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Rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat 2019. Väylävirasto. Helsinki 2020. Väylä-

viraston julkaisuja 69/2020. 41 sivua ja 11 liitettä. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-

898-4. 
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Tiivistelmä  

Valtion rataverkon rautatietoiminnoissa ja valtion rataverkolla tehtävässä 

suunnittelu-, rakentamis-, kunnossapitotyöstä ja muussa maastotyössä rapor-

toitujen onnettomuuksien ja vaaratilanteiden kokonaismäärä kasvoi vuonna 

2019. Turvallisuuspoikkeamien tiedot koottiin Väyläviraston turvallisuuden ja 

riskienhallinnan tietojärjestelmästä (TURI), Rataliikennekeskuksen häiriöilmoi-

tuksista, VR-Yhtymä Oy:n ja Aurora Rail Oy:n rautatieturvallisuusraporteista 

sekä VEKU- ja LAKU-järjestelmien tiedoista (kuumakäynti-, ylikuorma- ja pyörä-

vikatiedot).  

 

Rautateillä tapahtui 16 merkittävää onnettomuutta vuonna 2019; yksi törmäys 

esteeseen, yksi junan suistuminen, kaksi henkilövahinko-onnettomuutta, kuusi 

tasoristeysonnettomuutta ja kuusi muuta onnettomuutta. Merkittävissä onnet-

tomuuksissa menehtyi kolme henkilöä ja loukkaantui vakavasti viisi henkilöä. 

Onnettomuuksien riskitekijöihin liittyvistä tapahtumista kiskon katkeamien 

määrä kasvoi hiukan, mutta raiteen nurjahdusten määrä pieneni vuonna 2019.  

 

Junaliikenteen poikkeamien määrä pysyi samalla tasolla edellisvuoteen verrat-

tuna. Junien välisiä yhteentörmäyksiä ja junan ja muun kaluston yhteentörmäyk-

siä ei tapahtunut lainkaan vuonna 2019. Junan eläimiin törmäysten määrä kasvoi 

edellisvuodesta.  

 

Vaihtotyön poikkeamien kokonaismäärä kasvoi hiukan vuonna 2019. Vaihtotyö-

lupia kuitenkin myönnettiin edellisvuotta vähemmän ja vaihtotyöpoikkeamien 

taajuus kasvoi erityisesti luvattomien vaihtotöiden, seis opasteen ohitusten ja 

väärälle raiteelle ohjautumisen osalta. 

 

Ratatyössä tapahtuneiden poikkeamien kokonaismäärä kasvoi vuonna 2019. Lu-

kumäärän kasvua selittää se, että suuria rakennushankkeita on samanaikaisesti 

käynnissä useita. Suhteessa myönnettyihin ratatyölupiin luvattomien ratatöi-

den osuus pieneni, mutta liikenteenohjauksen tekemät suojausvirheet ja turval-

lisuusohjeiden vastainen toiminta lisääntyivät merkittävästi. 
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Säkerhetsavvikelser i järnvägsfunktionerna 2019. Trafikledsverket. Helsingfors 2020. 

Trafikledsverkets publikationer 69/2020. 41 sidor och 11 bilagor. ISSN 2490-0745, ISBN 

978-952-317-898-4. 

 

Sammanfattning  

Antalet olyckor och tillbud ökade 2019 i statens bannäts järnvägsfunktioner 

samt i planering, byggande, underhåll och annat fältarbete i det statliga järn-

vägsnätet. Informationen om säkerhetsavvikelser har samlats in från Trafik-

ledsverkets system för säkerhet och riskhantering (TURI), Järnvägstrafikcen-

tralens störningsmeddelanden, VR-Group Ab:s och Aurora Rail Ab:s järnvägssä-

kerhetsrapporter och data från systemen VEKU och LAKU (varmgång, överbe-

lastning och hjulfel).  

 

Det inträffade 16 allvarliga järnvägsolyckor 2019; en kollision mellan tåg och hin-

der inom det fria rummet, en tågurspårning, två olyckor med personskador, sex 

plankorsningsolyckor och sex andra olyckor. I de allvarliga olyckorna omkom tre 

personer och skadades allvarligt fem personer. Vad gäller riskfaktorer för 

olyckor ökade antalet rälsbrott men förekomsten av skevhet I spar och andra 

spårgeometrifel minskade 2019 jämfört med 2018.  

 

År 2019 antal rapporterade avvikelser i tågtrafiken var på samma nivå som förra 

året. Inga kollisioner mellan tåg eller kollisioner mellan tåg och annan materiel 

inträffade 2019. Antal tågkollision med djur ökade jämfört med förra året. 

 

Antalet avvikelser vid ändringsarbeten ökade lite år 2019. Antal ges tillstånd 

ändringsarbetelicens minskade och frekvens av avvikelser vid ändringsarbeten 

ökade speciellt vid ändringsarbete utan licens, passerade stoppsignaler och av-

ledning på fel spar. 

 

Totalt antal avvikelser vid banarbeten ökade år 2019. Ökning av antal avvikelser 

vid banarbeten beror på många stora byggande projekt samtidigt. Jämfört med 

antal ges tillstånd ändringsarbetelicens banarbete utan licens minskade men 

antal av säkerhetsfel med trafikstyrning och avvikelse av säkerhetsinstruktion-

erna ökade avsevärt. 
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Safety deviations in railway operations 2019. Finnish Transport Infrastructure Agency. 

Helsinki 2020. Publications of the FTIA 69/2020. 41 pages and 11 appendices. ISSN 2490-

0745, ISBN 978-952-317-898-4. 

 

Abstract  

The number of accidents and dangerous situations increased in 2019 in railway 

operations and in planning, construction, maintenance and other field work on 

the state-owned rail network. Safety deviation data was collected from the 

Finnish Transport Infrastructure Agency’s safety deviations and risk manage-

ment system (TURI), the Railway Traffic Management Centre’s disruption notifi-

cations, VR Group Ltd’s and Aurora Rail Ltd’s railway safety reports and VEKU 

and LAKU systems (hot axle box, overload and wheel fault data).  

 

In 2019, the number of significant accidents was 16, comprising one collision of 

train with obstacle within the clearance gauge, one train derailment, two acci-

dents resulting in personal injury, six level-crossing accidents and six other ac-

cidents. Three persons were killed and five were injured seriously in the signifi-

cant accidents. Of events related to accident risk factors, the number of broken 

rails increased slightly but the number of track buckles decreased in 2019 com-

pared with 2018.  

 

In 2019, the number of reported railway traffic deviations was in the same level 

as in 2018. There were no collisions between trains or between trains and other 

stock in 2019. The number of collisions of trains with animals increased com-

pared to previous year.  

 

The number of shunting deviations increased slightly in 2019. The number of 

shunting permissions was less than in previous year and the frequency of shunt-

ing deviations increased specially for shunting without permission, stop signal 

passed and wrong side signaling failures. 

 

The number of deviations in track work increased in 2019. The increase in num-

ber of track work deviations was due to many large railway construction pro-

jects at the same time. In relation to the track work permissions granted the 

number of track work without permission was decreased but the number of pro-

tection failures by traffic control and operations non-compliance to safety in-

structions were increased significantly. 
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Esipuhe  

Vuoden 2019 rautatieturvallisuuspoikkeamien analysointi ja raportointi toteu-

tettiin huhtikuun 2019 ja maaliskuun 2020 välisenä aikana. Väylävirastosta työ-

hön osallistuivat Susanna Huokuna, Marko Tuominen, Arja Toola, Markus Kärk-

käinen ja Risto Lappalainen. 

 

Työn toteuttajana toimi Proxion Plan Oy, josta työhön osallistuivat Pekka Heis-

kanen, Merja Koponen, Tomi Lankinen ja Johanna Veuro.  

 

Helsingissä maaliskuussa 2020 

 

Väylävirasto 

Liikenne- ja ympäristöturvallisuus 
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1  Johdanto 

1.1  Tausta ja tavoitteet 

Tämä julkaisu esittelee valtion rataverkon rautatietoimintojen turvallisuustilan-

netta vuonna 2019 rataverkolla sattuneiden turvallisuuspoikkeamien perus-

teella. Rautateillä sattuneita turvallisuuspoikkeamia on raportoitu systemaatti-

sesti vuodesta 2010 lähtien. Väyläviraston rautatietoimintojen turvallisuus-

poikkeamia kerätään valtion rataverkon rautatietoiminnoista sekä valtion rata-

verkolla tehtävästä suunnittelu-, rakentamis-, kunnossapitotyöstä ja muusta 

maastotyöstä.  

 

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu tukee Väyläviraston toiminnan turvalli-

suustason arviointia ja kehittämistä. Turvallisuuspoikkeamatietojen keruun ta-

voitteena on osaltaan tuottaa tietoa rautatietoimintojen turvallisuuden tilaku-

van muodostamiseksi sekä tunnistaa kehittämiskohteita ja esittää kehittämis-

toimenpiteitä rautatietoimintojen turvallisuuden parantamiseksi.  

 

Turvallisuuspoikkeamatiedot koottiin seuraavista lähteistä:  

 Väyläviraston turvallisuuden ja riskienhallinnan tietojärjestelmä (TURI),  

 Rataliikennekeskuksen häiriöilmoitukset,  

 VR-Yhtymä Oy:n ja Aurora Rail Oy:n rautatieturvallisuusraportit sekä  

 VEKU- ja LAKU-järjestelmien tiedot (kuumakäynti-, ylikuorma- ja pyörävika-

tiedot).  

 

Eri lähteistä tulleet samaan tapaukseen liittyvät poikkeamailmoitukset käsitel-

tiin yhtenä ilmoituksena. Raportointiin sisältyvässä tilastoinnissa (lukumäärä-

tiedot) pitäydyttiin ensisijaisesti tietoihin, jotka saadaan TURI-järjestelmästä 

määrämuotoisena ja ilman tulkintaa ja lisäluokittelua järjestelmän ulkopuolella. 

Kappaleessa 12 esitetään johtopäätökset ja yhteenveto luokittelun ja analysoin-

nin perusteella keskittyen radanpidon poikkeamiin, joihin Väylävirasto voi suo-

raan vaikuttaa omilla toimenpiteillään sekä TURI-järjestelmän käyttöön. 

 

Tämä julkaisu keskittyy hankkeiden rautatieturvallisuuteen liittyviin poikkea-

miin. Hankkeiden työtapaturmiin ja työturvallisuuden vaaratilanteisiin sekä 

hankkeiden liikenne-, omaisuus- ja ympäristövahinkoihin ja vaaratilanteisiin liit-

tyvät poikkeamat raportoidaan julkaisussa Tie-, rautatie- ja vesiväylähankkei-

den turvallisuuspoikkeamat 2019. 
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1.2  Keskeiset määritelmät ja luokittelu-

perusteet 

1.2.1  Määritelmät 

Turvallisuuspoikkeamalla tarkoitetaan onnettomuutta, työtapaturmaa, vaara-

tilannetta ja turvallisuushavaintoa. 

 

Rautatieturvallisuuspoikkeamalla tarkoitetaan liikennöintiin, ratatyöhön, liik-

kuvaan kalustoon, radan laitteisiin ja rakenteisiin sekä matkustajiin ja kolman-

siin osapuoliin liittyvää rautatiellä tapahtunutta turvallisuuspoikkeamaa.  

 

Merkittävällä onnettomuudella tarkoitetaan tapahtumaa, jossa on osallisena 

vähintään yksi liikkeessä oleva raidekulkuneuvo ja jonka seurauksena   

 vähintään yksi henkilö kuolee (välitön kuolema tai kuolema 30 päivän  

kuluessa onnettomuudesta, ei itsemurhatapauksia) tai  

 vähintään yksi henkilö loukkaantuu vakavasti (vähintään 1 sairaalahoito-

vuorokausi) tai  

 syntyy merkittäviä kalustoon, rataan, muihin laitteistoihin tai ympäristöön 

kohdistuvia vahinkoja (vähintään 150 000 euron kustannukset) tai  

 laajoja liikennehäiriöitä (raideliikenne keskeytyy pääradalla vähintään 6 

tunniksi).  

 

Merkittäväksi onnettomuudeksi ei luokitella verstaissa, varastoissa ja varikoilla 

tapahtuvia onnettomuuksia. 

 

1.2.2  Luokitteluperusteet 

Turvallisuuspoikkeamien luokitteluperusteet uusittiin 1.1.2018 alkaen. Vuoden 

2019 osalta tarkennettiin henkilövahinkoihin liittyvää luokittelua ja lisättiin nii-

hin liittyen 2 uutta turvallisuusindikaattoria. Luokitteluperusteet on esitetty liit-

teessä 1. Rautatieturvallisuuspoikkeamat luokiteltiin Väyläviraston turvalli-

suuspoikkeamien luokitteluperusteiden ja Liikenne- ja viestintävirasto Trafico-

min turvallisuusindikaattoreiden mukaisesti.   
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2  Rautatieturvallisuuspoikkeamat 

Rautatietoimintojen onnettomuuksien, vahinkojen ja vaaratilanteiden lukumää-

rät on esitetty taulukossa 1.  

Taulukko 1.  Rautatietoimintoihin liittyvien onnettomuuksien ja vahinkojen sekä vaara-

tilanteiden ja turvallisuushavaintojen lukumäärät vuosina 2015-2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Onnettomuudet ja vahingot 1038 827 928 461 524 

Vaaratilanteet 2801 3381 3882 3150 4635 

Yhteensä 3839 4208 4810 3611 5159 

Turvallisuushavainnot 428 1146 1162 813 558 

 

Merkittävät muutokset tapahtumien kokonaismäärän kehityksessä selittyvät 

osittain luokitteluperusteiden muutoksella (1.1.2018), kirjaamisaktiivisuuden 

vaihtelulla vuosittain sekä mahdollisesti rataliikennekeskuksen häiriöviestien 

kautta raportoitujen tapausten määrän kasvulla ja/tai luokittelukäytännön 

muutoksella. Tilastoinnin suorittaja on vaihtunut vuonna 2019 ja linjaukset eri 

luokkien käytöstä ovat muuttuneet ja tarkentuneet yhdessä Väyläviraston edus-

tajien käydyissä keskusteluissa. 

 

Rautatieturvallisuuspoikkeamat poikkeamaluokittain on esitetty taulukossa 2.  

Taulukko 2.  Rautatieturvallisuuspoikkeamat luokittain vuosina 2015-2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Junaliikenne 732 758 946 1033 1063 

Vaihtotyö 327 301 271 305 343 

Ratatyö 375 548 582 436 585 

Tasoristeys 408 245 245 286 266 

Henkilövahingot 213 181 233 235 249 

VAK-onnettomuudet 17 14 31 21 25 

Liikkuva kalusto 737 820 1017 1050 761 

Rautatieinfrastruktuuri 564 973 1040 863 1475 

Muut onnettomuudet 989 792 1591 1112 950 

 

Ratainfrastruktuuriin liittyen poikkeamien määrä kasvoi merkittävästi ja liikku-

van kaluston poikkeamien sekä turvallisuushavaintojen määrä pieneni vuonna 

2019. Rautatieturvallisuuspoikkeamia ja niihin liittyviä havaintoja esitellään luo-

kittain tarkemmin kappaleissa 3-11. Luokkiin liittyvät poikkeamamäärien yhteen-

vedot ja vertailut edellisiin vuosiin on esitetty taulukkomuodossa liitteissä 3-11. 

 

TURI-järjestelmään kirjattiin ja Rataliikennekeskuksen häiriöviesteissä raportoi-

tiin myös muita poikkeamia (esimerkiksi vika- ja häiriöilmoitukset), joilla ei ollut 

edes välillistä vaikutusta rautatiejärjestelmän turvallisuuteen. Näitä ilmoituksia 

ei ole huomioitu turvallisuuspoikkeamien määrissä. 

 

2.1  Turvallisuusindikaattorit 

Turvallisuusindikaattoreiden mukaisten poikkeamien määrät vuonna 2019 on 

esitetty taulukossa 3 ja merkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti 

loukkaantuneiden määrät on esitetty taulukossa 4. Vertailu edellisvuosien mää-

riin on esitetty liitteessä 2. 
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Turvallisuusindikaattoreiden mukaiset merkittävät onnettomuudet ja merkittä-

vät vaaratilanteet esitellään seuraavassa kappaleessa. 

Taulukko 3.  Rautatietoimintojen turvallisuusindikaattoreiden mukaiset poikkeamat 

vuonna 2019. 

 Poikkeamien 

määrä 

MERKITTÄVÄT ONNETTOMUUDET 

Junien törmäykset 1 

 Junan törmäys raideliikenteen kalustoyksikköön (N011) 0 

 Junan tömäys ATUn sisäpuolella olevaan esteeseen (N012) 1 

Raiteelta suistumiset (N02) 1 

Tasoristeysonnettomuudet 6 

 Varoituslaitteeton (N031) 5 

 Käsin kytkettävä (N032) 0 

 Automaattinen ääni- tai valolaitos (N033) 0 

 Automaattinen puomilaitos (N034) 1 

 Vapaanaolon valvonnalla varustettu (N035) 0 

Henkilövahinko-onnettomuudet (N04) 2 

Liikkuvan kaluston tulipalot (N05) 0 

Muut onnettomuudet (N06) 6 

Itsemurhat (N07) * 58 

Itsemurhayritykset (N08) * 11 

VAK-onnettomuudet, ei päästöjä (N19) 4 

VAK-onnettomuudet, päästöjä (N20) 0 

ONNETTOMUUKSIEN RISKITEKIJÖIHIN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT 

Kiskon katkeamat (I01) 53 

Raiteen nurjahdukset (I02) 50 

Väärin annetut opasteet (I03) 1 

Seis-opasteen ohiajot aiheuttaen vaaraa (I041) 2 

Seis-opasteen ohiajot aiheuttamatta vaaraa (I042) 47 

Rikkoutuneet pyörät (I05) 0 

Rikkoutuneet akselit (I06) 0 

* Uusi luokka 1.1.2019 lähtien 

 

Turvallisuusindikaattoreiden viralliset nimet on esitetty luokitteluperusteissa 

liitteessä 1. 

Taulukko 4.  Rautatietoimintojen merkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja vaka-

vasti loukkaantuneiden määrät vuonna 2019. 

 Henkilömäärä 

Kuolleet matkustajat (PK) 0 

Kuolleet työntekijät tai alihankkijat (SK) 0 

Kuolleet alueella luvattomasti olleet (UK) 1 

Henkilövahinko-onnettomuudet, joissa osallisena liikkeessä 

olevaa liikkuvaa kalustoa (UK04) 

1 

Kuolleet muut laiturilla olleet (OKP) 0 

Kuolleet muualla kuin laiturilla olleet (OKE) 2 

Kuolleet tasoristeyksen käyttäjät (OKE03) * 2 

KUOLLEET YHTEENSÄ 3 

Vakavasti loukkaantuneet matkustajat (PS04) 1 

Vakavasti loukkaantuneet työntekijät tai alihankkijat (SS) 0 

Vakavasti loukkaantuneet alueella luvattomasti olleet (US) 0 

Vakavasti loukkaantuneet muut laiturilla olleet (OSP) 0 

Vakavasti loukkaantuneet muualla kuin laiturilla olleet 

(OSE) 

0 

Vakavasti loukkaantuneet tasoristeyksen käyttäjät (OSE03) 

* 

4 

VAKAVASTI LOUKKAANTUNEET YHTEENSÄ 5 

* Uusi luokka 1.1.2019 lähtien 
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2.2  Merkittävät onnettomuudet ja vakavat 

vaaratilanteet 

Turvallisuusindikaattoreiden mukaisia merkittäviä onnettomuuksia tapahtui 16 

kappaletta vuonna 2019 (taulukko 5). 

Taulukko 5.  Rautatietoiminnoissa tapahtuneet merkittävät onnettomuudet vuonna 

2019. 

Tapahtuma-

päivä 

Tapahtuma-

paikka 

Tapahtuman kuvaus 

5.1.2019 Sorsasalo Vaihtotyöyksikön suistuminen vaihteessa.  

11.1.2019 Ii-Myllykangas Junan törmäys radalle kaatuneisiin puihin. 

7.2.2019 Siilinjärvi Junan törmäys henkilöautoon tasoristeyksessä. 

Mukana VAK-vaunuja. 

28.2.2019 Jokela Junasta nousseen henkilön putoaminen junan ja 

laiturin välin junan lähdettyä liikkeelle. 

4.5.2019 Kotka Mussalo Henkilöonnettomuus kevyenliikenteen tasoyli-

käytävällä. 

21.5.2019 Imatra Junan viimeisen vaunun suistuminen, jonka seu-

rauksena merkittävä ratavaurio. 

11.6.2019 Pori Aittaluoto Allejäänti puomeilla varustetussa tasoristeyk-

sessä. 

30.7.2019 Kotka Mussalo Vaunujen suistuminen vaihtotöissä. Mukana 

VAK-vaunuja. 

29.8.2019 Iisalmi Veturin törmäys puskimeen, jonka seurauksena 

veturi putosi osittain kiskoilta. 

6.9.2019 Mynämäki- 

Uusikaupunki 

Junan törmäys pakettiautoon tasoristeyksessä. 

19.9.2019 Saarijärvi-  

Äänekoski 

Junan törmäys autoon tasoristeyksessä. 

26.9.2019 Koskenkorva-

Kauhajoki 

Junan törmäys traktori ja peräkärry -yhdistel-

mään tasoristeyksessä. 

14.10.2019 Ilmala Törmäys vaihtotyössä. 

20.10.2019 Ykspihlaja Veturin törmäys vaunuihin. 

22.10.2019 Ylöjärvi Vaunun suistuminen vaihtotyössä. 

30.11.2019 Tapanila Henkilöonnettomuus. 

 

Rautatietoiminnoissa tapahtuneet muut huomattavat vaaratilanteet ja onnetto-

muudet ovat liittyneet mm. ratatyön suojausvirheisiin, ratatyöalueen ylityksiin 

ja luvattomiin ratatöihin. Vakavia vaaratilanteita on esitetty taulukossa 6. 

Taulukko 6.  Rautatietoiminnoissa tapahtuneita huomattavia vaaratilanteita ja onnet-

tomuuksia vuonna 2019. 

Tapahtuma-

päivä 

Tapahtuma-

paikka 

Tapahtuman kuvaus 

10.1.2019 Tampere Tavaravaunuja lähti itsekseen liikkeelle, yksi 

vaunu suistui kiskoilta ja vaihteita vaurioitui. 

Mukana VAK-vaunuja.  

20.1.2019 Korvensuo Matkustajavaunusta irronnut osa vaurioitti ra-

talaitteita ja aiheutti matkustajavaunuun vauri-

oita. 

31.1.2019 Hiirola Luvaton ratatyö lumitöissä, työryhmä oli jäädä 

IC-junan alle. 
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Tapahtuma-

päivä 

Tapahtuma-

paikka 

Tapahtuman kuvaus 

3.2.2019 Parkano IC-junan törmäys viereisellä raiteella lumitöissä 

olleen koneen kauhaan. 

8.2.2019 Heinola Aliurakoitsija aloitti lumityöt raiteella ilman lu-

paa ratatyöhön. 

18.2.2019 Hamina Tavarajuna ohjautui ratapihaliikenteenohjaajan 

virheen takia raiteelle, jolla oli VAK-vaunuja. 

19.2.2019 Helsinki Juna ohjattiin ratatyöalueelle. 

14.3.2019 Tampere Veturin ylittäessä vaihdetta se kääntyi suistaen 

veturin kiskoilta. Veturi vaurioitti suistuessaan 

kolmea vaihdetta. 

2.4.2019 Oulu Työntekijä jäi veturin alle ratapihalla. 

27.4.2019 Saimaan kana-

van ratasilta 

Ratasillassa havaittiin vakavia puutteita ja no-

peus sillalla alennettiin 10 km/h:iin. 

13.4.2019 Riihimäki Juna ohjattiin jännitekatkoalueelle aiheuttaen 

valokaaren. Vaaratilanne työmaalla työskente-

leville. 

25.4.2019 Pieksämäki Tavarajuna lähti liikkeelle ja ohitti seis-opas-

tetta näyttäneen opastimen ajautuen toisen ju-

nan kulkutielle. 

8.5.2019 Karjaa Liikenneohjaaja ohjasi junan ratatyöalueelle. 

9.5.2019 Kannus Turvalaiteasentajat resetoivat asetinlaitteen il-

man lupaa ratatyöhön. 

10.5.2019 Kouvola Kaluston karkaaminen laskumäessä, mukana 

VAK-vaunuja. 

12.5.2019 Kouvola Liikenneohjaaja ohjasi vaihtotyöveturin ratatyö-

alueelle. 

13.5.2019 Pännäinen Ratatyökone ylitti ratatyöalueen rajan ajamalla 

Pännäisten liikennepaikan alueelle. 

4.6.2019 Pasila Z-juna jäi erotusjaksoon. Matkustajien evaku-

ointi pitkittyi ja oli osin suunnittelematon. 

6.6.2019 Vainikkala Vaihtotyössä oli paikallisluvat käytössä. Yllät-

täen yksi vaihde kääntyi itsekseen. 

13.6.2019 Ylämylly Ratatyössä turvallisuuspuutteita, mm. työtä 

tehtiin ilman lupaa ratatyöhön. 

20.8.2019 Tampere Lähtevä tavarajuna ohitti seis-opastetta näyt-

tävän raideopastimen ja ajoi useamman vaih-

teen auki. 

23.8.2019 Nivala-Ylivieska Ratatyöryhmä oli pyytänyt luvan ratatyöhön eri 

liikennepaikkavälille kuin minne menivät työ-

hön. Juna ajoi kohteeseen, allejäännin vaarati-

lanne. 

16.9.2019 Riihimäki Junan ohjattiin ratatyöalueelle kaksi kertaa kat-

kon aikana. 

26.9.2019 Rauma Ratatyövastaava päätti ratatyön, vaikka alu-

eella oli vielä ratatyökone. 

28.9.2019 Imatrankoski Museojuna saapui vaihtotyönä Imatrankoskelle 

väärälle raiteelle, jonka vapaanaoloa ei ollut 

varmistettu. 

3.10.2019 Tampere Junalle AJA-opaste, vaikka raideosuus vielä va-

rautuneena (asetinlaitevika). 

13.10.2019 Harju-Selänpää Luvaton ratatyö rautatiesillalla. 

18.10.2019 Lahti-Heinola/ 

Loviisa 

Radantarkastusvaunu joutui sulkemaan rata-

osat liikenteeltä radan huonon kunnon takia. 

Alueella oli aiemmin tehty raiteen tukemista. 
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Tapahtuma-

päivä 

Tapahtuma-

paikka 

Tapahtuman kuvaus 

1.11.2019 Helsinki E-juna vikaantui ja pysähtyi juuri ennen saapu-

mista Helsinkiin. Matkustajat poistuivat omatoi-

misesti junasta, eikä viereisten raiteiden liiken-

nettä ollut keskeytetty. 

4.11.2019 Loviisa Varoituslaitoshuollossa irrotettiin laitoksen 

akku. Laitos meni vikatilaan. Samalla tasoris-

teykseen tuli juna. Tasoristeysonnettomuuden 

vaaratilanne. 

12.11.2019 Muukko Radalla oli työntekijöitä ilman lupaa ratatyöhön. 

Allejäännin vaaratilanne. 

28.11.2019 Oulu Tavarajuna ohitti junakulkutien päätekohdan il-

man lupaa ajaen noin 330 metriä liian pitkälle. 

30.11.2019 Jämsä Liikenteenohjaus antoi vaihtotyöyksikölle luvan 

vaihtotyöhön. Samaan aikaan junanumeroauto-

matiikka varmisti IC-junalle kulkutien, joka 

käänsi vaihteen vaihtotyöyksikön edestä. Vaih-

totyöyksikkö ajoi vaihteen auki. 

9.12.2019 Kesälahti-

Puhos 

Tavarajuna törmäsi radalla työssä olleeseen 

kairauskoneeseen. 

2019 Riihimäki Useita turvallisuuspoikkeamia Riihimäen ase-

maprojektiin liittyen. 
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3  Junaliikenteen poikkeamat 

Junaliikenteen poikkeamien määrät luokittain on esitetty taulukossa 7. Vertailu 

edellisvuosien poikkeamamääriin ja -taajuuksiin on esitetty liitteessä 3. 

 

Poikkeamataajuus on poikkeamien määrä miljoonaa junakilometriä kohden. 

Vuonna 2019 junakilometrimäärä oli 54,4 miljoonaa junakm. 

Taulukko 7.  Junaliikenteen poikkeamien määrät ja poikkeamataajuudet (poikkeamaa 

per miljoona junakm) luokittain vuonna 2019. 

Poikkeamaluokka Poikkea-

mien määrä 

Poikkeama-

taajuus 

Junien välinen yhteentörmäys 0 0,0 

Junan ja muun kalustoyksikön yhteentörmäys 0 0,0 

Junan törmäys esteeseen 326 6,0 

Junan suistuminen 1 0,0 

Junalle annettu väärä opaste 1 0,0 

Junan kulkutien turvaamisvirhe (raiteelle ei estettä) 135 2,5 

Junan kulkutien turvaamisvirhe (raiteella este) 7 0,1 

Seis-opasteen ohiajo junaliikenteessä (ei törmäysuhkaa) 47 0,9 

Seis-opasteen ohiajo junaliikenteessä (törmäysuhka) 2 0,0 

Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi junaliikenteessä (ei 

ohiajoa) 

158 2,6 

Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi junaliikenteessä 

(ohiajo) 

325 6,0 

Junan lähteminen ilman lähdön edellytyksiä  17 0,3 

Junan kuljettaminen ilman toimivaa JKV-veturilaitetta ilman 

liikenteenohjauksen lupaa 

0 0,0 

Junan ylinopeus  12 0,2 

Lähtöluvan antaminen ilman lähtöluvan antamisen edelly-

tyksiä 

3 0,1 

Junan katkeaminen 18 0,3 

Junaliikenteen vaaratilanne  11 0,2 

KAIKKI YHTEENSÄ 1063 19,5 

 

Junaliikenteen poikkeamien määrä ja poikkeamataajuus vuonna 2019 on edellis-

vuoden tasolla. 

 

3.1  Törmäykset ja suistumiset 

Junaliikenteen törmäyksistä merkittävimmät tapaukset olivat junan törmäys lu-

mitöissä olleen koneen kauhaan ja junan törmäys kairakoneeseen. Törmäyk-

sissä työkoneisiin syynä oli ratatyössä tapahtunut virhe (ratatyöalueen ylittä-

minen, luvaton ratatyö/ratatyön paikantamisvirhe). Tapauksista on laadittu 

erilliset selvitykset ko. toimijoiden ja Väyläviraston yhteistyönä. 

 

Yksi merkittävä vahinko tapahtui törmäyksessä radalle kaatuneisiin puihin, josta 

aiheutui merkittävä sähköratavaurio ja pitkä liikennekatko. 

 

Suurin osa junan törmäykset esteeseen luokassa olevista ilmoituksista koskee 

junan törmäystä eläimiin. Lisäksi on raportoitu muutamia törmäyksiä radalle 

kaatuneisiin puihin. 
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Vuonna 2019 tapahtui yksi junan suistuminen, jonka seurauksena aiheutui mer-

kittäviä ratainfran vaurioita. Suistumisen syynä oli paikalleen jäänyt jarrukenkä.  

 

3.2  Junan kulkutien turvaamisvirheet 

Kulkutien turvaamisvirheet, joissa raiteella on este, liittyivät tilanteisiin, joissa 

juna ohjattiin varatulle raiteelle inhimillisen virheen takia (esimerkiksi epä-

huomiossa katsottu raide väärin, vaihteenasento jäi varmistamatta tai unoh-

dus). 

 

Kulkutien turvaamisvirheissä, joissa raiteella ei ole estettä, kulkutie on turvattu 

asetinlaitteella eli virheet eivät välittömästi vaaranna turvallisuutta, vaan ai-

heuttavat mm. myöhästymisiä, haittaa matkustajille tai tavaraliikenteessä kul-

jetuksen tilaajalle. Välillisesti näistä turvaamisvirheistä voi kuitenkin aiheutua 

vaaraa niistä aiheutuvan poikkeustilanteen vuoksi. Syynä turvaamisvirheisiin 

olivat mm. liikenteenohjaajan epähuomiossa tekemät reititysvirheet tai automa-

tiikan ohjaamana tehdyt virheelliset reititykset. Usein virheet liittyivät erilaisiin 

muutostilanteisiin (esimerkiksi raidemuutos, aikataulumuutos, myöhästyminen 

tai ratatöiden vuoksi tehty poikkeus). Unohduksen ja/tai epähuomion taustate-

kijöitä olivat mm. kiire, sekaannus, opastustilanne, ym. inhimilliset tekijät. 

 

Vakava vaaratilanne aiheutuu tilanteissa, joissa liikenteenohjaus unohtaa antaa 

nopeusrajoituksen liikenteenohjaajan ilmoituksella tai ilmoitus annetaan epä-

huomiossa väärälle osuudelle. Vuonna 2019 nopeusrajoituksiin liittyviä turvaa-

misvirheitä raportoitiin 15 kappaletta.  

 

Turvaamisvirheiden lukumäärien osalta on huomioitava, että liikenteenohjaus ja 

Väylävirasto luokittelevat tapaukset osittain eri tavalla; liikenteenohjauksella 

on oma luokka virheellisille reitityksille, kun taas Väyläviraston luokituksessa ne 

ovat mukana kulkutien turvaamisvirheissä. Vuoden 2020 aikana käyttöönotet-

tavan poikkeamataksonomian myötä luokittelu yhtenäistyy tältä osin. 

 

3.3  Väärät opasteet ja lähtölupaan ja 

ylinopeuteen liittyvät poikkeamat 

Junalle annettu väärä opaste -luokkaan kuuluvat turvalaitejärjestelmän virheel-

liseen toimintaan liittyvät tilanteet. Näitä tapauksia raportoitiin vain yksi, jossa 

veturille annettiin AJA-opaste, vaikka raideosuus oli edellisen kulkutien jälkeen 

vielä varautuneena. Syyksi tapahtumaan on raportoitu vika asetinlaitteessa, 

mutta tarkempaa käsittelyä ei ole raportoitu TURI:iin.  

 

Junan lähtö ilman lähdön edellytyksiä tapauksissa juna lähti liikkeelle ilman läh-

tölupaa tai tekemättä lähtövalmiusilmoitusta. Tapausten taustalla on oletetta-

vasti vuoden 2019 aikana käyttöön tullut toimintatavan muutos eli liikenteenoh-

jaus voi tehdä kulkutien ennen kuljettajan tekemää lähtövalmiusilmoitusta, 

mutta kuljettaja saa lähteä liikkeelle vasta, kun on tehnyt lähtövalmiusilmoituk-

sen. Aikaisemmin kulkutietä ei tehty ennen lähtövalmiusilmoitusta. Muuta-

massa tapauksessa syynä oli tiedonsiirron vikatilanne. 
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Tapaukset, joissa annettiin lähtölupa ilman lähtöluvan antamisen edellytyksiä, 

liittyivät luvan antamiseen ilman varmistusta toiselta liikenteenohjaukselta. Ta-

paukset voitaisiin luokitella myös kulkutienturvaamisvirheisiin. 

 

Junan ylinopeuteen liittyvät tapaukset ovat pääosin operaattorin ilmoittamia 

poikkeamia, joissa kuljettaja ei huomioinut annettua nopeusrajoitusta tai ei hil-

jentänyt riittävän ajoissa ennen nopeusrajoitusalueen alkua. Näiden tapausten 

osalta ei ole käytössä tarkempia tietoja. Lisäksi kaksi tapausta liittyy tasoris-

teyksien vikatilanteisiin, joissa kuljettaja ei huomioinut annettua nopeusrajoi-

tusta.  

 

Kesäkuun alun jälkeen TURI-järjestelmään on kirjattu paljon ilmoituksia kapasi-

teettitietojen puuttumisesta ja aikataulutietojen virheistä esimerkiksi virheelli-

nen määräpaikka. Tapaukset oletettavasti liittyvät toimintavan muutokseen ja 

sähköisen liikenteenohjaajanilmoituksen käyttöönottoon. Puutteelliset tiedot 

työllistävät liikenteenohjaajia aikaisempaa enemmän, mutta niistä ei aiheudu 

välitöntä vaaraa. Väyläviraston edustajien kanssa sovitun mukaisesti näitä il-

moituksia ei ole luokiteltu turvallisuuspoikkeamaksi tai -havainnoksi  

 

3.4  Seis-opasteen ohiajo ja opasteen vaihtu-

minen Seis-opasteeksi junaliikenteessä 

Seis opasteen ohiajot, joihin liittyy törmäysuhka, ovat aina merkittäviä vaarati-

lanteita.  

 

Yhdessä tapauksessa juna lähti liikkeelle ohi SEIS-opasteen, vaikka toiselle ju-

nalle oli turvattu kulkutie. Syynä mahdollisesti kuljettajan havainnointivirhe, 

koska samanaikaisesti näkyi pääopastin, joka näytti ajon sallivaa opastetta. Seu-

rauksena tapauksessa vaihteen aukiajo ja vaurioituminen sekä myöhästymisiä 

useille tavarajunille.  

 

Toisessa tapauksessa junalle ei voitu turvata kulkutietä edessä olevan ratatyön 

vuoksi. Ratatyön päättyessä juna ohitti raideopastimen ennen kuin kulkutie oli 

turvattu ja lupa liikkumiseen annettu. Kyseessä oletettavasti kuljettajan virhe ja 

seurauksena vaihteiden aukiajo ja kääntölaitteiden rikkoutuminen.  

 

Seis opasteen ohiajot, joissa ei tömäysuhkaa, liittyivät pääosin tilanteisiin, joissa 

junan jarrutus meni pitkäksi, juna ohitti opastimen ilman lähtölupaa tai kulku-

tiellä oli useita opastimia ja viestintä liittyen lupaan ohittaa opastin/opastimia 

oli epäselvää. 

 

Opasteen vaihtumisten Seis-opasteeksi osalta tilanteessa ei ole oleellista muu-

tosta aikaisempiin vuosiin verrattuna; niitä tapahtuu eniten vilkasliikenteisillä 

liikennepaikoilla ja rataosilla ja useimmissa tapauksilla taustalla ovat turvalait-

teiden vikatilanteet. Muutamissa tapauksissa opaste on vaihtunut liikenteenoh-

jauksen virheen takia (esim. ohiajovaran purku liian aikaisin), ratatyön ylittäessä 

ratatyöalueen rajan, viereisellä raiteella olevan yksikön liikkeen aiheuttamana 

tai viereiselle raiteelle tehdyn kulkutien vuoksi. Kaikkien tapausten osalta syytä 

opasteen vaihtumiseen ei ole kirjattu. Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi ei 

suoraan aiheuta vaaratilannetta, mutta aiheuttaa poikkeustilanteen, joka kuor-

mittaa liikenteenohjausta ja voi vaikuttaa muihin liikenteenohjauksen tehtäviin. 
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Turvallisuuspoikkeamina esitetty opasteen vaihtumistapausten määrä ei ole 

tarkka, koska osa ilmoituksista on kirjattu yhtä opasteen vaihtumista koskien ja 

osa siten, että ”opasteen ohituksia useille junille” tai ”opasteen ohituksia alu-

eella”. Opasteen vaihtumisten kirjaamiskäytäntö on vaihteleva; osan liikenteen-

ohjaus kirjaa TURI-järjestelmään, osa kirjautuu Rataliikennekeskuksen häiriö-

viesteihin ja osa tulee esille vain operaattorin rautatieturvallisuusraporttien 

kautta. Osa tapauksista on kirjattu kaikkiin em. lähteisiin. 

 

Opasteen vaihtumisissa on havaittavissa muutamia paikkoja, joissa vaihtumisia 

on selvästi muita paikkoja enemmän. Opasteen vaihtumisia on paljon mm. seu-

raavissa kohteissa: 

 Tampere-Parkano -rataosa (noin 15 % kaikista raportoiduista, noin 7 % 

raportoiduista Karhejärvi-Sisättö -välillä)  

 Kouvola (noin 7 % kaikista raportoiduista) 

 Kullasvaara (opastin E912) (7 % kaikista raportoiduista) 

 Helsinki ja Pasila asema (8 % kaikista raportoiduista) 

 Parkano-Seinäjoki -rataosa (6 % kaikista raportoiduista) 

 Haapakoski (opastin B 1/2) (4 % kaikista raportoiduista) 

 

3.5  Muut junaliikenteen poikkeamat 

Junaliikenteessä tapahtui lisäksi mm. seuraavia vaaratilanteita: 

 Kahdessa tapauksessa kuljettaja oli jättänyt vaunuja pääraiteelle JKV-

varustamattomalle rataosalle ilman, että on ilmoittanut asiasta liiken-

teenohjaukseen. 

 Kahdessa tapauksessa konduktööri oli evakuoinut junan ratapiha-alu-

eella ilman liikenteenohjauksen lupaa. 

 Yhdessä tapauksessa ajolanka meni jännitteettömäksi salaman iskiessä 

junan viereen, jonka seurauksena juna valui taaksepäin ylittäen tasoris-

teyksen. 

 Yhdessä tapauksessa vaihtotyöyksikön jäljiltä raiteelle oli unohtunut 

pysäytyskenkä ja raiteelle oli asetettu kulkutie tavarajunalle. Juna ehti 

kuitenkin pysähtyä ennen pysäytyskenkää. 

 

Junan katkeamisia tapahtui tavarajunille joko vaunujen välistä tai veturin ja vau-

nun välistä. Junan katkeamisiin ei liittynyt erityisiä vaaratilanteita. 
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4  Vaihtotyön poikkeamat 

Vaihtotöiden poikkeamien määrät luokittain on esitetty taulukossa 8. Vertailu 

edellisvuosien poikkeamamääriin ja poikkeamataajuuksiin on esitetty liitteessä 

4. 

 

Poikkeamataajuus on poikkeamien määrä 100 000 vaihtotyölupaa kohden. 

Vuonna 2019 myönnettiin 27 641 vaihtotyölupaa. 

Taulukko 8.  Vaihtotöiden poikkeamien määrät ja poikkeamataajuudet (poikkeamaa per 

100 000 vaihtotyölupaa) luokittain vuonna 2019. 

Poikkeamaluokka Poikkeamien 

määrä 

Poikkeama-

taajuus 

Vaihtotyöyksikön ja muun kalustoyksikön yhteen- 

törmäys 

13 47 

Vaihtotyöyksikön törmäys esteeseen 18 65 

Vaihtotyöyksikön suistuminen 49 177 

Seis-opasteen ohitus vaihtotyössä (ei törmäysuhkaa) 62 224 

Seis-opasteen ohitus vaihtotyössä (törmäysuhka) 4 14 

Luvaton vaihtotyö 46 166 

Vaihteen aukiajo vaihtotyössä 56 203 

Väärälle raiteelle ohjautuminen vaihtotyössä 72 260 

Vaaratilanne vaihtotyössä 23 83 

KAIKKI YHTEENSÄ 343 1241 

 

Vaihtotöihin liittyvin poikkeamien lukumäärä muodostuu pääosin liikenteenoh-

jauksen TURI-ilmoituksista sekä VR-Yhtymä Oy:n rautatieturvallisuusraporttien 

poikkeamailmoituksista. Kirjausten perusteella ei kaikilta osin voi päätellä, onko 

poikkeama tapahtunut valtion rataverkolla tai yksityisraiteella. Epäselvät ta-

paukset ovat mukana raportoiduissa määrissä. 

 

Vaihtotyön poikkeamailmoitukset ovat lukumäärällisesti lisääntyneet hiukan 

edellisvuoteen verrattuna. Poikkeamataajuus on kuitenkin kasvanut lähes kaik-

kien luokkien osalta. Erityisesti poikkeamien määrä suhteessa myönnettyihin 

vaihtotyölupiin on kasvanut luvattomien vaihtotöiden ja vaihtotyöyksikön suis-

tumisten osalta. 

 

4.1  Törmäykset ja suistumiset 

Vaihtotyöyksikön törmäykset muuhun kalustoyksikköön olivat pääosin veturin 

törmäyksiä vaunuihin tai vaunujen törmäyksiä toisiin raiteella seisoviin vaunui-

hin. Poikkeamien syistä ja seurauksista ei ole kirjausten perusteella saatavissa 

tarkempaa tietoa (pääosin operaattorin rautatieturvallisuusraportin ilmoituk-

sia).   

 

Vaihtotyöyksikön törmäykset esteeseen olivat pääosin törmäyksiä puskimiin, 

huoltohallin oviin tai liian lähellä rataa olleisiin ajoneuvoihin. Syynä törmäyk-

seen oli liian lähelle rataa pysäköity ajoneuvo (laituriauto, puutavara-auto, ra-

tatyöhön liittyvä auto, jne), asentamatta jäänyt jarrukenkä tai huolimattomuus 

ja/tai liiallinen nopeus puskinta lähestyessä. Yhdessä tapauksessa veturi tör-

mäsi ratatyön jäljiltä radalle jääneeseen työkoneeseen. 

 



Väyläviraston julkaisuja 69/2020 21 

 
 

Suistuminen vaihtotyössä luokkaan sisältyvät tapaukset, joissa vähintään yksi 

yksikön pyöristä putoaa raiteelta. Vaihtotyön suistumisten syynä oli tyypillisesti 

törmäys puskimeen, lumi/jää vaihteessa tai ylikäytävällä, huolimattomuus esi-

merkiksi kiskoille unohdettu pysäytyskenkä tai ilmoitettiin liikenteenohjaajalle, 

että ollaan raiteella ja kuitenkin oltiin vaihteessa ja liikenteenohjaaja käänsi 

vaihdetta kaluston alla. Yksittäistapauksissa syynä oli vaihdevika tai vaunujen 

törmäys laskumäessä. 

 

Törmäysten ja suistumisten seurauksena on syntynyt sekä kalusto- että rata-

vauriota, mutta ei henkilövahinkoja. 

 

4.2  Seis-opasteen ohitus vaihtotyössä 

Seis opasteen ohitukset, joista aiheutui törmäysuhkaa, liittyivät pääosin tapauk-

siin, joissa vaihtotyönjohtajalla/kuljettajalla oli epäselvyyttä annetun luvan 

muodosta “lupa” vai “lupa ohi pääopastimen” tai yksikkö ohitti opastimen, jonka 

ohitukseen ei ollut annettu lupaa. Yhdessä tapauksessa työkone ohitti opasti-

men matkalla työkohteeseen olettaen sen kuuluvan ratatyöalueeseen ja opas-

timen takana ollut varoituslaitos ei ehtinyt varoittaa maantieliikennettä. 

 

Seis opasteen ohitukset, joissa ei törmäysuhkaa, liittyivät pääosin tilanteisiin, 

joissa kuljettaja ei saanut yksikköä pysäytettyä ennen opastinta (epähuomio, 

jarrutus pitkäksi, jarrut jäässä, jne) tai opaste vaihtui yksikön edessä turvalaite-

vian tai toisen kulkutien muodostamisen vuoksi. Muutamissa tapauksissa kul-

jettajalla oli epäselvyyttä annetun luvan muodosta (“lupa” vai “lupa ohi pää-

opastimen”). 

 

Vaihtotyöluvan antaminen jää aina pelkästään vaihtotyönjohtajan tai kuljettajan 

ja liikenteenohjaajan välisen viestinnän varaan; lupa ei kirjaudu mihinkään vaih-

totyönjohtajan/ 

kuljettajan käytössä olevaan järjestelmään eikä lupaa välttämättä kirjata edes 

paperille. Vaihtotöiden poikkeamia voisi vähentää osaltaan siirtyminen sähköi-

seen lupaan tai luvanannon ”lupa ohi pääopastimien” poistaminen käytöstä. 

Myös raideopastimien heikko näkyvyys voi aiheuttaa ohituksia (sijainti oikealla, 

vasemmalla, ylhäällä), kun epähuomiossa oikea opastin jää huomaamatta. 

 

4.3  Luvaton vaihtotyö ja vaihteen aukiajo 

vaihtotyössä 

Luvattomat vaihtotyöt liittyivät pääosin tapauksiin, joissa viestintä vaihtotyöyk-

sikön ja liikenteenohjauksen kesken oli epäselvää tai vaihtotyöyksikkö ei pyytä-

nyt lainkaan lupaa työhön (kiire, unohdus, epähuomio, jne). Useissa tapauksissa 

yksikkö tuli toisen luokan liikenteenohjausalueelta ilman liikenteenohjauksen 

lupaa. 

 

Vaihteen aukiajot liittyivät pääosin työskentelyyn paikallisluvilla. Osan tapaus-

ten taustalla voi olla myös opasteen ohitus tilanne tai luvaton vaihtotyö, mutta 

poikkeaman kirjaus ei kerro tilannetta tarkemmin. 
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4.4  Väärälle raiteelle ohjautuminen ja muut 

vaaratilanteet 

Väärälle raiteelle ohjautuminen vaihtotyössä tarkoittaa, että yksikkö ohjataan 

tai ohjautuu tehtävän kannalta väärälle raiteelle tai jännitteettömälle alueelle. 

Pääosin syynä väärälle raiteelle ohjautumiseen oli liikenteenohjauksen toiminta 

eli virheellisesti tai epähuomiossa oli asetettu yksikölle väärä kulkutie. Noin kol-

masosassa tapauksista yksikkö oli ohjattu jännitteettömälle alueelle. Kaikissa 

tapauksissa syytä ei ole raportoitu.  

 

Vaaratilanne vaihtotyössä luokka on otettu käyttöön vuoden 2018 alusta. Käy-

tännössä luokkaan kuuluvat sellaiset vaihtotöiden poikkeamat, joille ei ole omaa 

luokkaa. Vakavat vaaratilanteet vaihtotyössä liittyivät mm. 

 

 Kaksi vaihtotyöyksikköä liikkeellä samalla numerolla samalla alueella. 

 Vaihde kääntyi yksikön edessä liikenteenohjauksen virheellisen toimin-

nan takia. 
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5  Ratatyön poikkeamat 

Ratatöiden poikkeamien määrät luokittain on esitetty taulukossa 9. Vertailu 

edellisvuosien poikkeamamääriin ja poikkeamataajuuksiin on esitetty liitteessä 

5. 

 

Poikkeamataajuus on poikkeamien määrä 100 000 myönnettyä ratatyölupaa 

kohden. Vuonna 2019 myönnettiin 158 858 ratatyölupaa. 

Taulukko 9.  Ratatöiden poikkeamien määrät ja poikkeamataajuudet (poikkeamaa per 

100 000 ratatyölupaa) luokittain vuonna 2019. 

Poikkeamaluokka Poikkeamien 

määrä 

Poikkeama-

taajuus 

Törmäys ratatyössä 0 0 

Törmäys esteeseen ratatyössä 1 1 

Suistuminen ratatyössä 7 4 

Vaihteen aukiajo ratatyössä 17 11 

Seis-opasteen ohitus ratatyössä 0 0 

Luvaton ratatyö 35 22 

Ratatyöalueen rajan ylittäminen 50 31 

Ratatyöluvasta poikkeaminen 43 27 

Liikenteenohjauksen tekemä ratatyön suojausvirhe 45 28 

Ratatyöstä vastaavan tekemä ratatyön suojausvirhe 8 5 

Ratatyön tekeminen ilman ratatyöstä vastaavan lu-

paa 

4 3 

Ratatyön päättämisvirhe 50 31 

Virhe louhintatyössä 0 0 

Turvallisuusohjeiden vastainen toiminta ratatyössä 83 53 

Ratatyön paikantamisvirhe 4 3 

Työkone tai muu este ATUn sisäpuolella 10 6 

Ratatyön aiheuttama vaurio rautatiejärjestelmälle 202 127 

Virhe turvamiesmenettelyssä  26 16 

KAIKKI YHTEENSÄ 585 368 

 

Suunnittelu- ja rakentamishankkeilta poikkeamia on ilmoitettu yhteensä noin 

550 kappaletta, joista osa liittyy samaan tapaukseen tai niistä on myös liiken-

teenohjauksen tai kunnossapidon ilmoitus. Osa ilmoituksista on liikenteenoh-

jauksen tai kunnossapidon raportoimia. Poikkeamia on raportoitu yli 60 raken-

tamishankkeelta, mutta ilmoituksista noin 70 prosenttia on yhdeksän laajan 

hankkeen ilmoittamia. Yli 20 prosenttia ilmoituksista on Helsinki-Riihimäki -

hankkeen ilmoittamia.  

 

Osa hankkeista on ilmoittanut turvallisuuspoikkeamia ja -havaintoja TURI-jär-

jestelmän käyttöohjeiden vastaisesti siten, että yhteen ilmoitukseen on kirjattu 

koko hankkeen ilmoitukset esimerkiksi urakan vastaanottokokouksen tai turval-

lisuuden päätöskokouksen yhteydessä tai ko. urakan yhden kuukauden kaikki il-

moitukset. Nämä ilmoitukset on käsitelty tässä raportissa yhtenä ilmoituksena 

tapauskohtaisesti (luokiteltu vakavimman tapauksen mukaan, luokiteltu turval-

lisuushavainnoksi tai jätetty kokonaan luokittelematta). Koonti-ilmoitusten 

osalta poikkeamien käsittelyä ei yleensä ole raportoitu TURI:iin tai käsittely on 

kirjattu vain yksittäisten tapahtumien osalta. 
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Ratatyön poikkeamien määrän kasvua selittää osaltaan vuonna 2019 käynnissä 

olleiden ratatöiden määrä; ilmoitusten lukumäärät ovat kasvaneet useissa luo-

kissa, mutta suhteutettuna myönnettyjen ratatyölupien määrään kasvu ei ole 

yhtä merkittävää. Luvattomien ratatöiden osalta poikkeamataajuus on pienen-

tynyt, mutta suojausvirheiden ja turvallisuusohjeiden vastaisen toiminnan 

osalta taajuus on suurentunut. Ratatyöluvasta poikkeamisen osalta tapausten 

määrän kasvu selittyy luokkaan sisältyvien tapausten uudelleen rajaamisella 

(tarkemmin kappaleessa 5.4 ).  

 

Suurimmassa osassa ratatöihin liittyvissä tapauksia ei ole raportoitu, onko poik-

keama tapahtunut pääurakoitsijalle, alihankkijalle vai muussa sopimussuh-

teessa olevalle toimijalle. Noin neljäsosa tapauksista on raportoitu tapahtuneen 

pääurakassa. Tarkasteluun vaikuttaa myös se, että samasta tapauksesta voi 

olla useita ilmoituksia ja vain yksi ilmoituksista valikoituu tarkempaan analy-

sointiin (usein se, jossa tapahtumaa on käsitelty luokitteluvaiheessa eniten ja 

kuvaus kattavin). 

 

Raportoitujen poikkeamien perusteella turvallisuustilanne on kokonaisuutena 

parantunut viime vuosien aikana, kun tarkastellaan keskeisten radanpidon poik-

keamaluokkien ilmoituksia. Luvattomien ratatöiden ja paikantamisvirheiden 

poikkeamataajuus on pienentynyt ja ratatyöalueen rajan ylittämisten ja rata-

työn päättämisvirheiden taajuus on edellisvuosien tasolla. Vaikka poikkeama-

taajuus ovat pienentynyt, ratatöiden vakavimmat vaaratilanteet ovat aiheutu-

neet juuri näiden luokkien poikkeamista sekä ratatyön suojaamisvirheistä. 

 

5.1  Törmäykset, suistumiset, aukiajot ja Seis-

opasteen ohitukset 

Ratayössä raportoitiin yksi törmäys, jossa ratakuorma-auto törmäsi avautuviin 

tunnelin oviin ilman suurempia vahinkoja. 

 

Työkoneiden suistumisista yksi tapahtui jäisellä ylikäytävällä auraustöissä ja 

yhden suistumisen aiheutti kiskopyöräkaivinkoneen alle pakkautunut lumi. 

Muita syitä olivat mm. ei huomioitu raiteen ristiheittoa tai törmäys raiteen sul-

kuun. Kaikkien suistumisten syyt eivät selviä TURI-kirjauksista. Parissa suistu-

mistapauksessa raportoitiin ratavaurioita, mutta muita vahinkoja ei suistumis-

ten osalta raportoitu. 

 

Aukiajoista suurin osa tapahtui paikallisluvilla työskennellessä tai tilanteeseen 

liittyi oletuksia ja epäselvää viestintää liikenteenohjauksen kanssa. 

 

Vuonna 2019 ei raportoitu yhtään Seis-opasteen ohitusta ratatyössä. 

 

5.2  Luvaton ratatyö 

Luvaton ratatyö on vaaratilanne, joka voi pahimmallaan johtaa vakavaan onnet-

tomuuteen. Luvaton ratatyö on aina myös turvallisuusohjeiden vastaista toimin-

taa.  
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Tyypillisesti luvattomat ratatyöt liittyivät siihen, että työn suorittaja ei tunne 

vaadittavia menettelyjä tai oletti, että kyseiseen työhön ei tarvitse lupaa esim. 

voidaan jatkaa työtä, kun siihen oli aikaisemmin lupa tai kyseessä on niin pieni 

työ, ettei tarvitse lupaa tai työskennellään alueella, joka on suljettu liikenteeltä 

(kapasiteettivaraus). Osassa tapauksissa työn suorittaja ei tiedostanut, että 

työllä on vaikutusta rautatiejärjestelmään ja että, se edellyttää ratatyölupaa 

(esim. tietoliikennetyöt laitetiloissa, nostotyö radan läheisyydessä).  

 

Muutamissa tapauksissa oletettiin, että työn voi suorittaa, kun esimerkiksi rata-

pihaliikenteenohjaaja, järjestelymestari tai turvalaitejärjestelmän toimittaja 

omalta osaltaan kommentoi, että työn voi heidän puolestaan suorittaa ja luvan 

pyytäminen liikenteenohjaajalta jäi tekemättä. Tämä kertoo siitä, että ratatöihin 

liittyviä menettelyjä ei tunneta riittävällä tavalla. 

 

Osittain tapauksiin liittyi myös väärinkäsityksiä työn suorittajan ja ratatyövas-

taavan tai työnjohdon kesken tai jopa piittaamattomuutta (esim. ei tehty ilmoi-

tusta, kun ei ollut RAILI-puhelinta mukana).  

 

Tyypillistä luvattomiin ratatöihin liittyvissä tapauksissa on se, että ilmoituksia 

ei tehdä omasta toiminnasta, vaan joku toinen osapuoli (kuljettaja, liikenteenoh-

jaus, toinen urakoitsija, jne) raportoi tapahtuneesta. Tämän perusteella voidaan 

olettaa, että luvattomia ratatöitä tehdään paljon enemmän kuin niitä raportoi-

daan. Tyypillisesti luvattomia ratatöitä tehdään lyhytkestoisissa töissä RSU:n si-

sällä tai töissä, joita tehdään RSU:n rajan läheisyydessä. 

 

Vakavia luvattomiin ratatöihin liittyvä tapauksia, joihin on liittynyt työntekijöi-

den allejääntivaara ovat mm. 

 Lumitöissä ollut työryhmä luuli saaneensa lisäaikaa ratatyöhän, vaikka 

liikenteenohjaaja päätti luvan. Työryhmä ehti hypätä pois radalta ennen 

lähestyvää junaa. Poikkeaman syynä oli epäselvä viestintä muutostilan-

teessa ja oletus siitä, mitä sovittiin.  

 Työntekijä työskenteli sillalla lehtipuhaltimen ym. kanssa kuulosuojai-

met päässä ilman ratatyölupaa ja kuljettaja joutui tekemään hätäjarru-

tuksen.  

 

5.3  Ratatyöalueen rajan ylittäminen ja 

paikantamisvirheet 

Tyypillinen ratatyöalueen ylittäminen tapahtui kiskopyöräkaivinkoneella ym. 

työkoneella, kun sillä ohitettiin ratatyöalueen rajoittava opastin tai ylitettiin ra-

tatyöaluetta rajoittava vaihde. Syynä ylitykseen ilmoitetuissa tapauksissa oli 

tyypillisesti se, että koneenkuljettaja ei tiennyt tarkalleen sijaintiaan tai ymmär-

tänyt työalueen rajoja oikein eikä varmistanut työaluetta ja sijaintiaan esimer-

kiksi RUMA-järjestelmän avulla. Lumitöissä tapahtui ylityksiä pitkäksi menneen 

jarrutuksen takia tai koska lumi haittasi näkyvyyttä. 

 

Muutamissa tapauksissa ratatyöalueen määrittely oli tehty puutteellisesti, esi-

merkiksi ei huomioitu työn ulottumista viereiselle raiteelle vaihteen alueella. 

Turvalaitetöihin, järjestelmäpäivityksiin ja tietoliikenneyhteyksiin liittyvissä 

töissä raportoitiin useita tilanteita, joissa ei huomioitu, että työ vaikuttaa pyy-

dettyä lupa-aluetta laajemmalle alueelle. 
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Ratatyöalueen ylityksiä tapahtui myös ratatöissä, joissa on useita työnosia; lupa 

oli unohdettu pyytää kaikille tarvittaville osille, oli päätetty väärä työnosa tai eri 

työnosien vaikutusalueita ei hahmotettu, eikä myöskään varmistettu riittävällä 

tavalla ennen työn aloitusta. 

 

Ratatyöalueen rajojen hahmottamista parantaa jatkossa RUMA-järjestelmän 

systemaattisempi käyttö. RUMA:n käyttöä tulee edelleen lisätä ja ratatyövas-

taaville tulee muistuttaa asiasta ja korostaa asian tärkeyttä. 

 

Tapahtuneisiin paikantamisvirheisiin liittyi lupa-alueen määrittämisen virhe, 

jonka seurauksena lupa pyydettiin muualle kuin varsinainen työalueelle ja työ 

siten aloitettiin lupa-alueen ulkopuolella. 

 

Paikantamisvirheisiin liittyen tapahtui yksi onnettomuus, joka on raportoitu tör-

mäyksenä junaliikenteessä (junan törmäys kairakoneeseen). Vastaava vaarati-

lanne tapahtui Nivala-Ylivieska -rataosalla, jossa ratatyövastaava oli pyytänyt 

luvan väärälle rataosalle. Tässä tapauksessa juna meni ratatyöalueen läpi, 

mutta tapahtuneesta ei aiheutunut vahinkoja.  

 

5.4  Ratatyöluvasta poikkeaminen 

Ratatyöluvasta poikkeaminen luokka otettiin käyttöön vuoden 2018 alusta. 

Luokkaan on vuonna 2019 kirjattu selvästi enemmän poikkeamia kuin edellis-

vuonna, mikä selittyy sillä, että luokan käyttöä määriteltiin uudelleen ja tarkem-

min kuin aikaisemmin.  

 

Ratatyöluvasta poikkeaminen luokan poikkeamista suurin osa (noin 30 ilmoi-

tusta) liittyi ratatyöluvan ajalliseen ylittämiseen. Tyypillisesti ratatyötä ei pää-

tetty suunnitellussa aikataulussa, koska työn aikana tapahtui jotain odottama-

tonta, tapahtui virhe työssä ja jouduttiin tekemään uudelleen tai toinen työ vii-

västytti työn tekemistä. Kaikissa tapauksissa viivästymisen syytä ei raportoitu. 

Ratatyön ajallinen ylittäminen ei yleensä välittömästi vaaranna turvallisuutta, 

vaan aiheuttaa liikennehaittaa ja myöhästymisiä. 

 

Muut ratatyöluvasta poikkeaminen -luokkaan kirjatut tapaukset liittyivät jänni-

tekatkoihin, joille ei ole nykyisessä luokittelussa muuta luontevaa paikkaa. Jän-

nitekatkoihin liittyvät poikkeamat liittyivät tilanteisiin, joissa katkon päättämi-

sen yhteydessä palautettiin jännite väärään ryhmään, jännitekatkoa ei saatu 

päätettyä suunnitelman mukaisesti tai jännitekatkoalueen määrittelyssä (ryh-

mityskaaviossa) oli puutteita tai epäselvyyksiä (esimerkiksi kytkentäkaaviosta 

puuttuu merkintöjä tai katko olisi tarvittu työtä varten laajemmalle alueelle). Li-

säksi raportoitiin muutamia tapauksia, jossa maadoituksia tehtiin jännitteisiin 

osaan. Jännitekatkoihin liittyvistä tapauksista on aiheutunut vaaratilanteita alu-

eella työskenteleville ja liikennehaittaa.  
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5.5  Ratatyön suojausvirheet ja ratatyön 

tekeminen ilman ratatyövastaavan lupaa 

Liikenteenohjauksen tekemät suojausvirheet johtuivat pääosin viestintävir-

heistä mm. viestintävirheet toisen liikenteenohjaajan kanssa (ei ilmoitusta toi-

selle liikenteenohjaajalle ja suojaus jää sen takia puutteelliseksi) tai viestintävir-

heet ratatyövastaavan kanssa liittyen päällekkäisiin ratatyölupiin tai eri 

työnosiin. Suojausvirheitä tapahtui myös oletuksen tai unohduksen takia tai kun 

tauotustilanteessa ei annettu riittävää tietoa tilanteesta eikä sovittua toiminta-

tapaa ollut dokumentoitu. 

 

Luokkaan on kirjattu myös muutamia ratatyön suojaamiseen liittyviä dokumen-

tointivirheitä, joissa ratatyö on suojattu, mutta lokimerkintä on virheellinen tai 

puutteellinen. 

 

Liikenteenohjauksen suojausvirheisiin liittyviä vaaratilanteita olivat mm. seu-

raavat tapaukset: 

 Liikenteenohjaaja ajatti junan työalueelle kaksi kertaa. Samaan tapauk-

seen liittyen liikenteenohjaaja poisti myös vaihteen lukituksen liikenne-

turvallisuussuunnitelman vastaisesti. Tapauksesta aiheutui työluvan 

ajan ylittäminen ja liikennehaittoja. Syynä tapaukseen mm. epäselvyy-

det liikenteenohjaajan ja ratatyövastaavan välillä ja liikenteenohjauksen 

kuormitustilanne.  

 Juna ohjattiin jännitekatkoalueelle, josta aiheutui valokaari ja vaarati-

lanne työmaalla työskenteleville.  

 Juna ohjattiin työalueelle, mutta vahinkoja ei aiheutunut, kun työntekijät 

ehtivät väistää junaa. Kyseessä vilkasliikenteinen ratapihaosuus ja lii-

kenteenohjaaja ei huomioinut lähtevää junaa.  

 

Ratatyövastaavan tekemät suojausvirheet liittyivät tilanteisiin, joissa ratatyö-

hön liittyy useita alatyölupia, työ on suojattu paikallisluvilla tai työkohteen suo-

jaamiseen ei ole ollut selkeää toimintatapaa. Yhdessä tapauksessa suojausvir-

heen syynä on urakoitsijan laiminlyönti, kun turvallisuussuunnitelman mukaista 

suojausta ei tehty. 

 

Ratatyön tekeminen ilman ratatyövastavan lupaa tapauksista yksi liittyy järjes-

telmäpäivitykseen ja siihen liittyvään testaukseen, jossa ratatyövastaavalta ei 

pyydetty lupaa aloittaa testausta ja päivystäjä liikkui työalueella ilman ratatyö-

vastaavan lupaa. 

 

Kolme tapauksista liittyy toimintaan Pasilan alueen rakennustöissä, joissa on 

käytössä TURO:sta poikkeavia työmaakohtaisia turvallisuusohjeita. Kaikissa ta-

pauksissa syynä oli työmaan turvallisuusohjeiden vastainen toiminta. 

 Yhdessä tapauksessa työalueelle tulevan koneenkuljettaja ei ottanut 

yhteyttä ratatyövastaavaan, vaan lähti siirtymään työalueelle toisen 

koneen perässä, vaikka työkohde oli muualla ja toisen ratatyövastaavan 

alueella.  

 Toisessa tapauksessa nostolavan siirto laiturialueella tehtiin ilman ra-

tatyövastaavan lupaa tehtävän väärinymmärryksen takia.  

 Kolmas tapaus liittyy työkoneen poistumiseen alueelta ilman ilmoitusta 

ratatyövastaavalle ja ilman, että turvamies oli turvaamassa siirtymistä 

liikennöidyn raiteen vieressä. 
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Annettaessa työmaakohtaisia yleisiä menettelyohjeita tiukempia turvallisuus-

ohjeita on erityisen tärkeää varmistaa, että kaikille työmaalla työskenteleville, 

myös satunnaisesti alueella toimiville, annetaan riittävä perehdytys työmaan 

vaaroihin ja poikkeaviin menettelyihin. 

 

5.6  Ratatyön päättämisvirhe 

Tyypillisiä ratatyön päättämisvirheitä olivat tilanteet, joissa raide tai vaihde jäi 

varatuksi ratatyön jälkeen ja eikä siitä tehty liikenteenrajoitetta.  

 

Muutamissa tapauksissa liikenteenrajoite nopeusrajoituksesta jäi tekemättä tai 

ilmoitus viivästyi, jolloin ensimmäiset junat liikkuivat alueella sallittua suurem-

malla nopeudella. Nopeusrajoituksiin liittyviä tapauksia, joissa ratatyön jälkeen 

asennettiin väärät baliisit tai baliisit jäivät asentamatta tai poistamatta, rapor-

toitiin muutamia. 

 

Vuonna 2019 tapahtui useita vakavia ratatyön päättämisvirheitä, joissa varoi-

tuslaitos jäi laittamatta päälle ratatyön päättyessä. Tyypillisesti syyksi rapor-

toitiin unohdus.  

 

Lisäksi raportoitiin vakavia vaaratilanteita, joissa ratatyölupa päätettiin, vaikka 

työkone oli edelleen työalueella. Tapaukset liittyvät ratatyövastaavan ja liiken-

teenohjaajan välisen viestinnän epäselvyyteen ja oletuksiin.  

 

Ratatyön päättämisvirheissä oli muutamia tapauksia, joissa asennustyö jäi kes-

ken tai asennus tai kytkentä oli tehty virheellisesti. Yksittäisiä tapauksia liittyi 

siihen, että paikallisluvat jäivät palauttamatta tai ratatyöluvan alaisuudessa 

tehty toinen työ olikin vielä kesken työtä päätettäessä. 

 

Ratatyön päättämisvirheinä raportoitiin myös turvalaitejärjestelmien päivityk-

siin liittyvät puutteet ja virheet, jossa resetointien ja silitysajojen yhteydessä rai-

teella oleva kalusto katosi ohjausnäkymästä, vaikka raide oli edelleen varattuna. 

 

Lisäksi päättämisvirheitä liittyi ratatöihin liittyvien jännitekatkojen päättämi-

seen mm. työmaadoituksia jäi poistamatta tai annettiin lupa päättää jännite-

katko ennen kuin työkone tai nostin oli poistunut alueelta. 

 

Ratatyön päättämisvirheissä ei ole mukana tapauksia, joissa ratatyön jälkeen 

raiteelle annetaan liikenteenrajoite.  

 

5.7  Turvallisuusohjeiden vastainen toiminta 

ratatyössä 

Turvallisuusohjeiden vastainen toiminta -luokan osalta tapausten määrä kasvoi 

vuoden 2019 aikana merkittävästi. Luokkaan kirjattiin vuonna 2019 tapauksia, 

jossa ei ole toimittu Radanpidon turvallisuusohjeiden (TURO) mukaisesti, mutta 

myös tapauksia, joissa ei ole noudatettu muita turvallisuuteen liittyviä ohjeita 

(esim. yhteisen rakennustyömaan turvallisuuteen liittyvät ohjeet). Myös usei-

den muiden luokkien (luvaton ratatyö, ratatyön päättämisvirhe, ratatyöalueen 

rajan ylittäminen, virhe turvamiesmenettelyssä, jne) poikkeamien syynä on 

usein turvallisuusohjeiden vastainen toiminta. 
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Juurisyitä turvallisuusohjeiden vastaiseen toimintaa ovat esimerkiksi se, että 

toimijat eivät tunne rautatieympäristön vaatimuksia ja menettelytapoja, huoli-

mattomuus, välinpitämättömyys ja inhimilliset virheet. 

 

5.8  Työkone tai muu este ATUn sisäpuolella 

Luokka sisältää poikkeamia, joissa laiturilla työskentelevä työkone joutui josta-

kin syystä liikennöidyn raiteen puolelle (esim. lumiaura putoaa raiteelle), laitu-

rilla tehtävästä työstä putosi tai roiskui jotain liikennöidylle raiteelle tai työmaan 

jäljiltä jäi tavaraa liian lähelle liikennöityä raidetta työn päättyessä. Yhdessä ta-

pauksessa työmaan ponttiseinä oli rakennettu liian lähellä rataa. Syitä tapahtu-

mille olivat mm. huolimattomuus työskentelyssä laiturialueella tai tavaroiden 

säilytyksessä työmaalla.  

 

Luokkaan raportoitiin myös tapaus, jossa pyöräkone ylitti liikennöidyn raiteen 

ylikäytävällä väistämättä lähestyvää päivystäjää. Tapauksen käsittelystä ei sel-

viä tarkemmin työn luonne ja olisiko koneella pitänyt olla ratatyölupa.  

 

5.9  Ratatyön aiheuttama vaurio rautatie-

järjestelmälle 

Ratatyön aiheuttamat vauriot rautatiejärjestelmälle olivat pääosin kaapelin kat-

keamisia ja erilaisia lumitöiden aiheuttamia rikkoja ratalaitteille (raideopasti-

met, akselinlaskijat, vaihteen kääntölaitteet, baliisit, jne), joilla on suoraan vai-

kutusta turvallisuuteen. Lisäksi raportoitiin muutamia tapauksia, jossa työkone 

oli esimerkiksi heilahtanut lähelle ajolankaa ja aiheuttanut valokaaren tai kat-

kaisut ajolangan. 

 

Yhtenä syynä kaapelinkatkeamisiin voi olla kaapelinnäyttöprosessin hankaluus 

eli tyypillisesti alueella on useiden toimijoiden sekä käytössä olevia että vanhoja 

kaapeleita, ja kaikkia ei välttämättä näytetä kaapelinäytössä. Yleensä töitä ei 

kuitenkaan aloiteta ilman tai ennen kaapelinäyttöä. 

 

Muihin ratatyön aiheuttamiin vaurioihin oli tyypillisesti syynä huolimattomuus. 

 

5.10  Virhe turvamiesmenettelyssä 

Virheet turvamiesmenettelyssä liittyivät pääosin tapauksiin, joissa työtä tehtiin 

ilman turvamiestä, vaikka työ olisi edellyttänyt turvamiehen käyttöä tai ratatyö-

lupaa. Muutamissa tapauksissa turvamies ei toiminut ohjeiden mukaisesti tai 

varusteet olivat puutteelliset.  

 

Vakavia virheitä turvamiesmenettelyssä ovat olleet mm. 

 Turvamies osallistui työskentelyyn ja samassa kohteessa turvamies 

poistui työkohteesta ja työntekijä työskenteli ilman turvamiestä. 

 Turvamies ei varoittanut riittävän ajoissa lähestyvästä junasta ja juna 

teki hätäjarrutuksen (useita tapauksia). 

 Mittausryhmä oli töissä turvamiesmenettelyllä ja juna osui radan 

lähellä olleeseen mittalaitteeseen. 
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 Tasoristeyksen näkymäalueen raivaus tehtiin ilman turvamiestä  

(koneen puomi voi yltää radalle). 

 

Suurin osa turvamiesmenettelyn poikkeamista liittyi Pasilan alueen työmaatoi-

mintaan, jossa oli annettu omia TURO:sta poikkeavia turvallisuusohjeita liittyen 

turvamiehen turvaamana työskentelyyn. 
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6  Tasoristeysten poikkeamat 

Tasoristeysonnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrät on esitetty taulukossa 

10. Vertailu edellisvuosiin on esitetty liitteessä 6. 

Taulukko 10.  Tasoristeyksien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrät vuonna 

2019. 

Poikkeamaluokka Poikkeamien 

määrä 

Tasoristeysonnettomuus 16 

Tasoristeyksen näkemän estäminen 1 

Tasoristeyksen turvalaitoksen vikatilanne 81 

Tasoristeyksen puomin rikkoutuminen 139 

Tasoristeysonnettomuuden vaaratilanne 29 

KAIKKI YHTEENSÄ 266 

 

Vakavia tasoristeysonnettomuuksia, joissa tasoristeyksen käyttäjä menehtyi tai 

loukkaantui vakavasti, tapahtui kuusi. Onnettomuuksista yksi tapahtui puo-

meilla varustetussa tasoristeyksessä ja muut tapahtuivat varoituslaitteetto-

missa tasoristeyksissä. Kahdessa onnettomuudessa oli mukana VAK-vaunuja. 

Merkittävät onnettomuudet on luokiteltu myös turvallisuusindikaattoreilla ja 

esitelty kappaleessa 2.2 . 

 

Muissa tasoristeysonnettomuuksissa osassa tasoristeyksen käyttäjä on louk-

kaantunut lievästi tai viety sairaalaan tarkastukseen ja osassa ei aiheutunut 

henkilövahinkoja. 
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7  Henkilövahinko-onnettomuudet ja -vaara- 

tilanteet 

Henkilövahinko-onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrät on esitetty taulu-

kossa 11. Vertailu edellisvuosiin on esitetty liitteessä 7. 

Taulukko 11.  Henkilövahinko-onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrät vuonna 

2019. 

Poikkeamaluokka Poikkeamien 

määrä 

Henkilövahinko 4 

Henkilövahingon vaaratilanne 5 

Itsemurha 58 

Itsemurhayritys 11 

Luvaton oleskelu rautatiealueella 91 

Itsetuhoinen oleskelu rautatiealueella * 80 

KAIKKI YHTEENSÄ 249 
* Uusi luokka 1.1.2019 alkaen. 

 

Yksi henkilövahingoista tapahtui ratapihalla, kun liikennöitsijän työntekijä jäi va-

rikolle siirtyvän veturin alle, mutta selvisi tilanteesta vähäisillä ruhjeilla. 

 

Vuonna 2019 lisättiin raportointiin uusi luokka itsetuhoinen oleskelu rautatiealu-

eella ja tarkennettiin samalla muiden luokkien käyttöä. Tarkemmat kuvaukset on 

esitetty luokitteluperusteissa liitteessä 1. 
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8  VAK-onnettomuudet ja -vaaratilanteet 

VAK-onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrät on esitetty taulukossa 12. Ver-

tailu edellisvuosiin on esitetty liitteessä 8. 

Taulukko 12.  VAK-onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrät vuonna 2019. 

Poikkeamaluokka Poikkeamien 

määrä 

VAK-onnettomuus (ei päästöjä) 7 

VAK-onnettomuus (päästöjä) 0 

VAK-onnettomuuden vaaratilanne 1 

Vaarallisten aineiden vuoto 25 

KAIKKI YHTEENSÄ 33 

 

Vuonna 2020 ei raportoitu yhtään VAK-onnettomuutta.  

VAK-onnettomuuden vaaratilanteet liittyvät vaihtotyöyksikön suistumiseen (1), 

tasoristeysonnettomuuteen (1), junan katkeamiseen (2), VAK-vaunun karkaami-

seen (1) ja VAK-junan veturin tulipaloon (1).  

Vaarallisten aineiden vuotojen määrä on kasvanut selvästi edellisvuosista. Ky-

seessä ovat pääosin VAK-vaunujen vuodot, jotka havaittiin ratapihalla säilytyk-

sessä tai jarrujen tarkastuksen yhteydessä sekä polttoainevuodot tai öljyvuodot 

liikkuvasta kalustosta. Radanpidon töissä vuotoja tapahtui työkoneen rikkoutu-

misen tai muun onnettomuuden yhteydessä. Lisäksi raportoitiin muutamia 

imumuuntajien öljyvuotoja. 
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9  Liikkuvan kaluston poikkeamat 

Liikkuvan kaluston poikkeamien määrät on esitetty taulukossa 13. Vertailu edel-

lisvuosiin on esitetty liitteessä 9. 

Taulukko 13.  Liikkuvan kaluston poikkeamien määrät vuonna 2019. 

Poikkeamaluokka Poikkeamien 

määrä 

Pyörävika 0 

Akselivika 0 

JKV-veturilaitevika 106 

Lovipyörä 263 

Ylikuorma 24 

Kuumakäynti 345 

Kalustoyksikön tai ratatyökoneen karkaaminen 7 

Kalustoyksikön tai ratatyökoneen muu rikkoutuminen 8 

Kalustoyksikön tai ratatyökoneen tulipalo tai räjäh-

dys 

8 

KAIKKI YHTEENSÄ 761 

 

Lovipyörät, ylikuormat ja kuumakäynnit on raportoitu LAKU- ja VEKU-järjestel-

mistä saatujen tietojen perusteella. 

 

JKV-veturilaitevikojen määrä on raportoitu Rataliikennekeskuksen häiriöviestien 

perusteella, joten niiden syistä ei ole tarkempia tietoja. 

 

Kalustoyksikön karkaamiset liittyvät pääosin toimintaan laskumäessä, lajitte-

lussa tai kuormausraiteilla. Seurauksena karkaamisissa oli opastimen ohitus tai 

aukiajo, jonka jälkeen suoritettiin vaihteiden tarkastus, mutta niistä ei aiheutu-

nut suurempia vahinkoja. Syynä karkaamiseen vaunujen paikallaan pysymisen 

puutteellinen varmistaminen tai virhearvio vaunun liikkumisvauhdista.  

 

Kaluston rikkoutuminen luokassa on raportoitu tapaukset, joista aiheutuu mer-

kittävää haittaa liikenteelle tai muu vaaratilanne. Yhteen tapauksista liittyi myös 

VAK-vuoto. 

 

Kaluston paloista yksi oli veturin palo, yksi kiskobussin palo ja yksi museojunan 

palo. Muut kaluston palot olivat matkustajajunan sisätiloissa syttyneitä paloja 

ja yksi palo puutavaravaunun rakenteissa. 



Väyläviraston julkaisuja 69/2020 35 

 
 

10  Rautatieinfrastruktuurin poikkeamat 

Rautatietoimintojen ratainfran kuntoon liittyvien poikkeamien määrät on esi-

tetty taulukossa 14. Vertailu edellisvuosiin on esitetty liitteessä 10. 

Taulukko 14.  Ratainfran kuntoon liittyvien poikkeamien määrät vuonna 2019. 

Poikkeamaluokka Poikkeamien 

määrä 

Kiskon katkeama 53 

Raiteen nurjahdus 50 

Vaihteen aukiajoilmaisu 257 

Vaurio raiteen rakenteessa 1115 

KAIKKI YHTEENSÄ 1475 

 

Kiskon katkeamia tapahtui eniten talvikuukausina, yhteensä 65 prosenttia ta-

pauksista (34 kappaletta marras-maaliskuu aikana). Myös huhtikuussa kat-

keamisia tapahtui kuusi kappaletta, mutta muina kuukausina vain 1-3 katkea-

mista kuukaudessa. 

 

Raiteen nurjahduksiin luokiteltiin kolahduksia, heittoja ja painumia, joiden syyt 

eivät välttämättä selviä poikkeamailmoituksista. Hellekäyriä luokkaan sisältyi 

neljä kappaletta. 

 

Vaihteen aukiajoilmaisut on raportoitu pääosin Rataliikennekeskuksen häiriö-

viestien perusteella. Vaihteet, joista raportoitiin eniten aukiajoilmaisuja olivat: 

 Raippo V001 (20 aukiajoilmaisua) 

 Luumäki V017 (7 aukiajoilmaisua) 

 Luumäki V016 (6 aukiajoilmaisua) 

 Kemi V503 (6 aukiajoilmaisua) 

 Hakosilta V231 (6 aukiajoilmaisua) 

 Hakosilta V241 (6 aukiajoilmaisua) 

 Hakosilta V243 (6 aukiajoilmaisua) 

 Lielahti V715 (6 aukiajoilmaisua) 

 Oulu V330 (6 aukiajoilmaisua) 

 Tikkurila V226 (6 aukiajoilmaisua) 

 

Vaurio raiteen rakenteessa luokkaan on raportoitu vuonna 2019 selvästi enem-

män tapauksia kuin aikaisempina vuosina. Luokka sisältää paljon erilaisia radan 

rakenteisiin ja laitteisiin liittyviä vika- ja vauriotilanteita mm. opastinvikoja, eris-

tysvikoja, vaihde ei käänny tai vaihdetta ei saada valvontaa, liikenteenohjauksen 

yhteyskatkoja, asetinlaitevikoja ja muita turvalaitevikoja. Kaikki raportoidut viat 

eivät välttämättä aiheuta välitöntä vaaratilannetta, mutta vaikuttavat välilli-

sesti turvallisuuteen esimerkiksi aiheuttamalla lisätyötä liikenteenohjeukselle.  

 

TURI:ssa vaurio raiteen rakenteessa tapauksia on kirjattu noin 100 kappaletta 

edellisvuotta enemmän, mutta ilmoitusten kokonaismäärä on kasvanut yli 700 

tapauksella. Rataliikennekeskuksen häiriöviesteissä erilaisia vikoja on siis ra-

portoitu selvästi enemmän (tai niitä on luokiteltu enemmän kuin aikaisemmin). 

Selkeää syytä määrän kasvulle ei ole tunnistettavissa kirjausten perusteella.  
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11  Muut onnettomuudet 

Muut rautatietoimintojen onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja turvallisuusha-

vaintojen määrät on esitetty taulukossa 15. Vertailu edellisvuosiin on esitetty 

liitteessä 11. 

Taulukko 15. Muiden onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja turvallisuushavaintojen 

määrät vuonna 2019. 

Poikkeamaluokka Poikkeamien 

määrä 

Muu henkilövahinko 3 

Tulipalo 26 

Rautatiejärjestelmän ulkopuolisen aiheuttama vaara-

tilanne 

202 

Ilkivalta 53 

Liikennetuhotyö 152 

Metallivarkaus 6 

Muu onnettomuus 3 

Turvallisuushavainto 505 

KAIKKI YHTEENSÄ 950 

 

Muut henkilövahingot ovat rautatiealueella tapahtuneita onnettomuuksia, 

joissa ei ole mukana liikkeessä olevaa kalustoyksikköä ja jotka eivät ole tapah-

tuneet kalustoyksikön sisällä. Kaikki raportoidut tapaukset liittyivät junan ka-

tolle kiipeämiseen, joista yhdessä henkilö menehtyi. 

 

Raportoidut tulipalot olivat pääosin maastopaloja rautatiealueen läheisyydessä 

ja paloja laitetiloissa tai asema-alueella. Osassa tapauksia junaliikenne keskey-

tettiin sammutustöiden tai tilanteen selvittämisen ajaksi. Yhdessä varoituslai-

toksen turvalaitekaapin palossa oli vaarana akuston räjähtäminen, joka vältet-

tiin jäähdytyksellä sammutuksen aikana. 

 

Rautatiejärjestelmän ulkopuolisen aiheuttamista vaaratilanteista suurin osa oli 

luonnonilmiöiden aiheuttamia vahinkoja ja vaaratilanteita mm. ukkosen aiheut-

tamat vikatilanteet tai sähkökatkot, radalle kaatuneet tai radan lähelle taipu-

neet puut, joista ei kuitenkaan aiheutunut törmäystä. Mukana ovat myös ajoneu-

voliikenteen törmäykset siltoihin ym. rakenteisiin ja lumen auraus radalle.  

 

Ilkivalta sisältää tapaukset, joissa rikottiin/tuhottiin rautatiejärjestelmään kuu-

luvia laitteita ja/tai rakenteita, mutta ei aiheutettu välitöntä vaaraa liikennöin-

nille. 

 

Liikennetuhotyö sisältää tapaukset, joissa rikottiin/tuhottiin rautatiejärjestel-

mään kuuluvia laitteita ja/tai rakenteita tai muulla tavalla tahallisesti aiheutet-

tiin vaaratilanteita liikennöinnille. Merkittävä osa luokan tapahtumista oli ilmoi-

tuksia kivistä tai muista vierasesineistä kiskoilla. 

 

Turvallisuushavainnoiksi luokiteltiin vähäisempiä tai ei välittömästi rautatiejär-

jestelmän turvallisuuteen liittyvä tapahtumia sekä poikkeamia, joille ei ole omaa 

luokkaa luokitteluperusteissa. Turvallisuushavaintoina on raportoitu mm. vies-

tintään, RUMA-järjestelmään ja RAPLI-sovellukseen liittyviä poikkeamia. 
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12  Yhteenveto ja johtopäätökset 

12.1 Radanpidon poikkeamat 

TURI-järjestelmään kirjattujen turvallisuuspoikkeamien ja muista lähteistä 

koottujen ilmoitusten (mm. häiriöviestit ja rautatieturvallisuusraportit) perus-

teella tarkasteltuna radanpidon turvallisuustilanne on kokonaisuutena kehitty-

nyt positiiviseen suuntaan vuoden 2019 aikana. Myönnettyjen ratatyölupien pe-

rusteella tarkasteltuna ratatöitä on vuonna 2019 tehty aikaisempaa enemmän, 

mutta poikkeamataajuus on pienentynyt keskeisissä poikkeamaluokissa. Poik-

keamataajuus on viime vuosien aikana pienentynyt mm. ratatyössä tapahtunei-

den törmäysten, suistumisten ja aukiajojen osalta sekä luvattomien ratatöiden 

ja ratatyön paikantamisvirheiden osalta. Useiden muiden luokkien osalta poik-

keamataajuus on pysynyt edellisvuosien tasolla (mm. ratatyöalueen ylittämi-

nen, ratatyön päättämisvirheet, virheet turvamiesmenettelyssä, ratatyön ai-

heuttama vaurio rautatiejärjestelmälle).  

 

Positiivisesta kehityksestä huolimatta vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita ta-

pahtui useilla hankkeilla erityisesti luvattomien ratatöiden ja ratatyöalueen yli-

tysten sekä ratatyön paikantamis-, suojaus- ja päättämisvirheiden vuoksi.  

 

Merkittävää poikkeamamäärän kasvua on tapahtunut turvallisuusohjeiden vas-

tainen toiminta -poikkeamaluokan osalta. Kasvua voi osaltaan selittää se, että 

luokkaan on vuonna 2019 kirjattu tapauksia, jossa ei ole toimittu Radanpidon tur-

vallisuusohjeiden (TURO) mukaisesti, mutta myös tapauksia, joissa ei ole nouda-

tettu muita turvallisuuteen liittyviä ohjeita (esim. yhteisen rakennustyömaan 

turvallisuuteen liittyvät ohjeet). Toisaalta myös se voi vaikuttaa poikkeamamää-

rän kehitykseen, että luokittelutyön suorittaja on vaihtunut vuonna 2019 ja lin-

jauksia eri luokkien käytöstä on tarkennettu yhdessä Väyläviraston edustajien 

kanssa. 

 

Myös useiden muiden luokkien (luvaton ratatyö, ratatyön päättämisvirhe, rata-

työalueen rajan ylittäminen, virhe turvamiesmenettelyssä, jne) poikkeamien 

taustalla on usein turvallisuusohjeiden vastainen toiminta ja se, että toimija ei 

tunne vaadittua menettelyä riittävällä tavalla.  

 

Turvallisuusohjeiden vastaiseen toimintaan liittyvät ilmoitukset tehdään pää-

osin toisen toimijan toiminnasta (liikenteenohjaus, toinen toimija tai valvoja ra-

portoi) eikä omasta toiminnasta tunnisteta puutteita, mikä kertoo osaltaan hei-

kosta turvallisuuskulttuurista. Oletettavaa on, että vain pieni osa puutteista ra-

portoidaan eli todellisuudessa ohjeiden vastaista toimintaa on vieläkin enem-

män. 

 

Tyypillisesti ratatöihin liittyvissä riskienarvioinneissa keskeinen riskienhallinta-

toimenpide on ”TUROn mukainen toiminta” tai ”Noudatetaan Väylän ohjeita”.  

Raportoidut poikkeamat osoittavat, että turvallisuusohjeita ei kuitenkaan nou-

dateta. Hankkeiden ja urakoiden vaarojen tunnistamisessa ja hallintatoimenpi-

teiden määrittämisessä pitäisi päästä tarkemmalle ja työkohdekohteiselle ta-

solle. Esimerkiksi, jos vaaraksi tunnistetaan ratatyöalueen ylittäminen ja toi-

menpiteeksi määritellään TUROn mukainen toiminta, hallintatoimenpiteiden 

määrittämisen taso ei ole riittävä. Tulisi tarkastella tarkemmin, missä tehtävissä 
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tässä työkohteessa ja miksi ratatyöalue ehkä ylitetään (esimerkiksi uusi urakoit-

sija, paikallistuntemus heikko, monesta työnosasta muodostuva työkohde, jne) 

ja mitä meidän pitää tässä hankkeessa tehdä, että riski ei toteudu (esimerkiksi 

lisäperehdytys uudelle urakoitsijalle, merkitään työkohde tarkemmin maastoon, 

varmistetaan sijainti ja ratatyöalue aina RUMA-paikannuksen avulla, jne). 

 

Radanpidon turvallisuusohjeisiin on tehty paljon päivityksiä ja menettelytapa-

muutoksia viime vuosien aikana. Vain ratatyövastaaville järjestetään pakollinen 

kertauskoulutus vuosittain ja muiden osalta muuttuneisiin menettelyihin pereh-

dyttämisen vastuu on työnantajalla. Osalla työnantajia perehdytys ja osaamisen 

varmistaminen voi jäädä puutteelliseksi. 

 

Turvallisuusohjeiden vastaisen toiminnan poikkeamien taustalla voi olla syynä 

myös alihankintaketjun hallinnan puutteet eli laajoissa urakoissa on tyypillisesti 

useita ja/tai ketjutettuja aliurakoitsijoita ja toimintaympäristöön ja menettely-

ohjeisiin perehdyttämiseen ei välttämättä kiinnitetä riittävästi huomiota. Rauta-

tiealalla on paljon isoja rakentamishankkeita menossa samanaikaisesti ja alan 

osaajien määrä on rajallinen. Uusia toimijoita ja työntekijöitä on tullut alalle ja 

menettelyt eivät välttämättä ole heille ennestään tuttuja. Samaan aikaan on uu-

distettu turvallisuus- ja työpätevyyksiä, mutta ohjeistus on osittain kesken ja 

perus/kertauskoulutuksia ei ole kuitenkaan toteutettu suunnitellusti. Osaami-

sen varmistaminen on jäänyt työnantajan ja/tai pääurakoitsijan vastuulle. 

 

On siis tärkeää, että myös hankkeilla kiinnitetään huomio asiaan ja varmistetaan 

muuttuneiden menettelyjen riittävän osaamisen ja perehdytyksen taso koko 

urakointiketjussa ja tuetaan työnantajien perehdyttämistyötä tiedottamalla, 

muistuttamalla ja opastamalla työmaan käytännön tilanteissa. 

 

Poikkeamia on raportoitu yli 60 rakentamishankkeelta ja ilmoituksista noin 70 

prosenttia on yhdeksän ison hankkeen ilmoittamia. Yli 20 prosenttia ilmoituk-

sista on Helsinki-Riihimäki -hankkeen ilmoittamia. Rautatiehankkeita, jotka il-

moittivat työtunteja vuoden 2019 aikana oli lähes 130 eli noin puolet hankkeista 

ei raportoinut yhtään poikkeamaa. Urakkatasolla tarkasteltuna poikkeamia on 

raportoinut lähes 140 urakkaa 370 urakasta, jotka ilmoittivat työtunteja vuonna 

2019. 

 

Vaikuttaa siltä, että myös hankkeen/urakan vastuuhenkilöillä on vaikutusta il-

moitusten kirjaamisaktiivisuuteen. Tilastointia ei tehdä henkilötasolla, mutta 

luokittelun yhteydessä voidaan todeta, että hyvin usein urakoiden poikkeamail-

moitusten kirjaajina ovat samat henkilöt ja tiettyjen vastuuhenkilöiden kirjaamat 

poikkeamat on kirjattu ja käsitelty muita perusteellisemmin. Poikkeamien tun-

nistaminen, kirjaaminen ja käsittely siis henkilöityy ja hyviä käytäntöjä pitäisi 

saada jaettua tehokkaasti myös muiden vastuuhenkilöiden ja urakoiden käyt-

töön.  

 

Myös turvallisuusohjeiden mukaiseen toimintaan ohjaaminen ja menettelyjen 

noudattamiseen velvoittaminen ja valvonta valitettavasti henkilöityy. Esimerk-

kinä voidaan nostaa esille turvallisuussuunnitelmien laatiminen ja niiden kom-

mentointi / hyväksyminen tilaajan edustajan toimesta. Osa turvallisuuskoordi-

naattoreista kommentoi suunnitelmia perusteellisesti ja edellyttää huolellista 

suunnittelua ennen töiden aloittamista työmaalla tai työvaiheen alkua. Osa taas 

ei kommentoi suunnitelmia lainkaan ja hyväksyy suunnitelmaksi yleisellä ta-

solla laaditun kuvauksen tai ns. vakiosuunnitelman. Väylävirastolla on suunnit-

teilla turvallisuuskoordinaattoreiden lisäkoulutus ja osana sitä olisikin tärkeää 
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määrittää yhteisiä toimintatapoja kaikilla hankkeilla ja urakoilla noudatettavaksi 

riippumatta toimijoista ja vastuuhenkilöistä.  

 

Vuonna 2019 TURIin ei ole kirjattu lainkaan ilmoituksia puuttuvista tai puutteel-

lisista työmaan turvallisuussuunnitelmista, vaikka hankkeilta/urakoilta saatu-

jen kommenttien mukaan tämän tyyppisiä tapauksia on ollut esillä useita ja esi-

merkiksi tilaaja on niistä huomauttanut tai reklamoinut. On mahdollista, että tur-

vallisuuspoikkeamia jätetään kirjaamatta, koska niihin liittyen on määritelty so-

pimuksissa sanktioita. Myös tämä osaltaan kertoo heikosta turvallisuuskulttuu-

rista. 

 

12.2  TURI-käytöstä tehtyjä havaintoja  

Turvallisuuspoikkeamien luokittelutyön yhteydessä havaittiin, että ilmoitusten 

kirjaamiskäytännöissä on vaihtelua eri toimijoiden ja eri hankkeiden kesken. 

 Liikenteenohjaus kirjaa ilmoitukset omalla lomakepohjallaan ja pääosin 

samana päivänä, kun poikkeama tapahtuu.  

 Kunnossapidon ilmoitusten kirjaamisessa on huomattavaa vaihtelua, yli 

puolet tapahtumista kirjataan yli viikon kuluttua tapahtumasta ja osa 

tapahtumista kirjataan vasta kuukausien kuluttua tapahtuneesta.  

 Suunnittelu- ja rakentamishankkeiden kirjauksissa on myös eroja; kol-

masosa ilmoituksista kirjataan samana päivänä, lähes puolet ilmoituk-

sista kirjataan yli viikon kuluttua ja viidesosa vasta yli kuukauden kulut-

tua. 

 

Väyläviraston ohjeistus määrittää, että kaikkien tapahtumaan liittyvien toimijoi-

den tulee tehdä oma kirjauksensa tapahtumasta TURI:iin esimerkiksi ratatyöhön 

liittyvästä asiasta voi olla liikenteenohjauksen, kunnossapidon ja hankkeen 

(urakoitsijan) kirjaus. Osasta tapauksia kirjaukset löytyvät eri toimijoilta, mutta 

osasta on vain yhden toimijan kirjaus. Ilmoitusten kirjaaminen viiveellä vaikeut-

taa oleellisesti samaan tapahtumaan liittyvien kirjausten tunnistamista (dupli-

kaattikirjaukset). 

 

Kirjaamistapa ja -tarkkuus vaihtelee oleellisesti toimijoittain ja henkilöittäin. Kir-

jauksia ei aina tehdä TURI-tietokenttien mukaan (erityisesti kunnossapito ja osa 

rakentamishankkeista). Osa käyttäjistä kirjaa kaikki tapaukseen liittyvät asiat 

tapauksen kuvaus kenttään (vapaa tekstikenttä) ja kopioi saman tekstin muihin 

pakollisiin tekstikenttiin. Kun tietoja ei ole kirjattu erillisiin tietokenttiin, niitä ei 

voi käyttää tapahtumien rajaamisessa, luokittelussa ja yhteenvetojen muodos-

tamisessa. Esimerkiksi tapahtumapaikkaan liittyviä tietokenttiä on useita ja 

kenttiä käytetään vaihtelevasti tai ei täytetä lainkaan. Myös tapahtuman syiden, 

seurausten ja määriteltyjen toimenpiteiden kirjaamistavat vaihtelevat.  

 

Osa poikkeamien kirjauksista on hyvin laajoja ja yksityiskohtaisia, jolloin varsi-

naisen poikkeaman tunnistaminen voi olla hankalaa. Toisaalta osa kirjauksista 

on niin lyhyitä ja epäselviä, että kuvauksen perusteella ei selviä, mitä oikeasti on 

tapahtunut. Kirjauksissa käytetään myös paljon terminologiaa, joka ei ole voi-

massaolevien ohjeiden mukaista tai käytetään alan ”slangia”, joka ei ole välttä-

mättä kaikille tapauksia käsitteleville tuttua.  
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Tallennetun tiedon luotettavuus ja hyödynnettävyys heikkenee puutteellisten 

kirjausten myötä ja tilastoinnin ja raportoinnin tuottamisesta aiheutuu ylimää-

räistä ja turhaa työtä. 

 

Helmikuussa 2020 tarkasteltaessa TURI-järjestelmään vuonna 2019 kirjatuista 

tapahtumista noin 50 prosenttia on suljettu, noin 25 prosenttia poikkeamista on 

kirjattu käsitellyksi tai täydennetyksi ja noin 25 prosenttia on edelleen avoimia. 

Käsittelyn seurantaa vaikeuttaa se, että samasta tapahtumasta on useita kir-

jauksia ja käsittely tyypillisesti etenee vain yhdessä tapahtumassa. Duplikaatti-

kirjausten tilaa ei välttämättä päivitetä lainkaan.  

 

TURIin kirjatuista ilmoituksista huomattava osa koskee jonkun toisen toimijan 

toimintaa, mikä kertoo osaltaan heikosta turvallisuuskulttuurista, kun omasta 

toiminnasta ei tehdä poikkeamailmoituksia. Myös tämä johtaa siihen, että ta-

pahtuman käsittelyä ei välttämättä kirjata TURIin, kun ilmoitus ei koske omaa 

toimintaa ja toimijan oma ilmoitus asiasta saattaa puuttua kokonaan. 

 

Osa hankkeista ilmoittaa turvallisuuspoikkeamia ja -havaintoja TURI-järjestel-

män käyttöohjeiden vastaisesti siten, että yhteen ilmoitukseen on kirjattu koko 

hankkeen ilmoitukset esim. urakan vastaanottokokouksen tai turvallisuuden 

päätöskokouksen yhteydessä tai ko. urakan yhden kuukauden kaikki ilmoitukset. 

Vastaavasti on kirjattu esim. valvontakäyntien tai työmaan tarkastuksiin liittyviä 

havaintoja. Osa havainnoista on turvallisuushavaintoja, mutta osa koskee vaka-

via puutteita tai vaaratilanteita. Koonti-ilmoitusten osalta poikkeamien käsitte-

lyä ei tyypillisesti ole raportoitu TURIin tai käsittely on kirjattu vain yksittäisten 

tapahtumien osalta. 

 

Kunnossapito tekee paljon kirjauksia liittyen erilaisiin vikoihin, joilla ei välttä-

mättä ole suoraa vaikutusta turvallisuuteen. Usein kirjaukset ovat niin lyhyitä, 

että kirjauksesta ei käy esille, mikä tapauksessa on varsinainen poikkeama.  

 

VR-Yhtymä Oy:n rautatieturvallisuusraportit toimitetaan Väyläviraston käyt-

töön pdf-muodossa ja raportit sisältävät vain poikkeamien otsikot. Poikkeamien 

luokittelu pelkän otsikon perusteella on haastavaa eikä tarkempia raportoin-

nissa hyödynnettäviä tietoja ole saatavilla lainkaan. 

 

Rataliikennekeskuksen häiriöviestit tulevat sähköpostilla hyvin suppeina kir-

jauksina vapaana tekstinä. Tapahtuman päivä ja aika poimitaan sähköpostivies-

tin tiedoista erikseen. Häiriöviesteistä useat liittyvät samaan tapaukseen ja ne 

pitää tunnistaa manuaalisesti, eivätkä viestit yleensä sisällä luokitteluun ja/tai 

raportointiin tarvittavia tietoja. Osa tapahtumista, jotka ilmoitetaan häiriövies-

teillä, on kirjattu tai kirjataan viiveellä myös TURIin. Päällekkäisten kirjausten 

tunnistaminen on hankalaa puutteellisten tietojen vuoksi. 
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12.3  Yhteenveto TURI-järjestelmän osalta 

Keskeiset toimenpiteet turvallisuuspoikkeamatiedon kirjaamisen, käsittelyn ja 

hyödynnettävyyden kannalta ovat: 

 

1. TURI-järjestelmän käytettävyyttä ja helppokäyttöisyyttä tulee parantaa 

edelleen ja käyttäjille tulee tuoda selkeästi esille, miksi poikkeamatie-

toja kootaan ja miksi on tärkeää, että kaikki ilmoitukset kirjataan. Tar-

koitus ei ole etsiä syyllisiä, vaan koota tietoa onnistumisista ja kehittä-

mistarpeista rautatieympäristössä työskentelyn edelleen kehittä-

miseksi. 

2. TURI-järjestelmän kehittämisessä tulee keskittyä mm. samaan tapahtu-

maan liittyvien kirjausten tunnistamiseen jo kirjausvaiheessa sekä tie-

don määrämuotoisuuden lisäämiseen. 

3. TURI-järjestelmän kehittämisen rinnalla tulee tarkastella TURIn suh-

detta muihin Väyläviraston järjestelmiin; kaikkea tietoa ei tarvitse siir-

tää TURIin turvallisuuden tilakuvan muodostamiseksi. Tilannetieto voi-

daan koota suoraan muista käytössä olevista järjestelmistä ja välttää 

siten saman tiedon kirjaamista moneen paikkaan ja samalla selkeyttää 

TURIn käyttötarkoitusta. 

4. TURI-järjestelmään tallennettavan tiedon laatua tulee parantaa sekä 

tapahtuman kuvauksen ja muiden siihen liittyen tietojen osalta, että ta-

pahtuman käsittelyn osalta. TURIssa olevan tiedon tulee olla sellaisessa 

muodossa, että raporttien, analyysien ja yhteenvetojen automatisointi 

on mahdollista. 

5. Turvallisuuspoikkeamailmoitusten kirjaamiseen tulee edelleen kannus-

taa kirjaamisaktiivisuuden parantamiseksi ja korostaa, että ilmoitukset 

tulee kirjata Väyläviraston edellyttämien määräaikojen puitteissa, jotta 

tietoa voidaan hyödyntää reaaliaikaisesti eikä vasta takautuvasti.  

6. Vuoden 2020 alusta TURIssa käyttöönotettua poikkeamataksonomiaa 

tulee edelleen tarkentaa, ettei luokitteluun jää yhtään erityisen suurta 

luokkaa tai ”kirjataan tänne, jos ei ole muutakaan luokkaa” -tyyppistä 

luokkaa. Lisäksi nykyisestä luokittelusta puuttuu aikaisemmin käytössä 

ollut ”Turvallisuushavainto” -luokka kokonaan. 
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Turvallisuuspoikkeamien luokitteluperusteet 

KOODI LUOKAN NIMI LUOKITTELUOHJE TURVALLISUUSINDIKAATTORI 

JUNALIIKENNE       

100 Junien välinen yhteentörmäys Junien välinen yhteentörmäys N011 
Junan törmäykset raideliikenteen kalustoyksikköön 

101 Junan ja muun kalustoyksikön yhteentörmäys Junan ja muun kalustoyksikön yhteentörmäys N011 
Junan törmäykset raideliikenteen kalustoyksikköön 

102 Junan törmäys esteeseen Junan törmäys ATUn (aukean tilan ulottuma) sisäpuolella olevaan esteeseen (ml. raiteen-
sulku ja pysäytyslaite) lukuun ottamatta rautatien tasoristeystä, joka luokitellaan luokkaan 
400. 
Junan törmäys tahallisesti asetettuun esteeseen luokitellaan luokkaan 904. 

N012 
Junan törmäykset aukean tilan ulottuman sisäpuolella 
olevaan esteeseen 

103 Junan suistuminen Vähintään yksi junan pyöristä putoaa raiteelta. N02 
Raiteelta suistumiset 

104 Junalle annettu väärä opaste Turvalaitejärjestelmän antama väärä opaste junalle. I03 
Väärin annettujen opasteiden kokonaismäärä 

105 Junan kulkutien turvaamisvirhe (raiteelle ei 
estettä) 

Junalle ei ole turvattu kulkutietä ohjeiden mukaisesti, kulkutiellä ei ole estettä.   

106 Junan kulkutien turvaamisvirhe (raiteella este) Junalle ei ole turvattu kulkutietä ohjeiden mukaisesti, kulkutiellä on este.   

107 Seis-opasteen ohiajo junaliikenteessä (ei tör-
mäysuhkaa) 

Junan liikkuminen opastimen Seis-opastetta, junakulkutien päätekohta -merkkiä tai liiken-
teenohjauksen määräämä kohta pidemmälle aiheuttamatta vaaraa liikennöinnille tai rata-
työlle. 
Tähän luokkaan ei sisälly tapaus, jossa: 
- kalustoyksikkö karkaa (luokka 706) tai 
- opaste vaihtuu Seis-opasteeksi (luokka 109). 

I042 
Punaisen (seis-opasteen) ohiajo aiheuttamatta vaaraa 
saman tai viereisen raiteen liikenteelle 

108 Seis-opasteen ohiajo junaliikenteessä (tör-
mäysuhka) 

Junan liikkuminen opastimen Seis-opastetta, junakulkutien päätekohta -merkkiä tai liiken-
teenohjauksen määräämä kohta pidemmälle aiheuttaen vaaraa liikennöinnille tai rata-
työlle. 
Tähän luokkaan ei sisälly tapaus, jossa: 
- kalustoyksikkö karkaa (luokka 706) tai 
- opaste vaihtuu Seis-opasteeksi (luokka 110). 

I041 
Punaisen (seis-opasteen) ohiajo aiheuttaen vaaran sa-
man tai viereisen raiteen liikenteelle  

109 Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi junalii-
kenteessä (ei ohiajoa) 

Junalle annetun opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi ilman ennakkotietoa. - 

110 Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi junalii-
kenteessä (ohiajo) 

Junalle annetun opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi ilman ennakkotietoa, josta seuraa 
ohiajo. 

- 

111 Junan lähteminen ilman lähdön edellytyksiä Junan lähteminen ilman lähdön edellytyksiä. - 
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KOODI LUOKAN NIMI LUOKITTELUOHJE TURVALLISUUSINDIKAATTORI 

112 Junan kuljettaminen ilman toimivaa JKV-vetu-
rilaitetta ilman liikenteenohjauksen lupaa 

Liikennöinti JKV-veturilaitteen toimintahäiriön yhteydessä on sallittua vain liikenteenoh-
jauksen luvalla. Toimintahäiriöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa JKV-veturilaite ei valvo junan 
nopeutta tai kykene tekemään jarrutusta.  

- 

113 Junan ylinopeus Junan ylinopeus kaluston, kuljettajan tai liikenteenohjauksen virheen vuoksi. - 

114 Lähtöluvan antaminen ilman lähtöluvan anta-
misen edellytyksiä 

Lähtöluvan antaminen ilman lähtöluvan antamisen edellytyksiä - 

115 Junan katkeaminen Junan katkeaminen - 

116 Junaliikenteen vaaratilanne Junaliikenteen muu vaaratilanne - 

VAIHTOTYÖ       

200 Vaihtotyöyksikön ja muun kalustoyksikön yh-
teentörmäys 

Vaihtotyöyksikön ja muun kalustoyksikön yhteentörmäys N06 
Muut onnettomuudet  

201 Vaihtotyöyksikön törmäys esteeseen Vaihtotyöyksikön törmäys ATUn sisäpuolella olevaan esteeseen (ml. raiteensulku ja pysäy-
tyslaite) lukuun ottamatta rautatien tasoristeystä, joka luokitellaan luokkaan 400.  
Vaihtotyöyksikön törmäys tahallisesti astettuun esteeseen luokitellaan luokkaan 904. 

N06 
Muut onnettomuudet  

202 Vaihtotyöyksikön suistuminen Vähintään yksi vaihtotyöyksikön pyöristä putoaa raiteelta. N06 
Muut onnettomuudet  

203 Seis-opasteen ohitus vaihtotyössä (ei törmäys-
uhkaa) 

Vaihtotyöyksikön liikkuminen opastimen Seis-opastetta, 
vaihtotyönjohtajan määrämää paikkaa, liikkeen estävää radan merkkiä tai lupa-aluetta pi-
demmälle aiheuttamatta vaaraa liikennöinnille tai ratatyölle. 
Tähän luokkaan ei sisälly tapaus, jossa: 
- kalustoyksikkö karkaa (luokka 706) tai 
- opaste vaihtuu Seis-opasteeksi (luokka 209). 

- 

204 Seis-opasteen ohitus vaihtotyössä (tör-
mäysuhka) 

Vaihtotyöyksikön liikkuminen opastimen Seis-opastetta, 
vaihtotyönjohtajan määrämää paikkaa, liikkeen estävää radan merkkiä tai lupa-aluetta pi-
demmälle aiheuttaen vaaraa liikennöinnille tai ratatyölle. 
Tähän luokkaan ei sisälly tapaus, jossa: 
- kalustoyksikkö karkaa (luokka 706) tai 
- opaste vaihtuu Seis-opasteeksi (luokka 209). 

- 

205 Luvaton vaihtotyö Vaihtotyö ilman lupaa vaihtotyöhön. - 

206 Vaihteen aukiajo vaihtotyössä Vaihteen aukiajo vaihtyössä. - 

207 Väärälle raiteelle ohjautuminen vaihtotyössä Tapaukset, joissa ohjaudutaan väärälle raiteelle liikenteenohjauksen tai vaihtotyönjohtajan 
virheen vuoksi. 

- 

208 Vaaratilanne vaihtotyössä Vaihtyön muu vaaratilanne - 

RATATYÖ       

300 Törmäys ratatyössä Ratatyökoneen ja kalustoyksikön keskinäiset törmäykset. N06 
Muut onnettomuudet  
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KOODI LUOKAN NIMI LUOKITTELUOHJE TURVALLISUUSINDIKAATTORI 

301 Törmäys esteeseen ratatyössä Ratatyökoneen tai kalustoyksikön törmäys ATUn sisäpuolella olevaan esteeseen (ml. rai-
teensulku ja pysäytyslaite) lukuun ottamatta rautatien tasoristeystä, joka luokitellaan luok-
kaan 400. 
Ratatyökoneen tai kalustoyksikön törmäys tahallisesti astettuun esteeseen luokitellaan 
luokkaan 904. 

N06 
Muut onnettomuudet  

302 Suistuminen ratatyössä Vähintään yksi ratatyökoneen ja kalustoyksikön pyöristä putoaa raiteelta. N06 
Muut onnettomuudet  

303 Vaihteen aukiajo ratatyössä Vaihteen aukiajo ratatyössä - 

304 Seis-opasteen ohitus ratatyössä Lukitusopastimen Seis-opasteen ohitus ratatyössä, josta aiheutuu vaaraa saman tai vierei-
sen raiteen liikenteelle. 

  

305 Luvaton ratatyö Luvaton ratatyö   

306 Ratatyöalueen rajan ylittäminen Ratatyöalueen rajan ylittäminen   

307 Ratatyöluvasta poikkeaminen Ratatyöluvasta poikkeaminen   

308 Liikenteenohjauksen tekemä ratatyön suo-
jausvirhe 

Liikenteenohjauksen tekemä ratatyön suojausvirhe   

309 Ratatyöstä vastaavan tekemä ratatyön suo-
jausvirhe 

Ratatyöstä vastaavan tekemä ratatyön suojausvirhe   

310 Ratatyön tekeminen ilman ratatyöstä vastaa-
van lupaa 

Ratatyökoneen nouseminen kiskoille ja ratatyön tekeminen ilman ratatyöstä vastaavan lu-
paa. 

  

311 Ratatyön päättämisvirhe Ratatyön päättäminen Radanpidon turvallisuusohjeiden vastaisesti.   

312 Virhe louhintatyössä Louhintatyössä tehty virhe, josta aiheutuu vaaraa liikennöinnille tai ratatyölle.    

313 Turvallisuusohjeiden vastainen toiminta rata-
työssä 

Toiminta Radanpidon turvallisuusohjeiden vastaisesti.   

314 Ratatyön paikantamisvirhe Ratatyön sijainnin tai alueen paikantamisvirhe.   

315 Työkone tai muu este ATUn sisäpuolella Työkone tai muu este liikennöidyn raiteen ATUn sisäpuolella aiheuttaen vaaraa liikennöin-
nille tai ratatyölle. 

  

316 Ratatyön aiheuttama vaurio rautatiejärjestel-
mälle 

Ratatyön aiheuttama vaurio radan rakenteissa, laitteissa tai merkeissä.   

317 Virhe turvamiesmenettelyssä  Turvamiesmenettely Radanpidon turvallisuusohjeiden vastaisesti   

TASORISTEYS       

400 Tasoristeysonnettomuus Rautatien tasoristeyksessä tapahtunut onnettomuus, jossa on osallisena kalustoyksikkö ja 
tasoristeystä käyttävä kulkuneuvo, henkilö tai ATUn sisäpuolella oleva kulkuneuvosta tai 
henkilöltä tippunut este. 
Laituripolulla tai huoltotien tasoristeyksessä sattuneet tapaukset, joissa osallisena henkilö 
luokitellaan luokkaan 500. 

N031 Varoituslaitteeton 
N032 Käsin kytkettävä 
N033 Automaattisella ääni- ja / tai valovaroituslaitok-
sella varustettu 
N034 Automaattisilla puomeilla  
varustettu 
N035 Tasoristeyksen vapaanaolon valvonnalla varus-
tettu 
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401 Tasoristeyksen näkemän estäminen Rautatien tasoristeyksen näkemän estäminen aiheuttaen vaaraa liikennöinnille, ratatyölle 
tai tasoristeyksen käyttäjälle. 

  

402 Tasoristeyksen turvalaitoksen vikatilanne Rautatien tasoristeyksen puomilaitoksen tai varoituslaitoksen häiriötilanne, joka estää lai-
toksen normaalin toiminnan. 
Yhden vuorokauden aikana tapahtunut laaja yhtenäinen useita laitoksia koskeva vikatilanne 
tai yhtä laitosta koskeva usein toistuva vikatilanne luokitellaan yhdeksi tapaukseksi. 

  

403 Tasoristeyksen puomin rikkoutuminen Rautatien tasoristeyksen puomilaitoksen puomin rikkoutuminen tien käyttäjän tai muun 
syyn vuoksi. 
Rautatien tasoristeyksen puomilaitoksen puomin tahallinen rikkominen luokitellaan koo-
dilla 904. 

  

404 Tasoristeysonnettomuuden vaaratilanne Tapahtuma, joka olisi voinut aiheuttaa rautatien tasoristeysonnettomuuden.   

HENKILÖVAHINKO       

500 Henkilövahinko Tapaturmainen onnettomuus, jossa on osallisena yksi tai useampi henkilö ja jossa henki-
löön törmää  
- kalustoyksikkö tai  
- siihen liitetty tai siitä irronnut osa niin, että tähän sisältyvät kalustoyksiköstä putoavat 
henkilöt sekä henkilöt, jotka kaatuvat tai joihin osuu irtonainen esine heidän matkustaes-
saan kalustoyksikössä 

N04 
Henkilövahinko-onnettomuudet, joissa on osallisena 
liikkeessä olevaa liikkuvaa kalustoa 

501 Henkilövahingon vaaratilanne Tapahtuma, joka olisi voinut aiheuttaa koodin 500 mukaisen tapatumaisen henkilövahin-
gon. 

- 

502 Itsemurha Itsemurha (tahallinen allejäänti), johon liittyy liikkeessä oleva kalustoyksikkö. N07  
Itsemurhat 

503 Itsemurhayritys Itsemurhayritys (tahallinen allejäänti), josta seuraa vakava vamma tai teko on tulkittavissa 
itsemurhayritykseksi. 

N08  
Itsemurhayritykset 

504 Luvaton oleskelu rautatiealueella Rautatiealueella yleisölle tarkoitetun alueen ulkopuolella oleskelu, jonka seurauksena lii-
kenne joudutaan keskeyttämään tai junien nopeutta pudottamaan. Oleskelulla tarkoitetaan 
myös tilannetta, jossa on mukana ajoneuvo. 

- 

 505 Itsetuhoinen oleskelu rautatiealueella Rautatiealueella yleisölle tarkoitetun alueen ulkopuolella oleskelu selvästi itsetuhoisin ai-
kein (luokittelu poikkeamailmoituksen tietojen mukaan). 

  

VAK       
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600 VAK-onnettomuus (ei päästöjä) Onnettomuus, johon liittyy vaarallisia aineita kuljettava kalustoyksikkö tai ratatyökone, 
josta ei aiheudu vaarallisten aineiden päästöjä. 
Turvallisuusindikaattorilla luokitellaan tapahtuma, jossa: 
- välitön riski vaarallisten aineiden päästöihin tai 
- aiheutui henkilövahinko, josta seurasi kuolema tai loukkaantuminen, joka vaati tehohoi-
toa, vähintään yhden päivän sairaalahoidon tai  vähintään kolmen päivän sairasloman tai 
- aiheutui yli 50 000€ materiaali- tai ympäristövahinko tai 
- viranomaiset osallistuivat tapahtumaan. 
Radioaktiivisten ja tartuntaa aiheuttavien aineiden osalta indikaattoria käytetään aina. 

N19 
Onnettomuudet, joihin liittyy ainakin yksi vaarallisia 
aineita kuljettava raidekulkuneuvo, jotka eivät aiheuta 
vaarallisten aineiden päästöjä  

601 VAK-onnettomuus (päästöjä) Onnettomuus, johon liittyy vaarallisia aineita kuljettava kalustoyksikkö tai ratatyökone, 
josta aiheutuu vaarallisten aineiden päästöjä. 
Turvallisuusindikaattorilla luokitellaan tapahtuma, jossa: 
- vaarallisten aineiden päästöjä tai 
- aiheutui henkilövahinko, josta seurasi kuolema tai loukkaantuminen, joka vaati tehohoi-
toa, vähintään yhden päivän sairaalahoidon tai  vähintään kolmen päivän sairasloman tai 
- aiheutui yli 50 000€ materiaali- tai ympäristövahinko tai 
- viranomaiset osallistuivat tapahtumaan. 
Radioaktiivisten ja tartuntaa aiheuttavien aineiden osalta indikaattoria käytetään aina. 
Vaarallisten aineiden päästörajat: 
- Kategoria 0 ja 1, > 50 kg tai litraa 
- Kategoria 2, > 333 kg tai litraa 
- Kategoria 3 ja 4, > 1000 kg / litraa 

N20 
Onnettomuudet, joihin liittyy ainakin yksi vaarallisia 
aineita kuljettava raidekulkuneuvo, jotka aiheuttavat 
vaarallisten aineiden päästöjä  

602 VAK-onnettomuuden vaaratilanne Onnettomuus , johon liittyy vaarallisia aineita kuljettava kalustoyksikkö tai ratatyökone, 
josta ei aiheudu vaarallisten aineiden päästöjä. 
Turvallisuusindikaattorilla luokitellaan tapahtuma, jossa: 
- välitön riski vaarallisten aineiden päästöihin tai 
- viranomaiset osallistuivat tapahtumaan. 
Radioaktiivisten ja tartuntaa aiheuttavien aineiden osalta indikaattoria käytetään aina. 

N19 
Onnettomuudet, joihin liittyy ainakin yksi vaarallisia 
aineita kuljettava raidekulkuneuvo, jotka eivät aiheuta 
vaarallisten aineiden päästöjä  
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603 Vaarallisten aineiden vuoto Vaarallisten aineiden vuoto kalustoyksiköstä tai ratatyökoneesta. 
Turvallisuusindikaattorilla luokitellaan tapahtuma, jossa: 
- vaarallisten aineiden päästöjä tai 
- aiheutui henkilövahinko, josta seurasi kuolema tai loukkaantuminen, joka vaati tehohoi-
toa, vähintään yhden päivän sairaalahoidon tai  vähintään kolmen päivän sairasloman tai 
- aiheutui yli 50 000€ materiaali- tai ympäristövahinko tai 
- viranomaiset osallistuivat tapahtumaan. 
Radioaktiivisten ja tartuntaa aiheuttavien aineiden osalta indikaattoria käytetään aina. 
Vaarallisten aineiden päästörajat: 
- Kategoria 0 ja 1, > 50 kg tai litraa 
- Kategoria 2, > 333 kg tai litraa 
- Kategoria 3 ja 4, > 1000 kg / litraa 

N20 
Onnettomuudet, joihin liittyy ainakin yksi vaarallisia 
aineita  
kuljettava raidekulkuneuvo, jotka aiheuttavat vaaral-
listen aineiden päästöjä  

LIIKKUVA KA-
LUSTO 

      

700 Pyörävika Kalustoyksikön tai ratatyökoneen pyörävika, joka olisi voinut aiheuttaa suistumisen tai tör-
mäyksen. 

I05 
Käytössä olevan liikkuvan kaluston rikkoutuneiden 
pyörien kokonaismäärä 

701 Akselivika Kalustoyksikön tai ratatyökoneen akselivika, joka olisi voinut aiheuttaa suistumisen tai tör-
mäyksen. 

I06 
Käytössä olevan liikkuvan kaluston rikkoutuneiden ak-
seleiden  
kokonaismäärä 

702 JKV-veturilaitevika JKV-veturilaitevika   

703 Lovipyörä Tiedot kerätään VEKU-järjestelmästä. Muista lähteistä tulevia ilmoituksia ei luokitella.   

704 Ylikuorma Tiedot kerätään VEKU-järjestelmästä. Muista lähteistä tulevia ilmoituksia ei luokitella.   

705 Kuumakäynti Tiedot kerätään VEKU-järjestelmästä. Muista lähteistä tulevia ilmoituksia ei luokitella.   

706 Kalustoyksikön tai ratatyökoneen karkaami-
nen 

Kalustoyksikön tai ratatyökoneen, johon ei ole kiinnitetty vetoyksikköä tai jonka mukana ei 
ole miehistöä, liikkuminen 

  

707 Kalustoyksikön tai ratatyökoneen muu rikkou-
tuminen 

Kalustoyksikön tai ratatyökoneen rikkoutuminen aiheuttaen vaaraa liikennöinnille tai rata-
työlle. 

  

708 Kalustoyksikön tai ratatyökoneen tulipalo tai 
räjähdys 

Kalustoyksikössä tai ratatyökoneessa tapahtuva tulipalo tai räjähdys. N05 
Liikkuvan kaluston tulipalot  

RATAINFRA       

800 Kiskon katkeama Kiskon katkeaminen tai murtuminen, josta aiheutuu tilapäinen nopeusrajoitus tai liiken-
nöinnin estäminen kyseisellä raiteella. 

I01 
Kiskon katkeamien kokonaismäärä  

801 Raiteen nurjahdus Virhe raiteen geometriassa, joka edellyttää raiteen sulkemista tai raiteen suurimman no-
peuden alentamista. 

I02 
Raiteen nurjahdusten eli hellekäyrien ja muiden raide-
geometrian äkillisten muutosten kokonaismäärä  

802 Vaihteen aukiajoilmaisu Aiheeton vaihteen aukiajoilmaisu   
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803 Vaurio raiteen rakenteessa Vaurio raiteen rakenteessa, radan laitteissa tai merkeissä, joka ei ole aiheutunut ratatyön, 
ilkivallan tai liikennetuhotyön vuoksi ja josta aiheutuu vaaraa liikennöinnille tai ratatyölle. 

  

MUU ONNETTO-
MUUS 

      

900 Muu henkilövahinko Henkilövahinko, jossa ei ole mukana liikkeessä olevaa kalustoyksikköä poislukien kalustoyk-
sikön sisällä sattunut henkilövahinko. 

N06 
Muut onnettomuudet  

901 Tulipalo Valtion rataverkolla tai sen läheisyydessä oleva tulipalo, jolla on vaikutusta rautatiejärjes-
telmään. 

N06 
Muut onnettomuudet  

902 Rautatiejärjestelmän ulkopuolisen aiheuttama 
vaaratilanne 

Rautatiejärjestelmän ulkopuolisen aiheuttama vaaratilanne, josta aiheutuu vaaraa rautatie-
järjestelmässä. 

  

903 Ilkivalta Valtion rataverkon laitteiden ja materiaalin tuhoaminen tai anastaminen, josta ei aiheudu 
vaaraa rautatiejärjestelmässä. 

  

904 Liikennetuhotyö Alla olevat tapaukset, kun ne aiheuttavat vaaraa rautatiejärjestelmässä: 
- Kalustoyksikön tai ratatyökone tai sen välineistön, raiteen, radan merkin tai muun rauta-
tieliikenteeseen liittyvän laitteiston tuhoaminen, vahingoittaminen tai muuntaminen. 
- Rautatieliikenteeseen liittyvän väärän tiedon antaminen tai 
- rautatiellä tai liikenteenohjaustehtävässä olevaa henkilöä vastaan väkivaltaa taikka uhkaa 
väkivallalla. 

  

905 Metallivarkaus Valtion rataverkolla tapahtuva metallivarkaus.   

906 Muu onnettomuus Muut onnettomuudet N06 
Muut onnettomuudet 

999 Turvallisuushavainto Turvallisuutta edistävä tai vaarantava toiminta, tekijä tai olosuhde.   
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Rautatietoimintojen turvallisuusindikaattorit 

vuosilta 2015-2019 

Rautatietoimintojen turvallisuusindikaattoreiden mukaiset poikkeamat vuo-
sina 2015-2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

MERKITTÄVÄT ONNETTOMUUDET 

Junien törmäykset 0 4 0 1 1 

 Junan törmäys raideliikenteen kalustoyksikköön 

(N011) 

0 1 0 0 0 

 Junan tömäys ATUn sisäpuolella olevaan esteeseen 

(N012) 

0 3 0 1  

Raiteelta suistumiset (N02) 0 1 0 0 1 

Tasoristeysonnettomuudet 10 6 7 5 6 

 Varoituslaitteeton (N031) 10 6 6 4 5 

 Käsin kytkettävä (N032) 0 0 0 0 0 

 Automaattinen ääni- tai valolaitos (N033) 0 0 1 0 0 

 Automaattinen puomilaitos (N034) 0 0 0 1 1 

 Vapaanaolon valvonnalla varustettu (N035) 0 0 0 0 0 

Henkilövahinko-onnettomuudet (N04) 2 4 5 3 2 

Liikkuvan kaluston tulipalot (N05) 0 0 0 2 0 

Muut onnettomuudet (N06) 1 2 6 2 6 

Itsemurhat (N07) * - - - - 58 

Itsemurhayritykset (N08) * - - - - 11 

VAK-onnettomuudet, ei päästöjä (N19) 1 0 0 2 4 

VAK-onnettomuudet, päästöjä (N20) 0 0 0 1 0 

ONNETTOMUUKSIEN RISKITEKIJÖIHIN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT 

Kiskon katkeamat (I01) 35 61 46 33 53 

Raiteen nurjahdukset (I02) 76 78 85 103 50 

Väärin annetut opasteet (I03) 5 9 1 0 1 

Seis-opasteen ohiajot aiheuttaen vaaraa (I041) 2 2 1 4 2 

Seis-opasteen ohiajot aiheuttamatta vaaraa (I042) 48 60 52 37 47 

Rikkoutuneet pyörät (I05) 0 0 2 1 0 

Rikkoutuneet akselit (I06) 0 0 0 0 0 

* Uusi turvallisuusindikaattori 1.1.2019 alkaen 
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Rautatietoimintojen merkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti 
loukkaantuneiden määrät vuosina 2015-2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Kuolleet matkustajat (PK) 0 0 0 0 0 

Kuolleet työntekijät tai alihankkijat (SK) 0 0 0 0 0 

Kuolleet alueella luvattomasti olleet (UK) 1 2 1 1 1 

Kuolleet muut laiturilla olleet (OKP) 0 1 0 0 0 

Kuolleet muualla kuin laiturilla olleet (OKE) 6 7 9 4 2 

Kuolleet tasoristeyksen käyttäjät (OKE03) *     2 

KUOLLEET YHTEENSÄ 7 10 10 5 3 

Vakavasti loukkaantuneet matkustajat (PS) 0 0 0 0 1 

Vakavasti loukkaantuneet työntekijät tai alihankki-

jat (SS) 

1 2 0 0 0 

Vakavasti loukkaantuneet alueella luvattomasti ol-

leet (US) 

1 0 4 0 0 

Vakavasti loukkaantuneet muut laiturilla olleet 

(OSP) 

0 0 0 2 0 

Vakavasti loukkaantuneet muualla kuin laiturilla ol-

leet (OSE) 

5 2 6 2 4 

Vakavasti loukkaantuneet tasoristeyksen käyttäjät 

(OSE03) * 

    4 

VAKAVASTI LOUKKAANTUNEET YHTEENSÄ 5 7 4 10 5 

* Uusi luokka 1.1.2019 lähtien 
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Junaliikenteen poikkeamatilastot vuosilta 2015-

2019 

Junaliikenteen poikkeamien määrät vuosina 2015- 2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Junien välinen yhteentörmäys 0 0 0 0 0 

Junan ja muun kalustoyksikön yhteentörmäys 0 1 1 0 0 

Junan törmäys esteeseen 246 150 327 258 326 

Junan suistuminen 3 1 1 0 1 

Junalle annettu väärä opaste 9 32 14 0 1 

Junan kulkutien turvaamisvirhe (raiteelle ei estettä) 96 167 154 140 135 

Junan kulkutien turvaamisvirhe (raiteella este) 14 15 17 7 7 

Seis-opasteen ohiajo junaliikenteessä (ei törmäysuh-
kaa) 

50 60 52 37 47 

Seis-opasteen ohiajo junaliikenteessä (törmäysuhka) 2 2 1 4 2 

Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi junaliiken-
teessä (ei ohiajoa) 

152 112 138 194 158 

Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi junaliiken-
teessä (ohiajo) 

145 189 215 318 325 

Junan lähteminen ilman lähdön edellytyksiä * - - - 18 17 

Junan kuljettaminen ilman toimivaa JKV-veturilaitetta 
ilman liikenteenohjauksen lupaa * 

- - - 2 0 

Junan ylinopeus * - - - 28 12 

Lähtöluvan antaminen ilman lähtöluvan antamisen 
edellytyksiä * 

- - - 8 3 

Junan katkeaminen 15 30 23 15 18 

Junaliikenteen vaaratilanne * - - - 5 11 

KAIKKI YHTEENSÄ 732 758 946 1033 1063 

* Uusi luokka 1.1.2018 alkaen 

 

Junaliikenteen poikkeamien poikkeamataajuudet (poikkeamaa per miljoona 
junakm) vuosina 2015- 2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Junien välinen yhteentörmäys 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Junan ja muun kalustoyksikön yhteentörmäys 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Junan törmäys esteeseen 5,1 3,2 6,8 4,8 6,0 

Junan suistuminen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Junalle annettu väärä opaste 0,2 0,7 0,3 0,0 0,0 

Junan kulkutien turvaamisvirhe (raiteelle ei estettä) 2,0 3,6 3,2 2,6 2,5 

Junan kulkutien turvaamisvirhe (raiteella este) 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 

Seis-opasteen ohiajo junaliikenteessä (törmäysuhka) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Seis-opasteen ohiajo junaliikenteessä (ei törmäysuh-
kaa) 

1,0 1,3 1,1 0,8 0,9 

Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi junaliiken-
teessä (ohiajo) 

3,0 4,0 4,5 5,8 6,0 

Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi junaliiken-
teessä (ei ohiajoa) 

3,1 2,4 2,9 3,6 2,9 

Junan lähteminen ilman lähdön edellytyksiä * - - - 0,3 0,3 

Junan kuljettaminen ilman toimivaa JKV-veturilaitetta 
ilman liikenteenohjauksen lupaa * 

- - - 0,3 0,0 

Junan ylinopeus * - - - 0,5 0,2 

Lähtöluvan antaminen ilman lähtöluvan antamisen 
edellytyksiä * 

- - - 0,1 0,1 

Junan katkeaminen 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 

Junaliikenteen vaaratilanne * - - - 0,1 0,2 

* Uusi luokka 1.1.2018 alkaen 
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Vaihtotöiden poikkeamatilastot vuosilta 2015-

2019 

Vaihtotöiden poikkeamien määrät luokittain vuosina 2015- 2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Vaihtotyöyksikön ja muun kalustoyksikön yhteentör-
mäys 

23 12 9 10 13 

Vaihtotyöyksikön törmäys esteeseen 40 22 18 21 18 

Vaihtotyöyksikön suistuminen 60 42 24 38 49 

Seis-opasteen ohitus vaihtotyössä (ei törmäysuhkaa) 54 46 43 51 62 

Seis-opasteen ohitus vaihtotyössä (törmäysuhka) 3 2 2 10 4 

Luvaton vaihtotyö 42 48 37 34 46 

Vaihteen aukiajo vaihtotyössä 63 69 57 62 56 

Väärälle raiteelle ohjautuminen vaihtotyössä 42 60 81 69 72 

Vaaratilanne vaihtotyössä - - - 10 23 

KAIKKI YHTEENSÄ 327 301 271 305 343 

 

Vaihtotöiden poikkeamien poikkeamataajuudet (poikkeamaa per 100  000 
vaihtotyölupaa) luokittain vuosina 2015- 2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Vaihtotyöyksikön ja muun kalustoyksikön yhteentör-
mäys 

 30 29 32 47 

Vaihtotyöyksikön törmäys esteeseen  55 55 68 65 

Vaihtotyöyksikön suistuminen  105 69 123 177 

Seis-opasteen ohitus vaihtotyössä (ei törmäysuhkaa)  115 124 165 224 

Seis-opasteen ohitus vaihtotyössä (törmäysuhka)  5 6 32 14 

Luvaton vaihtotyö  120 1107 110 166 

Vaihteen aukiajo vaihtotyössä  173 1§65 201 203 

Väärälle raiteelle ohjautuminen vaihtotyössä  150 234 224 260 

Vaaratilanne vaihtotyössä  - - 32 83 
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Ratatöiden poikkeamatilastot vuosilta 2015-2019 

Ratatöiden poikkeamien määrät luokittain vuosina 2015- 2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Törmäys ratatyössä 1 0 2 0 0 

Törmäys esteeseen ratatyössä 0 7 2 3 1 

Suistuminen ratatyössä 18 16 7 12 7 

Vaihteen aukiajo ratatyössä 24 27 26 17 17 

Seis-opasteen ohitus ratatyössä* - - - 1 0 

Luvaton ratatyö 1) 41 64 62 50 35 

Ratatyöalueen rajan ylittäminen 1) 36 45 44 41 50 

Ratatyöluvasta poikkeaminen* - - - 3 43 

Liikenteenohjauksen tekemä ratatyön suojausvirhe 3) - - - 26 45 

Ratatyöstä vastaavan tekemä ratatyön suojausvirhe 3) 7 20 32 0 8 

Ratatyön tekeminen ilman ratatyöstä vastaavan lupaa 
4) 

6 1 3 2 4 

Ratatyön päättämisvirhe 5) 9 48 74 40 50 

Virhe louhintatyössä - - - 2 0 

Turvallisuusohjeiden vastainen toiminta ratatyössä 6) 62 41 38 21 83 

Ratatyön paikantamisvirhe 7) 21 9 10 12 4 

Työkone tai muu este ATUn sisäpuolella 8) 24 24 26 15 10 

Ratatyön aiheuttama vaurio rautatiejärjestelmälle 9) 119 228 231 167 202 

Virhe turvamiesmenettelyssä  7 18 25 24 26 

KAIKKI YHTEENSÄ 375 548 582 436 585 

* Uusi luokka 1.1.2018 alkaen 

1) luokan nimi 31.12.2017 asti Työskentely ilman lupaa ratatyöhön 

2) luokan nimi 31.12.2017 asti Ratatyöalueen rajan luvaton ohitus 

3) luokan nimi 31.12.2017 asti yhdistettynä nimellä Työmaan suojaus puutteellinen 

4) luokan nimi 31.12.2017 asti Raiteelle siirtyminen koneella ilman ratatyöstä vastaavan lupaa 

5) luokan nimi 31.12.2017 asti Virheet ratatyöalueen liikenteelle luovutuksessa 

6) luokan nimi 31.12.2017 asti Muu toiminta turvallisuusohjeiden vastaisesti 

7) luokan nimi 31.12.2017 asti Väärä paikkatieto työmaan sijainnista 

8) luokan nimi 31.12.2017 asti Työmaan kone, tavara tai materiaali liian lähellä liikennöityä raidetta 

9) luokan nimi 31.12.2017 asti Työmaan aiheuttamat vauriot radan rakenteissa 
 
Ratatöiden poikkeamien poikkeamataajuudet (poikkeamaa per 100  000 ra-
tatyölupaa) luokittain vuosina 2015- 2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Törmäys ratatyössä  0 1 0 0 

Törmäys esteeseen ratatyössä  5 1 2 1 

Suistuminen ratatyössä  11 5 9 4 

Vaihteen aukiajo ratatyössä  19 18 12 11 

Seis-opasteen ohitus ratatyössä*  - - 1 0 

Luvaton ratatyö 1)  44 4 37 22 

Ratatyöalueen rajan ylittäminen 1)  31 29 29 31 

Ratatyöluvasta poikkeaminen*  - - 2 27 

Liikenteenohjauksen tekemä ratatyön suojausvirhe 3)  - - 19 28 

Ratatyöstä vastaavan tekemä ratatyön suojausvirhe 3)  14 21 0 5 

Ratatyön tekeminen ilman ratatyöstä vastaavan lupaa 
4) 

 1 2 1 3 

Ratatyön päättämisvirhe 5)  33 49 29 31 

Virhe louhintatyössä  - - 1 0 

Turvallisuusohjeiden vastainen toiminta ratatyössä 6)  28 25 15 53 

Ratatyön paikantamisvirhe 7)  6 7 9 3 

Työkone tai muu este ATUn sisäpuolella 8)  17 17 11 6 

Ratatyön aiheuttama vaurio rautatiejärjestelmälle 9)  158 152 122 127 

Virhe turvamiesmenettelyssä   12 16 18 16 

* Samat huomautukset kuin edellisessä taulukossa. 
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Tasoristeysten poikkeamatilastot vuosilta 2015-

2019 

Tasoristeyksien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrät luokittain vuo-
sina 2015- 2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Tasoristeysonnettomuus 32 28 20 23 16 

Tasoristeyksen näkemän estäminen - - - 1 1 

Tasoristeyksen turvalaitoksen vikatilanne - - - 89 81 

Tasoristeyksen puomin rikkoutuminen 160 106 131 159 139 

Tasoristeysonnettomuuden vaaratilanne - - - 13 29 

Muut tasoristeysten vaaratilanteet * 216 111 94 - - 

KAIKKI YHTEENSÄ 407 245 245 286 266 

* Muut tasoristeyksen vaaratilanteet -luokka sisältää turvalaitoksen vika- ja häiriötilanteet sekä tasoristeys-

onnettomuuksien vaaratilanteet 
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Henkilövahinkojen poikkeamatilastot vuosilta 

2015-2019 

Henkilövahinko-onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrät luokittain vuo-
sina 2015- 2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Henkilövahinko 2 6 6 5 4 

Henkilövahingon vaaratilanne 12 8 7 12 5 

Itsemurha 48 60 64 56 58 

Itsemurhayritys 60 42 48 38 11 

Luvaton oleskelu rautatiealueella 1)  91 65 108 124 91 

Itsetuhoinen oleskelu rautatiealueella 2) - - - - 80 

KAIKKI YHTEENSÄ 213 181 233 235 249 

1) Luokan nimi 31.12.2017 asti Luvattomasti radalla liikkujat 

2) Uusi luokka 1.1.2019 alkaen 
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Vaarallisten aineiden kuljetuksen poikkeama- 

tilastot vuosilta 2015-2019 

VAK-onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrät luokittain vuosina 2015 - 
2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

VAK-onnettomuus (ei päästöjä) 8 3 7 2 7 

VAK-onnettomuus (päästöjä) 0 0 5 1 0 

VAK-onnettomuuden vaaratilanne - - - 7 1 

Vaarallisten aineiden vuoto 9 11 19 11 25 

KAIKKI YHTEENSÄ 17 14 31 21 33 

* Luokan nimi 31.12.2017 asti Vaarallisten aineiden vuodot rautatiekalustossa 
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Liikkuvan kaluston poikkeamatilastot vuosilta 

2015-2019 

Liikkuvan kaluston poikkeamien määrät luokittain vuosina 2015 –2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Pyörävika 1) 0 0 2 1 0 

Akselivika 2) 0 0 0 0 0 

JKV-veturilaitevika 3) 79 92 76 85 106 

Lovipyörä 53 89 98 286 263 

Ylikuorma 279 162 188 107 24 

Kuumakäynti 284 420 588 523 345 

Kalustoyksikön tai ratatyökoneen karkaaminen 4) 16 10 17 18 7 

Kalustoyksikön tai ratatyökoneen muu rikkoutuminen 
5) 

10 39 37 10 8 

Kalustoyksikön tai ratatyökoneen tulipalo tai räjähdys 
6) 

16 8 11 20 8 

KAIKKI YHTEENSÄ 737 820 1017 1050 761 

1) Luokan nimi 31.12.2017 asti Käytössä olevan liikkuvan kaluston rikkoutuneet pyörät  

2) Luokan nimi 31.12.2017 asti Käytössä olevan kaluston rikkoutuneet akselit  

3) Luokan nimi 31.12.2017 asti Käytössä olevan liikkuvan kaluston JKV-veturilaiteviat  

4) Luokan nimi 31.12.2017 asti Kaluston karkaamiset  

5) Luokan nimi 31.12.2017 asti Kaluston rikkoutumiset  

6) Luokan nimi 31.12.2017 asti Liikkuvan kaluston tulipalot ja räjähdykset 
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Rautatieinfrastruktuuriin liittyvät poikkeama- 

tilastot vuosilta 2015-2019 

Ratainfran kuntoon liittyvien poikkeamien määrät luokittain vuosina 2015 - 
2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Kiskon katkeama 36 61 46 32 53 

Raiteen nurjahdus 77 78 85 91 50 

Hellekäyrä (sisältyy edelliseen)    11 4 

Vaihteen aukiajoilmaisu 228 271 202 358 257 

Vaurio raiteen rakenteessa 223 563 707 341 1115 

KAIKKI YHTEENSÄ 564 973 1040 833 1475 
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Muihin onnettomuuksiin liittyvät poikkeama- 

tilastot vuosilta 2015-2019 

Muiden onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja turvallisuushavaintojen mää-
rät luokittain vuosina 2015- 2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Muu henkilövahinko 11 6 3 4 3 

Tulipalo 21 15 29 33 26 

Rautatiejärjestelmän ulkopuolisen aiheuttama vaarati-
lanne 1) 

19 73 111 113 202 

Ilkivalta 252 73 59 53 53 

Liikennetuhotyö 159 192 240 152 152 

Metallivarkaus 2 3 3 2 6 

Muu onnettomuus 0 2 0 2 3 

Turvallisuushavainto 525 428 146 753 505 

KAIKKI YHTEENSÄ 989 792 1591 1112 950 

1) Kolmannen osapuolen aiheuttamat vaaratilanteet rautatiejärjestelmälle 
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