole pääsyä turvalliselle alueelle (esim. avoleikkaus kahden tunnelin välissä).

RATO 18 Tunnelipoikkileikkauksen vapaa 
ala

Tunnelipoikkileikkauksen vapaalla alalla tarkoitetaan valmiiksi rakennetun tunnelin rakenteiden rajaamaa vapaata tilaa, joka ilmoitetaan neliömetreinä yhden 
desimaalin tarkkuudella. Kantavat rakenteet, lujitus- ja verhousrakenteet tai alus- ja päällysrakenne eivät sisälly vapaaseen alaan.
Vapaaseen alaan sisältyvät seuraavat tilat:
-    aukean tilan ulottuma (ATU)
-    huollon ja kunnossapidon tilat
-    turvallisuusjärjestelyjen tilat
-    laiteasennusten tilat

RATO 16 Tuntokontrasti Tuntokontrasti on tuntoaistilla havaittava eroavaisuus kahden pintamateriaalien välillä. 

RATO 6 Turvalaite Turvalaitteella tarkoitetaan yksittäistä turvalaitoksen toimintaan liittyvää laitetta.  

RATO 6 Turvalaite-elementti Turvalaite-elementti on turvalaite tai turvalaitteiden muodostama kokonaisuus, jolla on asetinlaitteessa, suojastusjärjestelmässä tai niihin liittyvissä 
järjestelmissä turvalaite-elementtiä vastaava looginen tilatieto. 

RATO 6 Turvalaitejärjestelmä Turvalaitejärjestelmä on turvalaitos, turvalaitosta ohjaava järjestelmä tai liikennöintiä turvaava järjestelmä.   

RATO 6 Turvalaitos Turvalaitos on yhden tai useamman asetinlaitteen muodostama kokonaisuus tai turvalaitteiden muodostama kokonaisuus (vaikka ne eivät muodosta 
asetinlaitetta), jolla turvataan liikennöintiä.  

RATO 18 Turvallinen alue Turvallinen alue on rautatietunnelin sisä- tai ulkopuolella oleva paikka, jonne tunnelia käyttävien junien matkustajat ja henkilökunta sekä tunnelissa oleva muu 
henkilöstö voidaan evakuoida. Turvallisella alueella on oltava sellaiset olosuhteet, että sinne ohjatuilla ihmisillä on mahdollisuus poistua tunnelista tai pysytellä 
hengissä, kunnes heidät evakuoidaan. Turvallisen alueen kapasiteetin on vastattava tunnelia käyttävien junien enimmäishenkilökapasiteettia. 

RATO 18 Turvallisuusjärjestelmä Turvallisuusjärjestelmä on järjestelmä, jolla huolehditaan turvallisesta liikennöinnistä ja liikkumisesta rautatietunnelissa, edesautetaan toimintaa 
onnettomuustilanteissa tai pyritään estämään tunnelijärjestelmään kohdistuva vahingonteko.

RATO 6 Turvavaihde Turvavaihde on vaihde, jonka ainoa tehtävä on antaa sivusuoja. Myös muuta vaihdetta kuin turvavaihdetta voidaan käyttää antamaan sivusuoja. 

RATO 5 Ulokepylväs Kannatusrakenne, jonka muodostaa jalkana oleva pylväs ja siihen kiinnitetty ulokeorsi. 

RATO 18 Upotettu tunneli Upotettu tunneli on vesistön pohjaan upotettu tunneli.

RATO 18 Uudistaminen Uudistaminen on korjaamista eli olemassa olevan rakenteen, laitteen tai järjestelmän korvaamista uudella siten, että radan yleinen suoritustaso tai aseman 
palvelutaso ei parane.
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RATO 18 Uusi Uusi on uuteen paikkaan tehty rakenne tai järjestelmä, jonka suunnittelu ja rakentaminen eivät ole merkittävästi riippuvaisia olemassa olevista rakenteista tai 
järjestelmistä.

RATO 4 Uusi vaihde Uudessa vaihteessa kaikki osat ovat asennushetkellä käyttämättömiä. 

RATO 16 Vaara-alue Vaara-alue on matkustajalaiturin reunalla oleva alue, jossa ohiajavan junan ilmavirta voi vaikuttaa vaarallisesti siellä olevaan ihmiseen tai irtonaisiin esineisiin. 
Vaara-alue määritellään alueeksi, jolla matkustajat eivät saisi oleskella, kun juna ohittaa laiturin tai saapuu asemalle. Vaara-alue ei kuulu vapaaseen tilaan. 

Uusi Vaatimus Vaatimus on yksilöllinen fyysinen tai toiminnallinen tarve, jonka tietyn mallin, tuotteen tai prosessin on tarkoitus täyttää.

RATO 6 Vaihde Vaihde on raiteiden liityntäkohta, jossa liikenne voidaan ohjata raiteelta toiselle. Vaihde rajoittuu vaihteen etu- ja takajatkoksiin. 

RATO 6 Vaihdeautomatiikka Vaihdeautomatiikalla tarkoitetaan laskumäen ja lajitteluraiteiden välisten vaihteiden kääntämistä ohjausautomatiikalla. 

RATO 6 Vaihdenopeustieto Vaihdenopeustieto on fiktiivinen opaste, jonka avulla Aja 35 -opasteen tarkoittamaa vaihteesta johtuvaa nopeusrajoitusta muutetaan suuremmaksi kulkutiellä 
olevien vaihteiden mukaisesti. 

RATO 10 Vaihdetiedot Vaihdetiedot on se osa opastin-, toisto-, fiktiivi- tai matkanpidennyspisteen baliisisanomasta, joka välittää tiedot vaihteesta johtuvasta nopeusrajoituksesta. 

RATO 7 Vaihteen etujatkosalue Vaihteen etujatkosalue on vaihteen etujatkoksen edessä oleva osuus raidetta, jolla tarvittaessa muutetaan raideleveys ja ratakiskon kallistus raiteen ja vaihteen 
välillä ja jossa on RATOn osan 11 "Radan päällysrakenne" mukaan tehdystä raiteesta poikkeava pölkytys. 

RATO 6 Vaihteen haara Vaihteen haara on kielien kärjistä katsottuna vaihteesta poispäin johtava raide vaihteen takajatkokseen saakka. Vaihteen asento määritetään sen mukaisesti, 
kumpaan haaraan vaihde johtaa kielien kärjistä katsottuna. 

RATO 4 Vaihteen linjakaavio Vaihteen kokoonpanopiirustus. 

RATO 6 Vaihteen raideosuus Vaihteen raideosuus on raideosuus, johon vaihde kuuluu. 

RATO 6 Vaihteen rajamerkki Vaihteen rajamerkki on vaihteeseen liittyvä rajamerkki. 

RATO 7 Vaihteen takajatkosalue Vaihteen takajatkosalue on vaihteen takajatkoksen takana oleva osuus raidetta, jolla tarvittaessa muutetaan raideleveys ja ratakiskon kallistus raiteen ja 
vaihteen välillä ja jossa on RATOn osan 11 "Radan päällysrakenne" mukaan tehdystä raiteesta poikkeava pölkytys. 

RATO 7 Vaihteen uloin jatkos Vaihteen uloin jatkos on vaihteen etu- tai takajatkos, joka on kauimmaisena rautatieliikennepaikalta poispäin. 

RATO 5 Vaihteenlämmitysmuuntamo (LM) Muuntamo, joka muuntaa ajojohtimen jännitteen (25 kV) vaihteen sulanapitojärjestelmään syötettäväksi jännitteeksi.

RATO 7 Vaihteiden välialue Vaihteiden välialue on kahden samalla vaihdealueella olevan vaihteen etu- ja/tai takajatkosten väliin jäävä alue. 

RATO 6 Vaihtokulkutie  Vaihtokulkutiellä tarkoitetaan vaihtokulkutien ehdoin varmistettua kulkutietä. 

RATO 6 Vaihtokulkutieraide Vaihtokulkutieraide on raide, jolla olevat raideosuudet voivat olla osana vaihtokulkutietä. 
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RATO 6 Valo- ja äänivaroituslaitos Valo- ja äänivaroituslaitos on järjestelmä, jolla tasoristeyksessä varoitetaan kiskoilla liikkuvasta yksiköstä. Valo- ja äänivaroituslaitos on varustettu tieopastimilla 
ja varoituskelloilla. 

RATO 20 Valuma-alue Maaston korkeimpien kohtien (vedenjakajien) rajaama alue, josta vesistö saa vetensä ja jolta vedet virtaavat samaan puroon, jokeen, järveen tai mereen. 

RATO 6 Valvontanopeus  Valvontanopeus on nopeus, jonka tasolle Seis-opastetta näyttävän opastimen kohdalle laskettuja jarrukäyriä valvotaan. JKV sallii lähestyä Seis-opastetta 
näyttävää opastinta enintään valvontanopeudella alkaen pisteestä, jossa käyttöjarrutuksen aloituskäyrä leikkaa valvontanopeuden ylinopeuden valvonnan 
käyttöjarrutuksen rajan, ellei JKV:llä ole valvottavana muuta pienempää nopeutta. Nopeus voi opastimen kohdalla olla suurempi kuin valvontanopeus vain, kun 
JKV on saanut tiedon ajon sallivasta opasteesta. 

RATO 16 Vapaa korkeus Vapaa korkeus on sen suorakaiteen korkeus, joka mahtuu esteistä vapaaseen tilaan.  

RATO 16 Vapaa leveys Vapaa leveys on sen suorakaiteen leveys, joka mahtuu esteistä vapaaseen tilaan.  

RATO 16 Vapaa tila Vapaa tila on esteistä vapaa alue. 

RATO 6 Vapaanaolon valvonta  Vapaanaolon valvonta on järjestelmä, jolla varmistetaan raideosuuden vapaanaolo kiskoilla liikkuvasta kalustosta. Vapaanaolon valvonta voidaan toteuttaa 
akselinlaskennalla tai raidevirtapiirillä. 

RATO 6 Varatun raiteen junakulkutie Varatun raiteen junakulkutie on junakulkutie, jolla kulkutien päättävän opastimen edessä oleva raideosuus tai raideosuudet ovat varatut. 

RATO 5 Varmistettu maadoitus Vähintään kahdella (sähköiset ja mekaaniset vaatimukset yksinään täyttävällä) maadoitusjohtimella tehty maadoitus. 

RATO 6 Varmistuslukko Varmistuslukko on lukko, jolla vaihde, raiteensulku, pysäytyslaite tai muu kohde voidaan lukita tiettyyn asentoon. Varmistuslukko saa olla lukittavissa vain 
lukittavan kohteen ollessa määrätyssä asennossa ja varmistuslukon avain saa olla irrotettavissa varmistuslukosta vain varmistuslukon ollessa lukittu. 

RATO 6 Varoituslaitos Varoituslaitos on puomilaitos, valo- ja äänivaroituslaitos, varoitusvalolaitos tai laituripolun varoituslaitos. 

RATO 6 Varoitusvalolaitos Varoitusvalolaitos on järjestelmä, jolla tasoristeyksessä varoitetaan kiskoilla liikkuvasta yksiköstä. Varoitusvalolaitos on varustettu tieopastimilla. 

RATO 17 Vasemmanpuolinen raide Kulkusuuntaan nähden kaksi- tai useampiraiteisen radan raide, joka on äärimmäisenä vasemmalla, ja rautatieliikennepaikkojen välissä oleva yksiraiteinen rata. 

RATO 5 Vastajohdin Järjestelmään 2x25 kV kuuluva johdin, jolla on yhtä suuri, mutta vaiheeltaan vastakkainen jännite maata vastaan kuin ajojohtimella. 

RATO 6 Vastavaihde Vastavaihde on vaihde katsottuna kielien kärjestä kielien kantaan päin. 

RATO 5 Vaununlämmitysmuuntamo (LA) Muuntamo, joka muuntaa ajojohtimen jännitteen (25 kV) vaunujen seisontalämmitykseen sopivaksi suurjännitteeksi (1500 V). 

RAMO 13 Vaurioitunut kisko Vaurioitunut kisko on kisko, jossa ei ole murtumia, säröjä tai vikoja, mutta sen sijaan pysyviä muodonmuutoksia tai muita vaurioita esimerkiksi kulkupinnalla.

RATO 18 Verhousrakenne Verhousrakenne on kantavista rakenteista erillinen vedeneristys-, lämmöneristys-, kaasuneristys-, palosuoja- ja pinnoiterakenne tai niiden osa.
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Rautatielaki 304/2011 Verkkoselostus Verkkoselostuksella tarkoitetaan rataverkon haltijan laatimaa asiakirjaa, jossa on esitetty yksityiskohtaisesti rataverkon ja muun infrastruktuurin 
hinnoittelujärjestelmien ja kapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisjärjestelmän yleiset säännöt, määräajat, menettelyt ja perusteet, mukaan lukien muut tiedot, 
joita tarvitaan ratakapasiteettia koskevissa hakemuksissa.

RATO 5 Veto-orsi Kääntöorsi, jossa ajolangan kulmavoima vaikuttaa kääntöorren kiinnityskohdasta poispäin (tai sen suuruus on nolla). 

RAMO 13 Viallinen kisko Viallinen kisko on kisko, jossa on paikasta, muodosta tai koosta riippumatta yksi tai useampi luokiteltu vika, joka voi johtaa kiskon murtumaan. Vika ei 
välttämättä ole näkyvä.

RATO 18 Viemäröintijärjestelmä Viemäröintijärjestelmä on tunnelijärjestelmää palveleva putkisto, kaivo, allas, patomuuri, oja, tai laite, jolla huolehditaan kuivatus- ja palonsammutus- ym. 
vesien sekä onnettomuustilanteiden nestevuotojen keräämisestä, poisjohtamisesta ja käsittelystä.

RATO 10 Vieraan kulunvalvontajärjestelmän 
alue  

Vieraan kulunvalvontajärjestelmän alue on muulla junien kulunvalvontajärjestelmällä kuin ATP-VR/RHK-järjestelmällä varustettu alue. 

RATO 20 Vieraslajit RATOssa vieraslajeista puhuttaessa tarkoitetaan vierasperäisiä kasvilajeja. Suomessa on arviolta 700–800 luonnossa tavattua vieraslajia. Näiden lisäksi on 
lukuisia vierasperäisiä koriste- ja hyötykasveja. Vierasperäiset kasvilajit voivat levitä helposti luontoon syrjäyttäen alkuperäistä lajistoa. 

RATO 20 Viheralueiden hoitoluokitus Järjestelmä, jossa viheralueet on jaettu eri hoitoluokkiin hoitotason mukaan. Liikenneviraston alueilla noudatetaan erikseen määriteltyjen viheralueiden, kuten 
asemaympäristöjen hoidossa valtakunnallista viheralueiden hoitoluokitusohjetta VHT 05 / Viheralueiden hoito (Viherympäristöliitto 2005), jossa on hoito-ohjeet 
kohteelle määrätyn hoitoluokan mukaisesti. Ohjeen hoitoluokkia ovat A1-3, B1-2, B3 ja C1-4.  

RAMO 13 Viisteluku Viisteluku on yleisesti korkeuseron suhde pituuteen. Kierouden viisteluku on kahdessa kohdassa, mittakannan etäisyydellä toisistaan mitatun kallistuksen 
erotuksen suhde mittakannan pituuteen. 

RATO 5 Virroitin Osa, jonka kautta sähköveturi tai -juna ottaa ajolangasta tehoa. 

RATO 16 Vähäliikenteinen asema Vähäliikenteinen asema on asema, jolla 12 kk ajalla mitattu keskimääräinen päivittäinen matkustajavirta sisältäen juniin nousevat ja niistä poistuvat matkustajat 
sekä liikenne-ennusteiden arvion tulevasta matkustajavirrasta on enintään 1000 matkustajaa.

Uusi Väliaikainen (järjestelmä Väliaikainen on rautatiejärjestelmän osa, joka kestää vain tietyn ajanjakson eikä ole pysyvä osa rautatiejärjestelmää. 

RATO 4 Välialue Kahden vaihteen etu- ja/tai takajatkosten väliin jäävä alue. 

RATO 3 Välikerros Välikerros muodostaa tukikerrokselle tasaisen ja kantavan alustan ja estää tukikerroksen sekoittumisen alla oleviin rakennekerroksiin. Välikerroksen materiaali- 
vaatimukset on esitetty julkaisussa InfraRYL. Yleisiä vaatimuksia voidaan täsmentää hankekohtaisilla vaatimuksilla. 

RATO 5 Välikytkinasema (VK) Muu katkaisijoita sisältävä sähköradan kytkinlaitos kuin syöttöasema. 

RATO 16 Välilaituri Välilaituri on matkustajalaituri, joka sijaitsee kahden raiteen välissä ja palvelee laiturin kummallakin puolella liikennöiviä matkustajajunia. 

RATO 6 Yhdistelmäopastin Yhdistelmäopastin on opastin, jolla voidaan tarvittaessa näyttää pää-, esi- ja raide- opastimen opasteet. 

RATO 18 Yhdyskäytävä Yhdyskäytävä on kahden rinnakkaisen tunnelin välinen käytävä, johon voidaan sijoittaa rautatietunnelia palvelevia järjestelmiä ja jota voidaan käyttää pelastus-, 
huolto- ja asennustehtävissä tai paineen- ja lämpötilavaihteluiden tasaukseen.

RATO 5 Yksikiskoinen raidevirtapiiri Raidevirtapiiri eristetyllä raideosuudella, jossa vain toinen kisko on paluukisko. 

LIIKENNEVIRASTO 30.8.2018 31 (32)



Ratatekniset ohjeet: Termit ja määritelmät
*tähdellisistä löytyy tarkempi kuvaus ko. ohjeesta

Ohje Termi Määritelmä

RATO 10 Yksikkö Yksikkö on juna tai muu raiteella liikkuva kalusto, joka on yksi kokonaisuus.

RATO 5 Y-köysi Apuköysi, joka parantaa kannattimellisen ajojohtimen joustavuutta kannatuskohdassa.

RATO 5 Yleiskaavio Ks. pääkaavio. 

Uusi Yleissuunnitelma Yleissuunnitelmassa esitetään selvitys rautatien rakentamisesta, tarpeellisuudesta, tutkituista vaihtoehdoista, radan liikenteellisistä ja teknisistä ratkaisuista. 
Yleissuunnitelmassa esitetään rautatiealueen ja rautatieliikenteen arvioidut vaikutukset, jotka kirjataan suunnitteluperusteisiin. Radan sijainti osoitetaan, sillä 
tarkkuudella, että maanomistajat ja muut asianosaiset pystyvät arvioimaan heille aiheutuvat vaikutukset riittävällä luotettavuudella. 

Osajärjestelmien 
käyttöönottolupamenettely, 
Liikennevirasto, 17.9.2013

YTM YTM tarkoittaa yhteisiä turvallisuusmenetelmiä (engl. Common Safety Methods, CSM).

RATO 20 YVA Ympäristövaikutusten arviointi, joka perustuu YVA-lakiin (468/1994) ja -asetukseen (713/2006) 

RATO 20 YVS Ympäristövaikutusselvitys, sisältää myös vaikutusten arvioinnin. 
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