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Rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat 2020. Väylävirasto Helsinki 2021. Väy-
läviraston julkaisuja 56/2021. 42 sivua ja 11 liitettä. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-
899-1. 
 
Avainsanat: rautatiet, rautatieturvallisuus, turvallisuuspoikkeamat, onnettomuudet, vaa-
ratilanteet 

Tiivistelmä 

Valtion rataverkon rautatietoiminnoissa ja valtion rataverkolla tehtävässä suunnit-
telu-, rakentamis-, kunnossapitotyöstä ja muussa maastotyössä raportoitujen on-
nettomuuksien ja vaaratilanteiden kokonaismäärä väheni vuonna 2020. Turvalli-
suuspoikkeamien tiedot koottiin Väyläviraston turvallisuuden ja riskienhallinnan 
tietojärjestelmästä (TURI), Rataliikennekeskuksen häiriöilmoituksista, VR-Yhtymä 
Oy:n ja Aurora Rail Oy:n rautatieturvallisuusraporteista sekä VEKU- ja LAKU-jär-
jestelmien tiedoista (kuumakäynti-, ylikuorma- ja pyörävikatiedot).  

Rautateillä tapahtui 12 merkittävää onnettomuutta vuonna 2020; 1 junan suistu-
minen, 3 henkilövahinko-onnettomuutta, 5 tasoristeysonnettomuutta, 1 liikkuvan 
kaluston tulipalo sekä 2 muuta onnettomuutta. Merkittävissä onnettomuuksissa 
menehtyi 4 henkilöä ja loukkaantui vakavasti 4 henkilöä. Onnettomuuksien riskite-
kijöihin liittyvistä tapahtumista kiskon katkeamien määrä puolittui edellisvuoteen 
verrattuna ja raiteen nurjahdusten määrä väheni hieman vuonna 2020.  

Junaliikenteen poikkeamien määrä väheni edellisvuoteen verrattuna. Tähän oli vai-
kuttamassa myös vallitseva pandemiatilanne ja siitä johtuva työ- ja vapaa-aika-
matkustamisen väheneminen. Junien välisiä yhteentörmäyksiä ja junan ja muun 
kaluston yhteentörmäyksiä ei tapahtunut lainkaan vuonna 2020. Junien ylinopeus-
ten määrä kasvoi edellisvuodesta.  

Vaihtotyön poikkeamien kokonaismäärä väheni hiukan vuonna 2020. Vaihtotyölu-
pia myönnettiin edellisvuotta hieman vähemmän ja vaihtotyöpoikkeamien taajuus 
laski erityisesti suistumisten, luvattomien Seis-opastimien ohitusten, luvattomien 
liikkumisten ja vaihteiden aukiajojen osalta.  

Ratatyössä tapahtuneiden poikkeamien kokonaismäärä kasvoi vuonna 2020. Suh-
teessa myönnettyihin ratatyölupiin liikenteenohjauksen tekemät suojausvirheet 
sekä ratatyön päättämisvirheet vähenivät, mutta ratatyön aiheuttamat vauriot ja 
turvallisuusohjeiden vastainen toiminta lisääntyivät merkittävästi. 
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Säkerhetsavvikelser i järnvägsfunktionerna 2020. Trafikledsverket. Helsingfors 
2021. Trafikledsverkets publikationer 56/2021. 42 sidor och 11 bilagor. ISSN 2490-0745, 
ISBN 978-952-317-899-1. 

Sammanfattning 

Antalet olyckor och tillbud minskade 2020 i statens bannäts järnvägsfunktioner 
samt i planering, byggande, underhåll och annat fältarbete i det statliga järnvägs-
nätet. Informationen om säkerhetsavvikelser har samlats in från Trafikledsverkets 
system för säkerhet och riskhantering (TURI), Järnvägstrafikcentralens störnings-
meddelanden, VR-Group Ab:s och Aurora Rail Ab:s järnvägssäkerhetsrapporter och 
data från systemen VEKU och LAKU (varmgång, överbelastning och hjulfel).  

Det inträffade 12 allvarliga järnvägsolyckor 2020; 1 tågurspårning, 3 olyckor med 
personskador, 5 plankorsningsolyckor, 1 rullande lager brand och 2 andra olyckor. 
I de allvarliga olyckorna omkom 4 personer och skadades allvarligt 4 personer. Vad 
gäller riskfaktorer för olyckor antalet rälsbrott halverad jämförmed föregående år 
men förekomsten av skevhet I spar och andra spårgeometrifel minskade lite 2020 
jämfört med 2019.  

År 2020 antal rapporterade avvikelser minskade jämfört med förra året. Detta  
berodde delvis på den rådande pandemisituationen och följden minskade äffärs- 
och fritidresorna. Inga kollisioner mellan tåg eller kollisioner mellan tåg och annan 
materiel inträffade 2019. Tåghastigheten ökade jämfört med föregående år. 

Antalet avvikelser vid ändringsarbeten minskade år 2020. Antal ges tillstånd  
ändringsarbetelicens minskade frekvens av tågurspårning, passerade stopp- 
signaler, ändringsarbete utan licens och växelöppningar. 

Totalt antal avvikelser vid banarbeten önskade lite år 2020. Jämfört med antal ges antal 
av säkerhetsfel med trafikstyrning och banarbeten slutar fel minskade men banarbeten 
orsakade skadors och avvikelse av säkerhetsinstruktionerna ökade avsevärt. 



Väyläviraston julkaisuja 56/2021 5 
 

 

Safety deviations in railway operations 2020. Finnish Transport Infrastructure 
Agency Helsinki 2021. Publications of the FTIA 56/2021. 42 pages and 11 appendices. 
ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-899-1. 

Abstract 

The number of accidents and dangerous situations decreased in 2020 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 management system 
(TURI), the Railway Traffic Management Centre’s disruption notifications, VR 
Group Ltd’s and Aurora Rail Ltd’s railway safety reports and VEKU and LAKU sys-
tems (hot axle box, overload and wheel fault data).  

In 2030, the number of significant accidents was 12, 1 train derailment, 3 accidents 
resulting in personal injury, 5 level-crossing accidents, 1 rolling stock fire and 2 
other accidents. 4 persons were killed and 4 were injured seriously in the significant 
accidents. Of events related to accident risk factors, the number of broken rails 
halved compared with previous year and the number of track buckles decreased 
slightly in 2020 compared with 2019.  

In 2020, the number of reported railway traffic deviations decreased compared 
with 2019. Effect for that was also prevailing pandemic situation and decrease of 
work and free time travelling. There were no collisions between trains or between 
trains and other stock in 2020. The number of railway traffic speedings was 
increased significantly.  

The number of shunting deviations decreased in 2020. The number of shunting 
permissions was slightly less than in previous year and the frequency of shunting 
deviations decreased specially for derailments, stop signal passed, shunting 
without permission and turnout trailings. 

The number of deviations in track work increased in 2020. In relation to the track 
work permissions granted the number of protection failures by traffic control and 
track work closing failures was decreased but the number of caused by track work 
damages and operations non-compliance to safety instructions were increased 
significantly. 
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Esipuhe 

Vuoden 2020 rautatieturvallisuuspoikkeamien analysointi ja raportointi toteutettiin 
huhtikuun 2020 ja maaliskuun 2021 välisenä aikana. Väylävirastosta työhön osal-
listuivat Susanna Huokuna, Marko Tuominen, Arja Toola, Hanna Setälä ja Mari 
Ranttila. 

Työn toteuttajana toimi Proxion Plan Oy, josta työhön osallistuivat Pekka Heiska-
nen, Merja Koponen, Pirjo Ranta ja Johanna Veuro.  

Helsingissä elokuussa 2021 
  
Väylävirasto 
Turvallisuus- ja johtamisjärjestelmäosasto 



Väyläviraston julkaisuja 56/2021 7 
 

 

Sisältö 

1 JOHDANTO ........................................................................................... 9 
1.1 Tausta ja tavoitteet ............................................................................... 9 
1.2 Keskeiset määritelmät ja luokitteluperusteet ......................................... 10 

2 RAUTATIETURVALLISUUSPOIKKEAMAT ................................................ 11 
2.1 Poikkeamatilastot vuosi 2020 ............................................................... 11 
2.2 Turvallisuusindikaattorit ....................................................................... 12 
2.3 Merkittävät onnettomuudet ja vakavat vaaratilanteet ............................ 13 

3 JUNALIIKENTEEN POIKKEAMAT ........................................................... 16 
3.1 Törmäykset ja suistumiset ................................................................... 16 
3.2 Kulkutien turvaamisvirheet .................................................................. 17 
3.3 Väärin annettu opaste ......................................................................... 17 
3.4 Luvaton Seis-opasteen ohitus .............................................................. 18 
3.5 Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi ................................................. 18 
3.6 Luvaton liikkuminen ............................................................................ 19 
3.7 Ylinopeus............................................................................................ 19 
3.8 Yksikön katkeaminen ........................................................................... 19 
3.9 Virheellinen viestintä ........................................................................... 20 

4 VAIHTOTYÖN POIKKEAMAT ................................................................. 21 
4.1 Törmäykset ja suistumiset ................................................................... 22 
4.2 Kulkutien turvaamisvirheet .................................................................. 22 
4.3 Luvaton Seis-opasteen ohitus .............................................................. 23 
4.4 Luvaton liikkuminen ............................................................................ 23 
4.5 Vaihteen aukiajo ................................................................................. 24 
4.6 Virheellinen viestintä ........................................................................... 24 

5 RADANPIDON POIKKEAMAT ................................................................ 25 
5.1 Törmäykset ja suistumiset ................................................................... 26 
5.2 Vaihteiden aukiajot ja luvattomat Seis-opasteen ohitukset ..................... 26 
5.3 Luvattomat ratatyöt ............................................................................ 27 
5.4 Ratatyöluvasta poikkeaminen ............................................................... 28 
5.5 Ratatyön paikantamisvirheet ................................................................ 30 
5.6 Ratatyön suojaamisvirheet ................................................................... 30 
5.7 Ratatyön toimintavirhe ........................................................................ 31 
5.8 Ratatyön aiheuttama vaurio ................................................................. 32 
5.9 Virhe turvamiesmenettelyssä ............................................................... 33 

6 TASORISTEYSTEN POIKKEAMAT .......................................................... 34 

7 HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUDET JA  -VAARATILANTEET .............. 35 

8 VAK-ONNETTOMUUDET JA -VAARATILANTEET ..................................... 36 

9 LIIKKUVAN KALUSTON POIKKEAMAT ................................................... 37 

10 RAUTATIEINFRASTRUKTUURIN POIKKEAMAT ...................................... 38 

11 MUUT ONNETTOMUUDET .................................................................... 40 



Väyläviraston julkaisuja 56/2021 8 
 

 

12 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET .................................................... 41 
 

LIITTEET 
Liite 1 Poikkeamataksonomia 
Liite 2 Rautatietomintojen turvallisuusindikaattorit vuosilta 2016–2020 
Liite 3 Junaliikenteen poikkeamatilastot vuosilta 2016–2020 
Liite 4 Vaihtotöiden poikkeamatilastot vuosilta 2016–2020 
Liite 5 Radanpidon poikkeamatilastot vuosilta 2016–2020 
Liite 6 Tasoristeysten poikkeamatilastot vuosilta 2016–2020 
Liite 7 Henkilövahinkojen poikkeamatilastot vuosilta 2016–2020 
Liite 8 Vaarallisten aineiden kuljetuksen poikkeamatilastot vuosilta 2016–2020 
Liite 9 Liikkuvan kaluston poikkeamatilastot vuosilta 2016–2020 
Liite 10 Rautatieinfrastruktuuriin liittyvät poikkeamatilastot vuosilta 2016–2020 
Liite 11 Muihin onnettomuuksiin liittyvät poikkeamatilastot vuosilta 2016–2020 
 



Väyläviraston julkaisuja 56/2021 9 
 

 

1 Johdanto 

1.1  Tausta ja tavoitteet 

Tämä julkaisu esittelee valtion rataverkon rautatietoimintojen turvallisuustilannetta 
vuonna 2020 rataverkolla tapahtuneiden turvallisuuspoikkeamien perusteella. Rau-
tateillä tapahtuneita turvallisuuspoikkeamia on raportoitu systemaattisesti vuo-
desta 2010 lähtien. Väyläviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamia kerä-
tään valtion rataverkon rautatietoiminnoista sekä valtion rataverkolla tehtävästä 
suunnittelu-, rakentamis-, kunnossapitotyöstä ja muusta maastotyöstä.  

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu tukee Väyläviraston toiminnan turvallisuusta-
son arviointia ja kehittämistä. Turvallisuuspoikkeamatietojen keruun tavoitteena 
on osaltaan tuottaa tietoa rautatietoimintojen turvallisuuden tilakuvan muodosta-
miseksi sekä tunnistaa kehittämiskohteita ja esittää kehittämistoimenpiteitä rauta-
tietoimintojen 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 pyörävikatie-

dot).  

Urakoitsijan tai muun palveluntuottajan on ilmoitettava rautatieturvallisuus-
poikkeamasta Väylävirastolle kirjaamalla se viimeistään tapahtumaa seuraavana 
työpäivänä Väyläviraston riskien- ja turvallisuuspoikkeamienhallinnan tietojärjes-
telmään (TURI) Turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen ja käsittely (VO 57/2020) 
-ohjeen mukaisesti. Ohjeen uusi versio astui voimaan 1.6.2020.  

Eri lähteistä tulleet samaan tapaukseen liittyvät poikkeamailmoitukset käsiteltiin 
yhtenä ilmoituksena. Raportointiin sisältyvässä tilastoinnissa (lukumäärätiedot) pi-
täydyttiin ensisijaisesti tietoihin, jotka saadaan TURI-järjestelmästä määrämuotoi-
sena ja ilman tulkintaa ja lisäluokittelua järjestelmän ulkopuolella. Raportoinnissa 
on pyritty huomioimaan Väyläviraston esittämät painopistealueet vuoden 2020 tie-
tojen analysointiin liittyen. Kappaleessa 12esitetään johtopäätökset ja yhteenveto 
luokittelun ja analysoinnin perusteella.  

Tämä julkaisu keskittyy rautatieturvallisuuteen liittyviin poikkeamiin. Hankkeiden 
työtapaturmiin ja työturvallisuuden vaaratilanteisiin sekä hankkeiden liikenne-, 
omaisuus- ja ympäristövahinkoihin ja vaaratilanteisiin liittyvät poikkeamat rapor-
toidaan julkaisussa Tie-, rautatie- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat 
2020. 

Havaintoja turvallisuuspoikkeamien kirjaamiseen, käsittelyyn ja raportointiin sekä 
TURI-järjestelmän käytettävyyteen liittyen on raportoitu erillisessä raportissa. 
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1.2  Keskeiset määritelmät ja luokitteluperusteet 

Turvallisuuspoikkeamalla tarkoitetaan onnettomuutta, työtapaturmaa, vaara-
tilannetta ja turvallisuushavaintoa. 

Rautatieturvallisuuspoikkeamalla tarkoitetaan liikennöintiin, ratatyöhön, liik-
kuvaan kalustoon, radan laitteisiin ja rakenteisiin sekä matkustajiin ja kolmansiin 
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 sairaalahoitovuoro-
kausi) tai  

 syntyy merkittäviä kalustoon, rataan, muihin laitteistoihin tai ympäristöön koh-
distuvia vahinkoja (vähintään 150 000 euron kustannukset) tai  

 laajoja liikennehäiriöitä (raideliikenne keskeytyy pääradalla vähintään 6 tun-
niksi).  

Merkittäväksi onnettomuudeksi ei luokitella verstaissa, varastoissa ja varikoilla ta-
pahtuvia onnettomuuksia. 

Luokitteluperusteet 

Turvallisuuspoikkeamien luokittelussa otettiin 1.1.2020 käyttöön kolmiportainen 
poikkeamataksonomia. Poikkeamat luokitellaan tapahtumaluokkiin siten, että en-
simmäisellä tasolla kohdennetaan poikkeama koskemaan junaliikennettä, vaihto-
työtä, radanpitoa tai muita tekijöitä (lähinnä infrastruktuuriin liittyvät poikkeamat) 
ja tasoilla kaksi ja kolme tarkennetaan luokittelua luokittain vaihtuvilla luokitteluilla. 
Taksonomian mukaiset luokitteluperusteet on esitetty liitteessä 1.  

Rautatieturvallisuuspoikkeamat luokiteltiin lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto Tra-
ficomin turvallisuusindikaattoreiden mukaisesti.   
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2 Rautatieturvallisuuspoikkeamat 

Rautatieturvallisuuspoikkeamiin liittyvät tilastot esitetään tässä raportissa vuonna 
2020 käyttöönotetun kolmiportaisen poikkeamataksonomian mukaiseen luokitte-
luun perustuen. Luokittelu ei ole täysin vertailukelpoinen aikaisempina vuosina 
käytössä olleeseen Liikenneviraston/Väyläviraston poikkeamakoodistoon. Keskei-
set erot, jotka vaikuttavat tietojen vertailtavuuteen, on kommentoitu tilastojen yh-
teydessä.  

2.1  Poikkeamatilastot vuosi 2020 

Rautatietoimintojen onnettomuuksien, vahinkojen ja vaaratilanteiden lukumäärät 
on esitetty taulukossa 1. Vuonna 2020 ei ollut käytössä turvallisuushavainnot luo-
kittelua. 

Taulukko 1.  Rautatietoimintoihin liittyvien onnettomuuksien ja vahinkojen sekä 
vaaratilanteiden ja turvallisuushavaintojen lukumäärät vuosina 2016-2020. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Onnettomuudet ja vahingot 827 928 461 524 437 

Vaaratilanteet 3381 3882 3150 4635 4190 

Yhteensä 4208 4810 3611 5159 4627 

Turvallisuushavainnot 1146 1162 813 558 - 

 
Merkittävät muutokset tapahtumien kokonaismäärän kehityksessä selittyvät osit-
tain useilla luokitteluperusteiden muutoksilla (2018 ja 2020), hankkeiden kirjaa-
misaktiivisuuden vaihtelulla vuosittain sekä mahdollisesti rataliikennekeskuksen 
häiriöviestien kautta raportoitujen tapausten määrän muutoksilla ja/tai luokittelu-
käytännön muutoksella. Lisäksi vuosittain on tehty uusia linjauksia luokkien käy-
töstä yhdessä Väyläviraston edustajien kanssa. Vuoden 2020 jako onnettomuuksiin 
ja vahinkoihin ja vaaratilanteisiin ei vastaa aikaisempia vuosia, koska poikkeama-
taksonomiassa ei ole erillisiä luokkia esimerkiksi muille onnettomuuksille ja vaara-
tilanteille. 

Rautatieturvallisuuspoikkeamat poikkeamaluokittain on esitetty taulukossa 2.  

Taulukko 2.  Rautatieturvallisuuspoikkeamat vuosina 2015-2020. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Junaliikenne 758 946 1033 1063 842 

Vaihtotyö 301 271 305 343 183 

Ratatyö 548 582 436 585 645 

Tasoristeys 245 245 286 266 166 

Henkilövahingot 181 233 235 249 291 

VAK-onnettomuudet 14 31 21 25 56 

Liikkuva kalusto 820 1017 1050 761 483 

Rautatieinfrastruktuuri 973 1040 863 1475 1223 

Muut onnettomuudet 792 1591 1112 950 738 

 

Rautatieturvallisuuspoikkeamia ja niihin liittyviä havaintoja esitellään luokittain tar-
kemmin kappaleissa 3–11. Luokkiin liittyvät poikkeamamäärien yhteenvedot ja ver-
tailut edellisiin vuosiin on esitetty taulukkomuodossa liitteissä 3–11. 
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TURI-järjestelmään kirjattiin ja Rataliikennekeskuksen häiriöviesteissä raportoitiin 
myös muita poikkeamia (esimerkiksi vika- ja häiriöilmoitukset), joilla ei ollut edes 
välillistä vaikutusta rautatiejärjestelmän turvallisuuteen. Näitä ilmoituksia ei ole 
huomioitu turvallisuuspoikkeamien määrissä. 

2.2  Turvallisuusindikaattorit 

Turvallisuusindikaattoreiden mukaisten poikkeamien määrät vuonna 2020 on esi-
tetty taulukossa 3 ja merkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti louk-
kaantuneiden määrät on esitetty taulukossa 4. Vertailu edellisvuosien määriin on 
esitetty liitteessä 2. 

Turvallisuusindikaattoreiden mukaiset merkittävät onnettomuudet ja merkittävät 
vaaratilanteet esitellään seuraavassa kappaleessa. 

Taulukko 3.  Rautatietoimintojen turvallisuusindikaattoreiden mukaiset 
poikkeamat vuonna 2020.  

MERKITTÄVÄT ONNETTOMUUDET Poikkeamien määrä 

Junien törmäykset 0 

 Junan törmäys raideliikenteen kalustoyksikköön (N011) 0 

 Junan tömäys ATU:n sisäpuolella olevaan esteeseen (N012) 0 

Raiteelta suistumiset (N02) 1 

Tasoristeysonnettomuudet 5 

 Varoituslaitteeton (N031) 4 

 Käsin kytkettävä (N032) 0 

 Automaattinen ääni- tai valolaitos (N033) 0 

 Automaattinen puomilaitos (N034) 1 

 Vapaanaolon valvonnalla varustettu (N035) 0 

Henkilövahinko-onnettomuudet (N04) 3 

Liikkuvan kaluston tulipalot (N05) 1 

Muut onnettomuudet (N06) 2 

Itsemurhat (N07) 53 

Itsemurhayritykset (N08) 2 

VAK-onnettomuudet, ei päästöjä (N19) 3 

VAK-onnettomuudet, päästöjä (N20) 0 

ONNETTOMUUKSIEN RISKITEKIJÖIHIN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT 

Kiskon katkeamat (I01) 27 

Raiteen nurjahdukset (I02) 45 

Väärin annetut opasteet (I03) 4 

Seis-opasteen ohiajot aiheuttaen vaaraa (I041) 0 

Seis-opasteen ohiajot aiheuttamatta vaaraa (I042) 25 

Rikkoutuneet pyörät (I05) 0 

Rikkoutuneet akselit (I06) 0 

 
Turvallisuusindikaattoreiden viralliset nimet on esitetty luokitteluperusteissa liit-
teessä 1. 
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Taulukko 4.  Rautatietoimintojen merkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja 
vakavasti loukkaantuneiden määrät vuonna 2020. 

 Henkilömäärä 

Kuolleet matkustajat (PK) 0 

Kuolleet työntekijät tai alihankkijat (SK) 0 

Kuolleet alueella luvattomasti olleet (UK) 2 

Henkilövahinko-onnettomuudet, joissa osallisena liikkeessä  
olevaa liikkuvaa kalustoa (UK04) 

0 

Kuolleet muut laiturilla olleet (OKP) 0 

Kuolleet muualla kuin laiturilla olleet (OKE) 0 

Kuolleet tasoristeyksen käyttäjät (OKE03) * 2 

KUOLLEET YHTEENSÄ 4 

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) * 3 

VAKAVASTI LOUKKAANTUNEET YHTEENSÄ 4 

* Uusi luokka 1.1.2019 lähtien 
 

2.3  Merkittävät onnettomuudet ja vakavat 
vaaratilanteet 

Turvallisuusindikaattoreiden mukaisia merkittäviä onnettomuuksia tapahtui 12 
kappaletta vuonna 2020 (taulukko 5). 

Taulukko 5.  Rautatietoiminnoissa tapahtuneet merkittävät onnettomuudet 
vuonna 2020. 

Tapahtuma-
päivä 

Tapahtuma-
paikka 

Tapahtuman kuvaus 

31.1.2020 Kupittaa Junasta pois jäänyt matkustaja löydettiin kis-
koilta. Henkilö oli tuntemattomasta syystä jäänyt 
junan runtelemaksi. 

7.2.2020 Orivesi-Haapa-
mäki 

Matkustajajuna törmäsi henkilöautoon Tähtinie-
men tasoristeyslaitteettomassa tasoristeyksessä. 

31.3.2020 Seinäjoki-Vaasa Matkustajajuna törmäsi henkilöautoon Tuovilan 
tasoristeyslaitoksella varustetussa tasoristeyk-
sessä. 

3.5.2020 Isokyrö-Seinä-
joki 

Matkustajajuna törmäsi henkilöautoon Sutelan 
tasoristeyslaitteettomassa tasoristeyksessä. 

14.5.2020 Vilppula-Kolho Traktori törmäsi matkustajajunan kylkeen Kulma-
lan tasoristeyslaitteettomassa tasoristeyksessä. 

6.7.2020 Juankoski Tavarajunan veturi syttyi palamaan. 

28.8.2020 Koskenkorva-
Seinäjoki 

Tavarajuna törmäsi pakettiautoon Peuralan taso-
risteyslaitteettomassa tasoristeyksessä. 

8.9.2020 Kouvola Vaihtotyöyksikkö suistui kiskoilta. 

14.9.2020 Lapua Ratatyökone suistui kiskoilta ratatyöalueella. 
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Tapahtuma-
päivä 

Tapahtuma-
paikka 

Tapahtuman kuvaus 

19.11.2020 Äänekoski-  
Saarijärvi 

Tavarajuna törmäsi radalle kaatuneeseen puu-
hun. Veturin teli suistui kiskoilta. 

*.*.2020 *) Henkilö jäi junan alle ylittäessään rataa luvatto-
masta kohdasta. Henkilö menehtyi. 

*.*.2020 *) Henkilö jäi junan alle ollessaan rautatiealueella. 
Henkilö menehtyi. 

*) Ajankohtaa ja tapahtumapaikkaa ei julkaista yksityisyyden suojan varmistamiseksi. 

 

Rautatietoiminnoissa tapahtuneet muut huomattavat vaaratilanteet ja onnetto-
muudet ovat liittyneet mm. ratatyön suojaamisvirheisiin, ratatyöalueen ylityksiin ja 
luvattomiin ratatöihin. Vakavia vaaratilanteita on esitetty taulukossa 6. 

Taulukko 6.  Rautatietoiminnoissa tapahtuneita huomattavia vaaratilanteita ja 
onnettomuuksia vuonna 2020. 

Tapahtuma-
päivä 

Tapahtuma-
paikka 

Tapahtuman kuvaus 

10.1.2020 Turku Työntekijä oli jäädä junan alle tasoylikäytävää 
ylittäessään. 

10.1.2020 Turku Nosturi melkein käänsi puomin autojunan eteen. 

19.5.2020 Riihimäki Juna ohjautui ratatyöalueelle. Liikenteenohjaa-
jasta johtuva ratatyön suojaamisvirhe. 

24.5.2020 Parola Viereisellä raiteella työskentelevä ratatyöntekijä 
oli jäädä junan alle. 

28.5.2020 Ajos-Kemi Auto pysäköity ATUn sisälle, veturinkuljettaja 
joutui tekemään hätäjarrutuksen. 

10.6.2020 Jämsänkoski-
Saakoski 

Poravaunu tippui tunnelin päältä radalle. 

16.6.2020 Kouvola Ratatyökoneella ja junalla vaaratilanne ratatyö-
alueen ylityksessä. 

18.6.2020 Ruusumäki-Vir-
kamies 

Käyttökeskus kytki jännitteen ilman maastossa 
olevien lupaa. 

16.7.2020 Laurila-Törmä Kulkutie varatulle osuudelle (turvalaitevika). 

1.7.2020 Kouvola Juna oli törmätä työkoneeseen. 

12.8.2020 Lohja Vaihtotöissä vaunu suistunut pois kiskoilta sekä 
päätepuskin irronnut. 

15.8.2020 Salo Sepelöintikoneen ja kiskopyöräkaivinkoneen yh-
teentörmäys.  

19.8.2020 Pasila Jännitekatko päätetty, vaikka henkilöitä suoja-
etäisyyden sisällä. 

19.8.2020 Haarajoki Liikenteenohjaaja ja automatiikka asettivat kulku-
tien samalle raiteelle.  

26.8.2020 Kouvola Kolme kiskopyöräkonetta työskenteli suojaamat-
tomalla alueella. 

26.8.2020 Joensuu Juna törmäsi raiteelle juuttuneeseen mönkijään. 
Ei henkilövahinkoja. 

7.9.2020 Kouvola Juna ohjautui ratatyöalueelle. Liikenteenohjaa-
jasta johtuva ratatyön suojaamisvirhe. 

18.10.2020 Oulu Linja-auto radalla. Juna kerkesi pysähtymään en-
nen tasoristeystä ja vältti törmäyksen. 

20.10.2020 Helsinki Turvamiehen allejäännin vaaratilanne. 

31.10.2020 Riihimäki  Hitsausryhmän työntekijä oli jäädä junan alle.  
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Tapahtuma-
päivä 

Tapahtuma-
paikka 

Tapahtuman kuvaus 

1.11.2020 Helsinki Lapsia radalla. Juna teki hätäjarrutuksen.  

8.11.2020 Kouvola Kiskopyöräkone oli nousemassa radalle, kunnes 
huomasi lähestyvän junan. Ratatyön suojaamis-
virhe. 

10.11.2020 Karkku Turvamiehen allejäännin vaaratilanne. 

13.11.2020 Vantaa  Harjakone törmäsi TKA:han. Vesivaunun ensim-
mäinen teli suistui raiteilta n. 2 m törmäyksen 
jälkeen. 

2.12.2020 Kouvola Juna ohjautui ratatyöalueelle. Liikenteenohjaa-
jasta johtuva ratatyön suojaamisvirhe. 

15.12.2020 Tampere Turvamiehen ja ratatyöntekijän allejääntivaara. 
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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 2020 junakilometrimäärä oli 47,5 miljoonaa junakm. 

Taulukko 7.  Junaliikenteen poikkeamien määrät ja poikkeamataajuudet poikkea-
maa per miljoona junakm, varmistettava kun saadaan lopulliset volyymiluvut) 
luokittain vuonna 2020. 

Poikkeamaluokka Poikkea-
mien määrä 

Poikkeama-
taajuus 

Törmäys esteeseen 19 0,4 

Kalustoyksiköiden välinen törmäys 0 0,0 

Suistuminen 2 0,0 

Väärin annettu opaste 4 0,1 

Kulkutien turvaamisvirhe (ei estettä) 101 2,1 

Kulkutien turvaamisvirhe (este) 1 0,0 

Lähtöluvan antaminen ilman edellytyksiä 11 0,2 

Luvaton seis-opasteen ohitus (aiheuttaen vaaraa saman 
tai viereisen raiteen liikenteelle) 

0 0,0 

Luvaton seis-opasteen ohitus (aiheuttamatta vaaraa sa-
man tai viereisen raiteen liikenteelle) 

25 0,5 

Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi (ohiajo) 244 5,1 

Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi (ei ohiajoa) 103 2,2 

Luvaton liikkuminen 11 0,2 

Ylinopeus  31 0,7 

Vaihteen aukiajo 0 0,0 

Yksikön katkeaminen 19 0,4 

Eläimen allejäänti 258 5,4 

Virheellinen viestintä 13 0,3 

KAIKKI YHTEENSÄ 842 17,7 

 
Ylinopeuksien määrässä oli tapahtunut kasvua edellisvuoteen verrattuna. Opas-
teen vaihtuminen Seis-opasteeksi tapauksia oli vähemmän edellisvuoteen verrat-
tuna.  
 

3.1  Törmäykset ja suistumiset  

Törmäys esteeseen -luokkaan kuuluvat tapahtumat, joissa kalustoyksikkö törmää 
raiteilla tai raiteiden lähellä olevaan esineeseen. 

Junaliikenteen törmäyksistä merkittävin oli junan törmääminen raiteelle juuttunee-
seen mönkijään. Tapahtumassa ei aiheutunut henkilövahinkoja.  

Törmäyksistä suurin osa oli törmäyksiä radalle kaatuneisiin puihin. Eläinten alle-
jäännit luokiteltiin vuonna 2020 omaan luokkaan aikaisemmasta poiketen. Tör-
mäyksiä eläimiin ja esteisiin oli edellisvuotta vähemmän.  
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Kalustoyksiköiden välinen törmäys -luokkaan luokitellaan tapahtumat, joissa on 
sattunut kalustoyksiköiden välinen yhteenajo, peräänajo tai sivutörmäys. Vuonna 
2020 junaliikenteessä ei tapahtunut yhtään kalustoyksiköiden välistä törmäystä.  

Suistumiset -luokkaan on tilastoitu tapahtumat, joissa vähintään yksi junan pyö-
ristä putoaa raiteelta. Vuoden 2020 lopulla tapahtui kaksi junaliikenteen suistu-
mista, joista toinen aiheutui Aila-myrskyn radalle kaatamasta puusta ja toinen vau-
nun alle jääneestä jarrukengästä.  

3.2  Kulkutien turvaamisvirheet 

Junaliikenteen kulkutien turvaamisvirhe, este -luokkaan kuuluvat tapahtumat, 
joissa junalle ei ole turvattu kulkutietä ohjeiden mukaisesti ja kulkutiellä on este. 
Kulkuteiden turvaamisvirheissä yhdessä tapauksessa raiteistolla oli este. Liiken-
teenohjaaja yritti jouduttaa liikennettä ja pitää junat aikataulussa purkaen juna-
kulkutien hätäpurulla. Tämän seurauksena kaksi yksikköä ohjautui samalle rai-
teelle. Tapahtumaan liittyi liikenteenohjaajan oletuksia junan kulkunopeuteen liit-
tyen, joka ei toteutunut kuitenkaan käytännössä.  

Junaliikenteen kulkutien turvaamisvirhe, ei estettä -luokkaan tilastoidaan tapahtu-
mat, joissa junalle ei ole turvattu kulkutietä ohjeiden mukaisesti, mutta kulkutiellä 
ei ole estettä. Tämän luokan kulkutien turvaamisvirheet johtuivat pääosin liiken-
teenohjauksen inhimillisestä virheestä tai viestintään liittyvistä epäselvyyksistä. 
Asetettuja nopeusrajoituksia on jäänyt myös liikenteenohjaukselta huomaamatta. 
Useat kulkutien turvaamisvirheet johtuivat kulkutieautomatiikan toiminnasta, rai-
dejärjestelyjen muutoksista tai junanumeroiden sekaannuksista. Monessa tapauk-
sessa henkilöjuna on ohjautunut väärälle laiturialueelle. 

Vuonna 2020 tapahtumat, joissa liikenteenohjaus on tehnyt kulkutien purkutoi-
menpiteen ja opastin on tästä syystä vaihtunut punaiselle, on luokiteltu kulkutien 
turvaamisvirheeksi, koska kuljettajalla ei ole ollut tapahtumasta ennakkotietoa.  

Luokkaan tilastoidaan myös tapahtumat, joissa lähtölupa on annettu ilman edelly-
tyksiä. Kahdessa saman päivän aikana sattuneessa poikkeamassa juna oli saanut 
lähtöluvan ilman kulkutien turvaamista. Kun tapahtuma oli huomattu ja kulkutie 
turvattu, lähtölupa näkyi järjestelmässä kahteen kertaan.  

Eräässä tapahtumassa kuljettajan päätelaite KUPLA antoi kuljettajille lähtöluvan 
liikennepaikoilta, vaikka liikenteenohjaaja ei ollut varmistanut kulkutietä. Vian sel-
vittyä liikenteenohjaus otti lähtölupaviestiautomatiikan pois käytöstä ja antoi kul-
jettajille suullisesti lähtöluvat. KUPLAn toimintahäiriöiden seurauksena olisi voinut 
seurata JKV:n tekemiä hätäjarrutuksia Seis-tietoa antavien baliisien kohdalla. KUP-
LAn toimintahäiriö todettiin useammalla liikennepaikalla.  

3.3  Väärin annettu opaste 

Junaliikenteessä annettu väärin annettu opaste -luokkaan kirjataan tapahtumat, 
jotka ovat aiheutuneet opastinjärjestelmän teknisestä virheestä, jonka seurauk-
sena opastetiedot eivät ole tarpeeksi rajoittavia. Vuonna 2020 väärin annetut opas-

teet johtuivat esimerkiksi akselinlaskentaviasta, jossa vaihde jäi varatuksi edellisen 

kulkijan jäljiltä ja siitä huolimatta asetinlaite muodosti kulkutien ja opastimeen tuli 

ajon salliva opaste. 
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Yhdessä tapauksessa ratatyökoneen jälkeen raideosuus oli jäänyt varautuneeksi ja 
asetinlaite antoi tehdä osuudelle kulkutien ja asettaa ajonsallivat opasteet. Juna 
ajettiin osuudelle ratatyövastaavan varmistuksella ja varoitettuna, jonka jälkeen 
akselinlaskenta puhdistui.  

3.4  Luvaton Seis-opasteen ohitus  

Junaliikenteen luvattomiksi Seis-opasteen ohituksiksi, luokitellaan tapahtumat, 
joissa kalustoyksikkö liikkuu luvatta Seis-opastetta pidemmälle aiheuttamatta tai 
aiheuttaen vaaraa saman tai viereisen raiteen liikenteelle. Luvattomia Seis-opas-
teen ohituksia ovat myös luvattomat liikkeet junakulkutien päätekohta -merkin tai 
liikenteenohjaajan määräämän kohdan ohi. 

Vuonna 2020 ei tapahtunut yhtään Seis-opasteen ohiajoa, joissa olisi ollut välitöntä 
törmäysuhkaa. Ohiajo voi kuitenkin aiheuttaa vakavia vaaratilanteita tai johtaa on-
nettomuuksiin, joten se on tapahtumana aina turvallisuuskriittinen ja tapahtuman 
läpikäynti sekä taustasyiden selvittäminen on aina tärkeää tehdä huolellisesti.   

3.5  Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi  

Opasteen vaihtumisia Seis-opasteeksi tapahtui eniten isoilla ja vilkkailla liikenne-
paikoilla. Kaikkiaan opasteen vaihtumisia raportoitiin yli 150 liikennepaikalla tai ra-
taosalla, mutta TURI-tietojen perusteella ei tilannetta pysty tarkastelemaan yksit-
täisten opastimien tasolla.  

 Kullasvaaran liikennepaikka ja erityisesti opastin E912 on edellisvuosien tavoin 
opastin, jossa opasteen vaihtumisia tapahtuu eniten (37 kertaa vuonna 2020). 
Myös Kouvolan liikennepaikalle on raportoitu opasteen vaihtuminen 13 kertaa, 
mutta niissä ei ole nimetty opastinta eli osa voi liittyä myös opastimeen E912. 

 Helsingin asemalla ja Helsingin liikennepaikalla on raportoitu opasteen vaihtu-
minen yhteensä 29 kertaa, mutta mikään opastin ei nouse erityisesti esille. 

 Tampereen liikennepaikalla ja Tampereen asemalla on raportoitu opasteen 
vaihtuminen 10 kertaa ja lisäksi Tampereen tavarassa ja Tampereen Järvensi-
vun liikennepaikalla myös 10 kertaa.  

 Hämeenlinnassa ja Riihimäellä on raportoitu myös opasteen vaihtumisia yli 10 
kertaa vuoden aikana. 

Opastimien ajon sallivan opasteen vaihtumisissa odottamattomasti Seis-opasteeksi 
syinä ovat useimmissa tapauksissa olleet opastimien tekniset viat tai häiriöt tai 
jonkin muun turvalaitteen vika tai häiriö (akselinlaskentavika, raidevirtapiirivika, 
virransyöttöongelma asetinlaitteella, suojastusvika, eristysvika), joka on välillisesti 
vaikuttanut myös opastimen toimintaan ja joihin kuljettaja ei esimerkiksi vallitse-
van nopeuden tai olettamusten vuoksi ole ehtinyt reagoida opasteen vaihtuessa 
juuri junan edessä tai ohitushetkellä. Ohitusmatka on ollut tyypillisesti muutamista 
kymmenistä metreistä kilometriin. Vain harvoissa tapauksissa syy opastimen vaih-
tumisessa on jäänyt tuntemattomaksi. Seuraukset ovat jääneet vähäisiksi ollen lä-
hinnä JKV:n hätäjarrutuksia ja myöhästymisiä.  

Tapauksista kuusi Fintraffic oli TURI:n poikkeamailmoituksessa merkinnyt riski-
luokitukseltaan merkittäväksi. Näissä tapauksissa kalustolle on mahdollisesti aiheu-
tunut vaurioita voimakkaasta hätäjarrutuksesta, valtakunnan verkon sähkökatko 
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on aiheuttanut asetinlaitteen siirtymisen varavirralle ja siitä on aiheutunut ongel-
mia, matkustajat ovat kokeneet poikkeuksellisen voimakkaan jarrutuskokemuksen 
ja yhdessä tapauksessa toisella raiteella vastaan tulleella yksiköllä opastin vaihtui 
samanaikaisesti Seis-asentoon.  

3.6  Luvaton liikkuminen 

Luvaton liikkuminen -luokkaan luetaan kuuluvaksi tapahtumat, joissa kalustoyksi-
kön liikkuminen tapahtuu ilman liikkumisen edellyttämää lupaa. Tähän taksono-
mialuokkaan liittyviä tapauksia oli raportoitu vuonna 2020 11 kappaletta ja liittyivät 
lähinnä siihen, että yksikkö oli lähtenyt liikkeelle, ennen kuin oli tehnyt lähtöval-
miusilmoituksen. Kuljettaja on tyypillisesti saanut junan pysähtymään ennen Seis-
opastetta näyttävää opastinta ja tapahtumissa ei ole ollut turvallisuutta vaaranta-
via seurauksia. Yhdessä tapauksessa IC-junan kuljettaja oli ajanut 200 metriä en-
nen kuin oli huomannut, että JKV-laite oli jäänyt laittamatta päälle. Kuljettaja py-
säytti junan ja kytki JKV-laitteen toimintaa.  

3.7  Ylinopeus  

Junan ylinopeus -luokkaan kuuluvat tapahtumat, joissa yksikön ylinopeus aiheutuu 
kaluston, kuljettajan tai liikenteenohjauksen virheen vuoksi. Junaliikenteen ylino-
peuteen liittyvät tapaukset kasvoivat vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna mer-
kittävästi. Suurin osa tapahtumista (24/28) sattui toukokuussa 8.–16.5. välisenä 
aikana Vantaalla Leinelän ja Lentoaseman välillä, jossa oli voimassa 20 km/h no-
peusrajoitus ja jota matkustajajunat eivät huomioineet, vaan ajoivat 80 km/h no-
peudella. Poikkeamien taustasyy ei käynyt tapahtumakuvauksista ilmi tai se, miten 
tilanne jatkui samassa kohtaa noin pitkäkestoisesti (1,5 viikkoa). 

Muut ylinopeustapaukset aiheutuivat kuljettajan inhimillisestä virheestä liikenteen-
ohjaajan suullisesta varmistuksesta huolimatta tai liikenteenohjaan inhimillisestä 
virheestä (esim. väärän painikkeen painaminen). Eräässä ylinopeuteen liittyvässä 
poikkeamassa matkustajajunan ylinopeus oli huomattava, ollen 30 km/h rajoitus-
alueella 116 km/h.  

Tilapäisten nopeusrajoitusten ilmoittaminen kuljettajille kuormittaa liikenteen- 
ohjausta paljon. Inhimillisen virheen mahdollisuus kasvaa, jos ei voida pitää kul-
kutieautomatiikkaa käytössä.  

3.8  Yksikön katkeaminen 

Junaliikenteen yksikön katkeamiset -luokkaan kuuluvat tapaukset, joissa juna tai 
muu kiskoilla liikkuva yksikkö katkeaa esim. veturin ja vaunujen tai vaunujen vä-
listä. Vuonna 2020 yksikön katkeamisia tapahtui 19 kappaletta.  

Junan katkeamisia tapahtui tavarajunille sekä vaunujen välistä että veturin ja vau-
nun välistä. Junan katkeamisiin ei liittynyt erityisiä vaaratilanteita. Syinä katkeami-
siin olivat mm. kytkinvika ja osassa tapauksista syy jäi epäselväksi. Kolmessa kat-
keamistapauksessa kuljetukseen liittyi vaarallisia aineita.   
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3.9  Virheellinen viestintä 

Virheellinen viestintä -luokkaan luetaan kuuluvaksi tapaukset, joissa kyseessä on 
sellainen virhe viestinnässä, josta ei aiheutunut muuhun luokkaan kuuluvaa onnet-
tomuutta tai vaaratilannetta. Vuonna 2020 tähän luokkaan oli raportoitu tapauksia, 
joissa virheelliseen viestintään syynä olivat mm. RAPLI-puhelimen yhdistämishäi-
riöt tai häiriöt muussa puhelinliikenteessä. Turvallisuuskriittisiä puhelinliikenteen 
häiriöt ovat etenkin tapauksissa, joissa keskustellaan esimerkiksi liikenteenohjauk-
sen kanssa kulkuteiden turvaamisen ja ratatyön suojaamisen liittyvistä asioita.  

Luokkaan on raportoitu myös tapauksista, jotka koskevat liikenteenohjaukseen tu-
levia, vähemmän tärkeiksi koettuja puheluja, jotka voivat väärin ajoittuessaan häi-
ritä liikenteenohjauksen operatiivista työtä. Tapauksesta, jossa kuljettaja ei ole 
vastannut liikenteenohjauksen puheluun tärkeän asian ollessa kyseessä, on myös 
raportoitu.  

Osassa tapauksissa kyse oli inhimillisiin syihin pohjautuvista viestinnällisistä epä-
selvyyksistä (esim. väärinymmärrys). 

Virheellinen viestintä on taustasyynä myös useissa muihin luokkiin raportoiduissa 
tapauksissa, mutta ne ovat tulleet luokitelluksi Väyläviraston linjauksen mukaan 
tapahtuman seurausta tai vaaratilannetta paremmin kuvaavaan luokkaan. Ennen 
vuotta 2020 virheelliseen viestintään liittyvät tapaukset luokiteltiin turvallisuusha-
vainnoiksi.  
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4 Vaihtotyön poikkeamat 

Vaihtotöiden poikkeamien määrät luokittain on esitetty taulukossa 8. Vertailu edel-
lisvuosien poikkeamamääriin ja poikkeamataajuuksiin on esitetty liitteessä 4. 

Poikkeamataajuus on poikkeamien määrä 100 000 vaihtotyölupaa kohden. 
Vuonna 2020 myönnettiin 25 977 vaihtotyölupaa. 

Taulukko 8.  Vaihtotöiden poikkeamien määrät ja poikkeamataajuudet (poikkea-
maa per 100 000 vaihtotyölupaa) luokittain vuonna 2020. 

Poikkeamaluokka Poikkea-
mien määrä 

Poikkeama-
taajuus 

Törmäys esteeseen 14 54 

Kalustoyksiköiden välinen törmäys 1 4 

Suistuminen 24 96 

Väärin annettu opaste 0 0 

Kulkutien turvaamisvirhe (ei estettä) 27 104 

Kulkutien turvaamisvirhe (este) 5 19 

Luvaton seis-opasteen ohitus (aiheuttaen vaaraa saman 
tai viereisen raiteen liikenteelle) 

8 31 

Luvaton seis-opasteen ohitus (aiheuttamatta vaaraa sa-
man tai viereisen raiteen liikenteelle) 

43 166 

Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi (ohiajo) 3 12 

Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi (ei ohiajoa) 8 21 

Luvaton liikkuminen 10 38 

Ylinopeus 0 0 

Vaihteen aukiajo  33 127 

Yksikön katkeaminen 0 0 

Eläimen allejäänti 0 0 

Virheellinen viestintä 7 27 

KAIKKI YHTEENSÄ 183 708 

 
Vaihtotöihin liittyvin poikkeamien lukumäärä muodostuu pääosin liikenteenohjauk-
sen TURI-ilmoituksista sekä VR-Yhtymä Oy:n rautatieturvallisuusraporttien poik-
keamailmoituksista. Kirjausten perusteella ei kaikilta osin voi päätellä, onko poik-
keama tapahtunut valtion rataverkolla vai yksityisraiteella. Epäselvät tapaukset 
ovat mukana raportoiduissa määrissä. 

Vaihtotöihin liittyvät poikkeamat ovat lukumäärällisesti vähentynet edellisvuoteen 
verrattuna. Suistumisia ja kalustoyksiköiden välisiä törmäyksiä sekä vaihteiden au-
kiajoja tapahtui huomattavasti edellisvuotta vähemmän myös poikkeamataajuuk-
sittain tarkasteltaessa. Tilastollisesti poikkeamataajuuksittain tarkasteltuna vaihto-
töiden rautatieturvallisuustason voitaneen katsoa parantuneen vuoden 2020 ai-
kana edellisiin vuosiin verrattuna. 
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4.1  Törmäykset ja suistumiset  

Kalustoyksiköiden välinen törmäys -luokkaan luokitellaan vaihtotöissä tapaukset, 
joissa tapahtuu kalustoyksiköiden välinen yhteenajo, peräänajo tai sivutörmäys. 
Vuonna 2020 tapahtui yksi vaihtotyöyksikön törmäys, kun vaihtotyöveturi törmäsi 
vaunuihin Imatrankoskella.  

Vaihtotyön törmäys esteeseen -luokkaan kuuluvat tapahtumat, joissa kalustoyksi-
kön törmää raiteilla tai raiteiden lähellä olevaan esineeseen. Vaihtotyöyksikön tör-
mäykset esteeseen olivat mm. puskimiin tai vaunujen pysäytyslaiteeseen törmäyk-
siä. Yhdessä tapauksessa vaihtotyöveturi törmäsi huoltoraiteella ATU:n sisäpuolelle 
pysäköidyn pakettiauton sivupeiliin. Asentaja oli ehtinyt poistua autolta kuljettajan 
soittaessa pilliä noin 50 metriä ennen tapahtumapaikkaa.  

Suistuminen vaihtotyössä luokkaan sisältyvät tapaukset, joissa vähintään yksi yk-
sikön pyöristä putoaa raiteelta. Suistumisia sattui pääosin vaihteissa ja johtuivat 
lähinnä vaihteiden asentoihin ja toiminnallisuuksiin liittyvistä syistä.  

Jarrukenkiä (lukittavia ja lukitsemattomia) oli myös jäänyt kiskoille ja suistaneet 
veturin ja/tai vaunun joko välittömästi liikkeelle lähdettäessä tai lyhyen matkan 
päästä jarrukengän kulkiessa vaunuletkan mukana ja törmätessä esimerkiksi side-
kiskoon. 

Muutamissa tapauksissa suistuminen johtui liian pitkälle menneestä työntöliik-
keestä ja sen seurauksena törmäämisestä raidepuskimeen. Riihimäellä touko-
kuussa sattuneessa tapahtumassa vaunuletkan täydessä kuormassa olevat vaunut 
suistivat edellä olevan kevyemmän vaunun sivuun liikkeen pysähtyessä.  

Törmäysten ja suistumisten seurauksena aiheutui sekä kalusto- että ratavauri-
oita, mutta ei henkilövahinkoja. Yhteen suistumistapaukseen liittyi vaarallisia ai-
neita, mutta ei aiheutunut vuotoa.  

4.2  Kulkutien turvaamisvirheet 

Vaihtotöiden kulkutien turvaamisvirhe -luokkaan luokitellaan tapaukset, joissa ka-
lustoyksikölle ei ole turvattu kulkutietä ohjeiden mukaisesti ja kulkutiellä ei ole es-
tettä tai on este. Kulkutien turvaamisvirheet, joissa radalla oli este, liittyivät yleensä 
liikenteenohjaajan inhimilliseen virheeseen. Esimerkiksi raiteella ei ollut vapaa-
naolon valvontaa ja ratatyön suojaus ei estänyt vaihtotyöyksikköä liikkumasta työ-
alueelle. Yhdessä tapauksessa yksikkö ohjautui jännitekatkoalueelle. Tapahtumista 
ei ole aiheutunut välittömiä vaaratilanteita. Seuraukset ovat olleet vähäisiä, aiheut-
taen lähinnä myöhästymisiä junaliikenteelle.  

Tapauksissa, joissa kulkutien turvaamisvirheissä ei ole ollut estettä radalla yksikkö 
on ohjattu liikenteenohjauksen toimesta esimerkiksi jännitteettömälle raiteelle, 
vaihtotyöluvat on annettu epähuomiossa väärälle raiteelle. Syinä tapauksiin olivat 
mm. automatiikkavirhe, väärinymmärrykset tai heikkoudet viestinnässä tai huoli-
mattomuus. 
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4.3  Luvaton Seis-opasteen ohitus  

Vaihtotyön luvaton Seis-opasteen ohitus -luokkaan kuuluvat tapahtumat, joissa ka-
lustoyksikkö liikkuu luvatta Seis-opastetta pidemmälle aiheuttamatta tai aiheuttaen 
vaaraa saman tai viereisen raiteen liikenteelle sekä liikkeet sallittua pidemmälle 
vaihtotyössä luetaan kuuluvaksi tähän luokkaan.  

Seis-opasteen ohitukset, joissa on aiheutettu vaaraa saman tai viereisen raiteen 
liikenteelle, liittyvät tilanteisiin, joissa kuljettaja on toiminut epähuomiossa toisin 
kuin liikenteenohjauksen myöntämä vaihtotyölupa olisi edellyttänyt. Syinä on voi-
nut olla heikko paikallistuntemus, epätietoisuus siitä, keneltä lupaa liikkumiseen 
tulisi pyytää, liian suuri tilannenopeus ja tähystyksen puute sekä viestintään liitty-
vät epäselvyydet. Kahdessa tapauksessa kuljetuksessa oli mukana vaarallisia ai-
neita.  

Seis-opasteen ohitukset, joissa ei ole aiheutettu vaaraa saman tai viereisen raiteen 
liikenteelle, tapahtuivat pääsääntöisesti niin, että vaihtotyöyksikkö on saanut luvan 

vaihtotyöhön ja sen jälkeen ohittanut epähuomiossa seis-tietoa näyttävän raideopas-

timen. Useissa tapauksessa kuljettaja on huomannut itse virheensä, on pysäyttänyt 
vaihtoliikkeen ennen vaihdetta ja estänyt toiminnallaan väärässä asennossa olevan 
vaihteen aukiajon. Joissakin tapauksissa vaihteet olivat oikeassa asennossa tapah-
tumahetkellä, eli vaikka vaihteelle saakka on ajettu, on vaaratilanteelta kuitenkin 
vältytty.  

Syinä tapahtumiin ovat olleet mm. liian myöhäinen jarrutus, kuljettajan keskitty-
misen herpaantuminen (esim. puhelinliikenne, keskustelu, työnopastustilanne), 
heikko näkyvyys tai epätietoisuus. Muutamissa tapauksissa tilanne on johtunut lii-
kenteenohjaajan ja kuljettajan välisestä epäselvästä viestinnästä.  

Poikkeamakuvausten perusteella Oulun liikennepaikka voi vaikuttaa kuljettajan nä-
kökulmasta hankalasti hahmotettavalta alueelta vaihtotyölupiin liittyen, varsinkin 
jos tilanteeseen liittyy samanaikaisesti paikallistuntemuksen tai osaamisen puu-
tetta. Sama vaikutelma välittyy myös muista Oulun liikennepaikalla sattuneista 
vaihtotöihin liittyvistä poikkeamista esim. luvattomissa vaihtotöissä. 

4.4  Luvaton liikkuminen  

Vaihtotöiden luvaton liikkuminen -luokkaan kuuluvat tapaukset, joissa kalusto- 
yksikkö liikkuu ilman vaihtotyölupaa. 

Luvattomat vaihtotyöt tapahtuivat pääosin inhimillisestä syystä tahattomasti. Taus-
tasyynä on useissa tapauksissa ollut liikenteenohjauksen ja vaihtotyönjohtajan vä-
liseen viestintään liittyvät epäselvyydet ja väärinymmärrykset tai huolimattomuus. 
Tapahtuman on huomannut joko vaihtotyönjohtaja itse tai liikenteenohjaus.  

Luvaton vaihtotyö on tapahtunut yleensä vaihtotyöluvan suuntaisesti, mutta yh-
dessä tapauksessa vaihtotyöyksikkö lähti luvan vastaisesti kulkutietä toiseen suun-
taan, ajaen tasoristeyksen yli ilman, että tasoristeys hälytti. Luvattomista vaihto-
työtapauksista ei kuitenkaan aiheutunut vaaraa muulle liikenteelle.  
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4.5  Vaihteen aukiajo  

Vaihtotyön vaihteen aukiajo -luokkaan kuuluvat tapaukset, joissa liikennöinti ta-
pahtuu myötävaihteeseen vaihteen ollessa kulkusuuntaan nähden väärässä asen-
nossa. Vaihteen aukiajot tapahtuivat yleensä paikallisluvilla toimittaessa. Joissakin 
tapauksissa liikenteenohjaus on epähuomiossa jättänyt vaihteen kääntämättä oi-
keaan asentoon. Seurauksina aukiajoista on ollut lähinnä vaihteiden rikkoutumisia 
ja myöhästymisiä liikenteessä. Useissa tapauksissa kuljettaja on tarkkaavaisella 
toiminnallaan huomannut vaihteen olevan väärässä asennossa, ennen tapahtuman 
syntyä.  

4.6  Virheellinen viestintä 

Luokkaan kuuluvaksi luetaan tapaukset, joissa virheellisestä viestinnästä ei aiheu-
tunut muuhun luokkaan kuuluvaa onnettomuutta tai vaaratilannetta. Vaihtotöihin 
liittyvät poikkeamat, joissa syynä oli virheellinen viestintä, liittyvät tilanteisiin, 
joissa on pyydetty lupaa epähuomiossa esimerkiksi väärälle raiteelle, kuljettaja on 
mahdollisesti ymmärtänyt liikenteenohjauksen vaihtotyön rajaamisen väärin, lu-
vanantajan sekaannuksesta opastinjärjestelmästä tai muusta väärinymmärryk-
sestä.  

Taksonomialuokka on uusi ja sitä ei ole vuoden 2020 aikana käytetty vielä kovin 
tehokkaasti. Viestinnän puutteisiin liittyviä elementtejä on runsaasti havaittavissa 
myös muihin luokkiin liittyvissä poikkeamissa.  Ennen vuotta 2020 virheelliseen 
viestintään liittyvät tapaukset luokiteltiin turvallisuushavainnoiksi.  
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5 Radanpidon poikkeamat 

Radanpidon poikkeamien määrät luokittain on esitetty taulukossa 9. Vertailu edel-
lisvuosien poikkeamamääriin ja poikkeamataajuuksiin on esitetty liitteessä 5. 

Poikkeamataajuus on poikkeamien määrä 100 000 myönnettyä ratatyölupaa koh-
den. Vuonna 2020 myönnettiin 140 409 ratatyölupaa. 

Vuoden 2020 radanpidon poikkeamien osalta tässä raportissa keskitytään erityi-
sesti luvattomiin ratatöihin, ratatyöalueen ylityksiin sekä ratatyön päättämisvirhei-
siin liittyvien syytekijöiden analysointiin.  

Taulukko 9.  Radanpidon poikkeamien määrät ja poikkeamataajuudet (poikkea-
maa per 100 000 ratatyölupaa) luokittain vuonna 2020. 

Poikkeamaluokka Poikkea-
mien määrä 

Poikkeama-
taajuus 

Törmäys esteeseen  0 0 

Kalustoyksiköiden välinen törmäys 2 1 

Suistuminen  10 6 

Ylinopeus 0 0 

Eläimen allejäänti 0 0 

Vaihteen aukiajo  24 18 

Luvaton seis-opasteen ohitus (aiheuttaen vaaraa saman 
tai viereisen raiteen liikenteelle) 

0 0 

Luvaton seis-opasteen ohitus (aiheuttamatta vaaraa sa-
man tai viereisen raiteen liikenteelle) 

0 0 

Luvaton ratatyö (ilman liikenteenohjauksen lupaa) 22 16 

Luvaton ratatyö (ilman ratatyövastaavan lupaa) 2 1 

Ratatyön päättämisvirhe 32 23 

Ratatyöalueen rajan ylittäminen 54 38 

Ratatyön paikantamisvirhe (LO johtuva) 3 2 

Ratatyön paikantamisvirhe (ratatyövastaavasta johtuva) 1 1 

Ratatyön suojaamisvirhe (liikenteenohjauksesta johtuva) 36 26 

Ratatyön suojaamisvirhe (ratatyövastaavasta johtuva) 9 6 

Virhe louhintatyössä 2 1 

Virhe tulityössä 0 0 

Turvallisuusohjeiden vastainen toiminta  94 67 

Työkone tai muu este ATU:n sisäpuolella 6 4 

Ratatyön aiheuttama vaurio 315 224 

Virhe turvamiestoiminnassa  21 15 

Virhe rautatiealueella tehtävässä muussa työssä 4 3 

Virheellinen viestintä 8 6 

KAIKKI YHTEENSÄ 645 459 

 
Suunnittelu- ja rakentamishankkeilta poikkeamia on ilmoitettu yhteensä noin 590 
kappaletta, joista osa liittyy samaan tapaukseen tai niistä on myös liikenteenoh-
jauksen tai kunnossapidon ilmoitus. Osa ilmoituksista on liikenteenohjauksen tai 
kunnossapidon raportoimia. Poikkeamia on raportoitu yli 80 hankkeelta, mutta il-
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moituksista noin 70 prosenttia on 12 hankkeen ilmoittamia (jokainen hanke ilmoit-
tanut 10 poikkeamaa tai enemmän). Kaksi hanketta on ilmoittanut yli 100 poik-
keamaa.  

Ratatöiden aiheuttamat vauriot, turvallisuusohjeiden vastainen toiminta, vaihtei-
den aukiajot, ratatyöalueiden ylitykset olivat kasvussa poikkeamataajuuksittain tar-
kasteltaessa, mutta luvattomat ratatyöt sekä ratatyön päättämisvirheet olivat vä-
hentyneet edellisvuoteen verrattuna. 

5.1  Törmäykset ja suistumiset  

Radanpidon kalustoyksikön välisiä törmäyksiä ovat tapaukset, joissa tapahtuu ka-
lustoyksiköiden välinen yhteenajo, peräänajo tai sivutörmäys. Radanpidossa kalus-
toyksikön välisiä törmäyksiä tapahtui vuonna 2020 kaksi kappaletta.  

Toisessa tapahtumassa ratatyökoneet olivat ajaneet peräkkäin ja edessä kulkeva 
sepelöintijuna oli kesken matkan pysähtynyt tarkastamaan raidetta, jolloin takaa 
tullut kiskopyöräkaivinkone törmäsi sepelöintiyksikön takimmaiseen TKA:an. Syynä 
sumu ja siitä aiheutunut heikko näkyvyys. Molemmat yksiköt olivat olosuhteiden 
vuoksi liikkuneet alennetulla nopeudella.  

Toisessa tapauksessa harjakone törmäsi TKA:n ja vesivaunun kanssa, jonka seu-
rauksena vesivaunu putosi kiskoilta. Syynä tapahtumalle oli harjakoneen liian suuri 
tilannenopeus, huono näkyvyys jyrkän alamäen ja kaarteen vuoksi. Molemmissa 
tapahtumissa seurauksena oli kalustovaurioita.  

Radanpidon törmäyksiksi esteisiin luetaan tapaukset, joissa kalustoyksikön törmää 
raiteilla tai raiteiden lähellä olevaan esineeseen. Tähän luokkaan lukeutuvia poik-
keamia ei sattunut vuonna 2020 lainkaan.  

Radanpidon suistumiset -luokkaan kuuluvat tapaukset, joissa vähintään yksi kalus-
toyksikön pyöristä putoaa raiteelta. Radanpidossa sattuneet suistumiset liittyvät 
kiskopyöräkuorma-auton, -traktorin, -kaivinkoneen ja -kurottajan kaatumisiin, ti-
pahtamisiin ja kiskoilta suistumisiin. Tapahtumiin ovat johtaneet mm. kiire, nosti-
men tukijalkojen käyttämättömyys, kiskojen liukkaus, materiaalikasan liian kaukai-
nen sijainti sekä painon epätasainen jakautuminen kiskopyörien ja vetävien kumi-
pyörien kesken. Yhdessä kiskopyöräkurottajan kaatumisessa aiheutui henkilöva-
hinkoja.  

5.2  Vaihteiden aukiajot ja luvattomat Seis-
opasteen ohitukset  

Radanpidon vaihteen aukiajo -luokkaan kuuluvat tapaukset, joissa liikutaan myö-
tävaihteeseen vaihteen ollessa kulkusuuntaan nähden väärässä asennossa. 

Radanpitoon liittyvät vaihteiden aukiajot ovat tapahtuneet epähuomiossa ratatyön 
yhteydessä. Aukiajoja on tapahtunut myös kasvillisuuden ja lumen poistoon liit-
tyen. Tapahtumaan johtaneina syinä ovat olleet mm. inhimilliset virheet, huolimat-
tomuus, kielimuuri, etäisyyden väärin arvioiminen, sääolosuhteet, pitkät työvuorot, 
tarkkavaisuuden heikentyminen yötyössä ja virheellinen toiminta ratatyöalueella.  
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Vuonna 2020 ei raportoitu yhtään luvatonta Seis-opasteen ohitusta radanpidossa. 
Syynä tähän on mahdollisesti se, että ratatyöalueella ei noudateta muita kuin sil-
lanlukitus- ja tasoristeysopastimia, joten Seis-opasteen ohitukset ovat hyvin har-
vinaisia.  

5.3  Luvattomat ratatyöt 

Luvaton ratatyö on vaaratilanne, joka voi pahimmallaan johtaa vakavaan onnetto-
muuteen. Luvaton ratatyö on aina myös turvallisuusohjeiden vastaista toimintaa. 
Luvattomaksi ratatyöksi luetaan tapaukset, jotka tapahtuvat ilman liikenteenoh-
jauksen tai ratatyövastaavan lupaa. 

Luvattomat ratatyöt, jotka tapahtuivat ilman liikenteenohjauksen lupaa, liittyvät 
pääosin tapauksiin, joissa työn tai toimenpiteen on oletettu olevan sellainen, ettei 
siihen tarvitse ratatyölupaa. Tällaisia toimenpiteitä ovat olleet esimerkiksi RSU:n 
sisäpuolelle ulottuva riskipuiden kaato, varoituslaitokseen liittyvä huoltotyö, jänni-
tekatkoon liittyvä maadoitustyö tai muu radan läheisyydessä tapahtuva huolto- tai 
lastaustoimenpide. Joissakin poikkeamissa tapahtumiin on liittynyt henkilöitä 
(esim. projektin ulkopuolisia), jotka eivät ole tunteneet luvanantomenettelyjä tai 
ovat olettaneet pelkän JETI-ilmoituksen ennakkoilmoituksen (suljettu liikenteeltä -
kapasiteettivaraus) olevan riittävä radan läheisyydessä tehtävän toimenpiteen suo-
rittamiseen. Näitä tapauksia oli yli puolet kaikista ilman liikenteenohjauksen lupaa 
tehdyistä ratatöistä. Useissa tapauksissa työ on suoritettu loppuun ja luvaton ra-
tatyö on tullut liikenteenohjauksen tietoon vasta jälkikäteen. Useissa tapauksissa 
työ on tapahtunut RSU:n ulkopuolella, mutta työ vaikuttanut käytössä oleviin tur-
valaitteisiin häiriten niiden toimintaa. 

Tilanteissa, joissa kyseessä on ollut fyysisesti raiteistolla radanpidon yhteydessä 
tapahtunut ilman liikenteenohjauksen lupaa tehty ratatyö ja joissa oletuksena toi-
mintaan on liittynyt henkilöitä, joiden tulisi roolinsa puolesta tuntea luvanantome-
nettelyt, virheellinen toiminta on yleensä huomattu liikenteenohjauksen toimesta. 
Tapahtuma on selvinnyt luvattomaksi ratatyöksi nopeasti ratatöiden aloittamisen 
jälkeen ja harvoissa tapauksessa vasta myöhemmin. Liikenteenohjaus voi huomata 
luvattoman ratatyön esimerkiksi raidevirtapiirien varautumisena ja vapautumisena, 
jonka jälkeen työ on keskeytetty ja asianmukaiset ratatyöluvat myönnetty.  

Joissakin tilanteissa liikenteenohjaus on epäillyt raiteen vapaanaolon valvonnan 
varautumisen syyksi virheellisesti teknistä vikaa (esim. eristysvika) ja kyseessä on-
kin ollut luvattoman ratatyön aiheuttamat muutokset turvalaitejärjestelmissä tai 
turvamiesmenettelyllä tehty huoltotoimenpide, joka on häirinnyt turvalaitteiden 
toimintaa. Tämän tyyppisiä tapahtumia luokan poikkeamista oli noin 20 prosenttia. 
Tilanteet ovat voineet vaikuttaa myös muuhun liikenteeseen, koska kyseistä paik-
kaa ei ole voitu ohjata normaalisti tapahtuma-aikana. Luvaton ratatyö on voinut 
tulla ilmi vasta kunnossapidon saapuessa paikalle tarkastamaan tilannetta ja tästä 
on voinut aiheutua viivettä oikean tilannekuvan saamiseksi.  

Luvaton ratatyö on saattanut johtua myös liikenteenohjauksen inhimillisestä vir-
heestä, kuten tapauksessa, jossa yövuoron lopulla liikenteenohjaaja oli suojannut 
ratatyön virheellisesti väärälle työnosalle. Aamulla töihin tullut toinen liikenteenoh-
jaaja oli epäillyt raideosuudella olevan eristysvikaa ja hälyttänyt asentajan paikalle, 
joka oli havainnoinut alueella työskentelevän kolme kiskopyöräkaivinkonetta. Ta-
pahtumalla olisi voinut olla vakaviakin seurauksia, mutta niitä ei onneksi päässyt 
syntymään. 
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Muutamissa tapauksissa on myös oletettu työskenneltävän virheellisesti toisen luo-
kan liikenteenohjausalueella, jonne ratatyölupaa ei tarvita.  

Muutamissa tapauksissa ratatyöalueesta on muodostunut radalla työskenteleville 
ja myös ratatyövastaavalle virheellinen käsitys. Yhdessä tapauksessa oli kiskopyö-
räkoneella siirrytty viereiselle työnosalle ilman ratatyölupaa. Syynä tapahtunee-
seen oli viestintään ja vastuisiin liittyvät epäselvyydet. Kiskopyöräkoneenkuljettaja 
oli olettanut ratatyövastaavan jo pyytäneen ratatyöluvan ja ratatyövastaava puo-
lestaan oli olettanut kiskopyöräkoneenkuljettajan pyytäneen itse ratatyöluvan. Lii-
kenteenohjaaja huomasi virheen ja laajensi ratatyöaluetta viereiselle työnosalle. 
Toisessa tapauksessa ratatyöalueiden väliin oli jäänyt alue, jossa ei ollut ratatyö-
luvat voimassa ja kiskopyöräkone oli siirtynyt luvatta ratatyölupa-alueelta toiselle. 
Tilanteessa oli toimittu ratatyövastaavan luvalla. Molemmat tapaukset olisi voitu 
estää huolellisella viestinnällä sekä RUMA-sovelluksen aktiivisella käytöllä. RUMA-
sovelluksessa voi tosin olla vain yksi ratatyöilmoitus kerrallaan aktiivisena ja tämän 
vuoksi toisen ratatyövastaavan luvan tietoja ei saa samanaikaisesti näkyviin. 

Yhdessä tapauksessa luvaton ratatyö oli aiheutunut siitä, että työtä oli jatkettu yli 
ennakkosuunnitelmassa ilmoitetun ajan vikaantumisen vuoksi. Kunnossapito oli 
tullut korjaamaan vian ja ratatyövastaava oli ollut siinä käsityksessä, että kunnos-
sapitäjillä oli ratatyöluvat voimassa, vaikka todellisuudessa oli ainoastaan suljettu 
liikenteeltä -kapasiteetti voimassa. Useimpien tapausten taustasyynä ovat joko 
viestintään liittyvät epäselvyydet tai virheelliset olettamukset. 

Luvattomia ratatöitä, jotka tapahtuivat ilman ratatyövastaavan lupaa, ilmoitettiin 
kaksi kappaletta. Ensimmäisessä tapauksessa työkone pyrki toisen urakoitsijan 
työalueelle ilman, että kyseisen alueen ratatyövastaava oli saanut siitä tietoa. Toi-
sessa tapauksessa käyttöönottoryhmä oli saapunut ratatyöalueelle käyttöönotto-
testejä suorittamaan vikaryhmän vielä työskennellessä ja aloittaneet työt ilman ra-
tatyölupaa. Tapahtumaan liittyi henkilövahingon vaara vikaryhmän jäsenelle, sillä 
käyttöönottotarkastuksiin liittyi kulkuteiden asettaminen, jonka vuoksi vaihteille tu-
lee käännettäessä 400V jännite sekä käännön aikana on mahdollisista, että raajat 
jäävät kielien väliin. 

Luvattomiin ratatöihin liittyvien poikkeamien korjaavista toimenpiteistä ja organi-
saatioiden sisäisistä käsittelyistä löytyy TURI-järjestelmästä hyvin vähän näyttöä. 
Muutamissa tapauksissa on edellytetty korjaavana toimenpiteenä esimerkillisesti 
laajamittaista toimintaohjeiden ja tarvittaessa myös perehdytysten dokumentoitua 
kertaamista. 

Todennäköisesti rataverkolla tehdään luvatta RSU:n sisällä töitä enemmän kuin 
tilastot näyttävät. Poikkeamiin liittyvissä tapauksissa joku ulkopuolinen on havain-
noinut luvattoman ratatyön tai tapaus on tullut liikenteenohjauksen tietoon raiteen 
tai vaihteen varautumisena.  

5.4  Ratatyöluvasta poikkeaminen  

Ratatyöluvasta poikkeaminen -luokkaan kuuluvat tapahtumat, joissa ratatyöalueen 
raja ylitetään tai ratatyö päätetään radanpidon turvallisuusohjeiden vastaisesti.  

Tapaukset, joissa ratatyöalue ylitettiin, johtuivat pääosin siitä, että työryhmään 
kuuluvilla koneenkuljettajilla tai ratatyövastaavalla oli väärä oletus ratatyöalueen 
rajoista tai he ovat luulleet ylitysalueen kuuluvan väistötyönosaan. Toiminta on 
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tapahtunut yleensä epähuomiossa tai inhimillisen erehdyksen takia. Ylitykset ovat 
tulleet liikenteenojauksen tietoon työalueiden ulkopuolisina akselinlaskentaosuuk-
sien varautumisina. Joissakin tapauksissa ratatyöalueen ylitys on käynyt ilmi ulko-
puolisen näköhavainnon (esim. vaihdemies) perusteella.  

Ratatyöalueen ylityksillä on voinut olla vaikutuksia muuhun liikenteeseen turvalait-
teiden toiminnan (esim. akselilaskennan varautuminen, baliisivika, Aja-opasteen 
vaihtuminen Seis-opasteeksi junan edessä) kautta. Ratatyöalueen ylitykset ovat 
aiheuttaneet liikenteessä Seis-opasteen ohituksia, myöhästymisiä, voimakkaita jar-
rutuksia tai todellisen vaaratilanteen (törmäysuhka). Eräässä tapauksessa rata-
työssä ollut kiskopyöräkaivinkone ylitti ratatyöalueen rajana olleen opastimen. Yk-
sikkö oli lähestymässä samanaikaisesti vasenta raidetta ja oli saanut jo lähtöluvan 
liikennepaikalta. Liikenneohjaaja huomasi työalueen ylityksen, jonka jälkeen kai-
vinkone peruutti takaisin työmaalle. Seurauksilta vältyttiin, mutta tilanteeseen liit-
tyi törmäysvaara yksikön reitityksen vuoksi.  

Joissakin tapauksissa ratatyöalue oli määritetty lähtökohtaisesti jo liian pienelle 
alueelle ja työaluetta on laajennettu myöhemmin vastamaan todellista tarvetta. 
Eräässä tapauksessa ratatyöalue oli määritetty liian pienelle alueelle ja jännitekat-
kopyyntö oli käsitelty vastamaan pääurakoitsijan JETI-ilmoitusta. Maadoituksista 
vastaava oli pyytänyt jännitekatkoa ja käyttökeskus oli kerrannut vielä puhelimessa 
jännitekatkon vaikutusalueen. Maadoituksesta vastaava ei kuitenkaan kiinnittänyt 
keskustelussa alueeseen huomioita, vaan ryhtyi suorittamaan maadoitusta rata-
työalueen ulkopuolella jännitteiseen ajolankaan. Maadoittaja epäili koettimessa 
olevan vikaa, koska koettimen varoitusvalo ei palanut tasaisesti. Maadoittaja oli 
lähtenyt nostamaan maadoitusköyttä kohti jännitteellistä ajolankaa ja huomannut 
tässä vaiheessa ajolangan olevan jännitteinen. Seurauksena sähköisku kannatti-
meen, mutta ei henkilövahinkoja. Tapahtuma on esimerkki poikkeamasta, jossa 
kertautui useampi virheellinen toiminta. Tapahtuma on käsitelty perusteellisesti 
urakoitsijoiden kanssa ja korjaavia toimenpiteitä on määritelty.  

Eräässä tapauksessa opastimen kohta oli merkitty ratatyöalueeksi vain toiselta 
puolelta ja työkoneen noustessa raiteelle ns. väärältä puolelta aiheutti ratatyöalu-
een ylityksen. Työkone on saattanut ylittää ratatyöalueen kääntyessään ja samalla 
ulottuen ratatyöalueeseen kuulumattoman viereisen raiteen ATUun. Kiskojen liuk-
kaus on voinut aiheuttaa myös kaluston liukumisen raskaan kuorman kanssa muu-
tamia kymmeniä metrejä yli sallitun alueen. Ratatyöalueen ylityksiin liittyvät poik-
keamat ovat olleet poikkeamataajuuksittain tarkasteltaessa kasvavia vuodesta 
2018 alkaen. 

Ratatyön päättämisvirheet aiheutuivat useissa tapauksissa siitä, että jokin tekninen 
tai muu toimenpide on ajoitettu väärin tai jäänyt ratatyön jälkeen tekemättä tai 
kesken ja sillä voi olla vaikutuksia junaliikenteeseen. Vuonna 2020 kirjattiin esi-
merkiksi tapahtumia, joissa ratatyön jälkeen oli:  

 akselinlaskentaosuus jäänyt varatuksi  
 ATUn sisälle jäänyt rakennusmateriaalia 
 työ jäänyt viimeistelemättä  

 viimeistelty/korjailtu työtä ratatyön päättymisen jälkeen liikenteen ehdoilla 
 paikalliskääntöluvat jääneet päälle 
 linjaosuus pyydetty puhdistamaan ennen ratatyökoneen poistumista raiteelta 
 LOKI-merkintä päätetty myöhässä 
 toimittu paikallisluvilla ratatyön päättymisen jälkeen 
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 vaihde jäänyt kielisalvalla lukituksi 

Ratatyön päättämisvirheissä oli useita tasoristeyksiin kohdistuvia poikkeamia. Ta-
soristeyksiä oli jäänyt laittamatta päälle ratatyön päätyttyä. Kyseessä oli sekä puo-
mittomia ja puomillisia tasoristeyksiä. Eräässä tapauksessa mahdollisesti kolme ju-
naa on mennyt tasoristeyksen ohi siten, että tasoristeyksen puomit ja varoitusvalot 
eivät olleet toiminnassa. Puomillisten tasoristeysten toimimattomuus on havaittu 
kuljettajien ilmoitusten perusteella. Puomittomien tasoristeysten toimintavirheitä 
junakuljettajien on vaikeaa ajaessaan havaita. Ratatyöiden päättämisvirheet olivat 
vähentyneet vuonna 2020 edellisvuosiin verrattuina.  

5.5  Ratatyön paikantamisvirheet 

Radanpidon paikantamisvirheet -luokkaan luetaan liikenteenohjauksen tai ratatyö-
vastaavan tekemät ratatyön sijainnin tai alueen paikantamisvirheet.  

Liikenteenohjauksen tekemät ratatyön paikantamisvirheet johtuivat inhimillisistä 
virheistä. Eräässä tapauksessa työnosat oli dokumentoitu kahdelle työnosalle oi-
kein, mutta suojattu järjestelmässä vain toiselle. Liikenteenohjaaja oli luetellut vain 
toisen työn osan elementit, mutta ratatyövastaava ei ollut huomannut virhettä lu-
paa toistaessaan. Liikenteenohjaaja oli myöhemmin alkanut ajattaa junaa suojaa-
matonta aluetta kohti, jolloin hän oli vielä tarkastanut käynnissä olevat ratatyöt 
dokumentoinnista ja huomannut virheen. Ratatyö oli käynnissä tapahtumahetkellä 
vain suojatulla alueella ja seurauksilta vältyttiin. Ratatyöalue suojattiin tarvittavalle 
alueelle ja tehtiin muut liikenteeseen liittyvät korjaustoimenpiteet. 

Ratatyövastaavan tekemät paikantamisvirheet aiheutuivat pääosin kommunikoin-
tiin ja viestintään liittyvistä epäselvyyksistä. On esimerkiksi virheellisesti pyydetty 
ratatyölupaa väärälle linjaosuudelle siten, että toinen paikka on sanottu epähuomi-
ossa vääriin. Asia on selvinnyt ratatyötä päätettäessä, joka on tehty ratatyön to-
delliseen fyysiseen paikkaan perustuen. Asiaa selvitellessä on käynyt ilmi, ettei ra-
tatyön tai siihen kuuluvan työnosan kuulunut alun perinkään sijoittua linjaosuu-
delle, jolle ratatyölupaa liikenteenohjauksesta pyydettiin. 

Edellä kuvatut poikkeamat ovat esimerkkejä siitä, että yhtä useampi asia epäon-
nistuu ja virhe jää inhimillisistä syistä (kiire, tarkkaamattomuus) huomaamatta ja 
asiat jäävät loppuun saakka varmistamatta joko liikenteenohjauksen ja/tai ratatyö-
vastaavan osalta.  

5.6  Ratatyön suojaamisvirheet 

Ratatyön suojaamisvirhe voi olla joko liikenteenohjauksen tai ratatyövastaavan toi-
minnasta aiheutuvaa.  

Liikenteenohjauksen puutteelliset suojaukset johtuivat pääosin inhimillisestä vir-
heestä, jonka syynä olivat esimerkiksi kiireestä johtuva kuormitustilanne, kokemat-
tomuus ja useiden samanaikaisten ratatöiden tilannekuvan ylläpito.  

Vuoden 2020 tapahtumissa on esimerkiksi päätetty tai laitettu voimaan lokilla toi-
nen ratatyö oikean sijaan, myönnetty ratatyölupa väärälle ratatyötunnukselle tai 
tehty suojaamisvirhe ratatyöalueen muutoksen yhteydessä.  
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Virheet on yleensä huomattu hyvin pian tapahtumien jälkeen, eikä vakavia seu-
rauksia ole päässyt syntymään. Yhdessä tapauksessa yhteentörmäyksen ja vaka-
van rautatieturvallisuusonnettomuuden riski kuitenkin oli todellinen, sillä kiskopyö-
räkone oli ratatyöluvan myöntämisen jälkeen aloittamassa nousua nousupaikalta 
raiteille ja samaa raidetta pitkin oli lähestynyt yksikkö, jonka ratatyövastaava ja 
hänen vierellään oleva ratatyöntekijä olivat havainneet. Tapahtumaan johtaneet 
syyt eivät käyneet TURI-ilmoituksesta ilmi.  

Eräässä tapauksessa ratatyölle käännetyn vaihteen jälkeen oli suojaus jäänyt lait-
tamatta päälle ja juna oli ajanut ratatyömaan läpi, mutta seurauksia ei syntynyt. 
Useissa tilanteissa vaihtotyöyksikkö oli päässyt lähestymään ratatyöaluetta saatu-
aan jo vaihtotyöluvan suojaamattomalle ratatyöalueelle, mutta tilanne oli huo-
mattu ja vaihtotyöluvat/kulkutien muodostaminen oli peruttu. 

Ratatyövastaavasta johtuneissa suojaamisvirheissä suurin osa tapauksista liittyi 
työalueiden paikallisluvilla suojaamisiin. Esimerkiksi paikallislupia oli palautettu en-
nen työluvan päättämistä ja erikoisen tilanteesta muutamassa tapauksessa tekee 
se, että ratatyökoneen kuljettaja oli palauttanut paikallisluvat ratatyövastaavan 
siitä tietämättä. Tapauksissa ratatyötyövastaava on voinut työselostuksessa unoh-
taa kertoa koneenkuljettajalle, että työalue on suojattu paikallisluvilla. 

Ratatyöalueet ovat olleet suojaamatta ilmoitusten perusteella muutamista minuu-
teista muutamiin kymmeniin minuutteihin. Ratatöitä on myös suojattu lukiten kie-
lisalvalla vaihde väärään asentoon, jolloin liikennöinnin estäminen suljetulle rata-
työalueelle on epäonnistunut. Tilanne on havaittu vaihtotyöntekijän toimesta ja 
seurauksia ei ole päässyt syntymään. Eräässä tapauksessa automatiikka oli aset-
tamatta lähestyvälle junalle kulkutietä ratatyöalueen läpi, kunnes tilanne suojaa-
mattomasta ratatyöstä havaittiin liikenteenohjauksessa ennen kulkutien muodos-
tumista. 

5.7  Ratatyön toimintavirhe 

Tähän luokkaan kuuluvat tapahtumat, joissa toiminta on turvallisuusohjeiden vas-
taista, tapaukset, joissa työkone tai muu este sijaitsee liikennöidyn raiteen ATUn 
sisäpuolella aiheuttaen vaaraa liikennöinnille tai ratatyölle sekä tapaukset, joissa 
louhinta- tai tulitöissä on tehty virhe ja josta aiheutuu vaaraa liikennöinnille tai 
ratatyölle. 

Luokan tapahtumat liittyvät hyvin erilaisiin tilanteisiin ja yhteisenä tekijänä on se, 
että tilanteessa on toimittu toisin kuin turvallisuusohjeet edellyttäisivät. Turvalli-
suusohjeiden vastaiseen toimintaan liittyviä elementtejä löytyy käytännössä lähes 
kaikista radanpitoon liittyvistä poikkeamaluokista, mutta taksonomian mukaan 
poikkeamat luokitellaan niiden osalta omiin luokkiin. Turvallisuusohjeiden vastai-
nen toiminta -luokassa tietyt toimintavirheet korostuvat, koska niille ei ole takso-
nomiassa omaa luokkaa ja ne on Väyläviraston kanssa sovitusti luokiteltu tähän 
luokkaan. 

Noin puolet turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta kohdistui poikkeamailmoi-
tuksissa sähkörataan liittyviin tapahtumiin. Tapahtumiin on voinut liittyä sähköta-
paturman mahdollisuus sekä aiheutua laite- tai materiaalivahinkoja. Tapahtumista 
esimerkkeinä maadoituksia on tehty jännitteettömään lankaan, jännitekatko on 
tehty alkuperäistä suunnitelmaa laajemmalle alueelle, työmaadoitukset ovat olleet 
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ajolangassa kiinni jännitekatkoa purettaessa ja maadoituksia on purettu virheelli-
sesti väärältä raiteelta. Seurauksina on ollut eri tapahtumissa mm. junan ajautu-
minen jännitteettömälle alueelle, kipinäsuihku, junan tai ratatyön myöhästyminen, 
häiriö sähkönsyötössä sekä vaaratilanne asentajalle. Syinä ovat olleet tarkkuuden 
tai osaamisen puutteet maadoitusten teossa, kiire, väsymys ja yötyö sekä riittä-
mätön perehtyneisyys alueeseen. Vakavilta seurauksilta vältyttiin, mutta vaarati-
lanteita tapahtumiin on sisältynyt.  

Suurena osuutena poikkeamailmoituksissa ovat tapahtumat, joissa oli työskennelty 
maastossa ilman hyväksyttyä liikenneturvallisuussuunnitelmaa, liikenneturvalli-
suussuunnitelmaa ei ole päivitetty vastaamaan muutostöitä tai se on ollut muuten 
puutteellinen. Nopeusrajoituksiin liittyviä baliiseja on asennettu maastoon, mutta 
työstä on jäänyt tekemättä vaadittavat ennakkoilmoitukset ja nopeussuunnitelmat.  

Tapahtumia, joissa on työskennelty radalla tai radan läheisyydessä ilman asianmu-
kaisia suojavarustuksia oli myös kirjattu runsaasti. Useissa tapauksissa kypärä tai 
muu suojavaruste puuttui työntekijöiltä (suojalasit, turvakengät) työskennellessä. 

Turvallisuusohjeiden vastaiseksi toiminnaksi oli kirjattu myös tapahtumia, joissa oli 
työskennelty ilman ratatyölupaa tai turvamiesmenettelyä radan läheisyydessä ja 
työ oli saattanut ulottua myös RSU:aan. Ratatyövastaavan toiminnassa on voinut 
ilmetä myös turvallisuusohjeiden vastaisia puutteita. 

Työkone tai muu este ATUn sisäpuolella -luokkaan sisältyvät tapaukset, joissa työ-
kone tai muu este on sijainnut liikennöidyn raiteen ATUn sisäpuolella aiheuttaen 
vaaraa liikennöinnille tai ratatyölle. 

Vuonna 2020 tapauksia oli raportoitu kuusi kappaletta ja ne liittyivät tapauksiin, 
joissa ATUn tai RSU:n sisäpuolella oli huoltoauto, raiteelle tippunut poravaunu, 
ratatyöhön liittyvää materiaalia sekä työkoneita. Eräässä tapauksessa juna oli jou-
tunut tekemään hätäjarrutuksen ja kahdessa tapauksessa työkone oli väistänyt 
junaa ennen yhteentörmäystä. Kahdessa tapauksessa ratatyön ATUun siirtyneet 
aidat olivat kolhaisseet ohiajavaa junaa.  

Vakavilta seurauksilta vältyttiin tämän luokan tapauksissa, mutta vaaratilanteita 
aiheutui. Tunnelin suuaukon kallion päällä porareiältä toiselle siirrossa ollut ja ra-
dalle tippunut poravaunu aiheutti materiaalivaurioita sekä useiden junavuorojen 
korvaustarpeen linja-autokyydityksillä. 

Tämän luokan tyyppisiä tapauksia voi sisältyä myös jonkin verran muihin luokkiin 
raportoituihin poikkeamiin, kuten esimerkiksi luvattomiin ratatöihin sekä turvalli-
suusohjeiden vastaiseen toimintaan, joten siinä mielessä poikkeamien vähäinen 
määrä ei välttämättä kuvaa täysin asian todellista tilaa.  

5.8  Ratatyön aiheuttama vaurio  

Luokkaan kuuluvaksi luetaan radanpidon töissä aiheutetut vauriot radan rakentei-
siin, laitteisiin tai merkkeihin. Tapahtumista suurin osa liittyi ratatyön aiheuttamiin 
kaapelivaurioihin. Tähän luokkaan oli raportoitu myös esimerkiksi sivusiirtymiä, 
heittoja radassa ja erilaisia ratatyökoneen töytäisyn aiheuttamia infrakohteiden 
vaurioita ja rikkoutumisia (sähköratapylväs, sähkökaappi, baliisi, vaihdelämmitys-
sauva ja -kaappi, opastin jne.).  
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Syinä tapahtuneisiin olivat mm. huolimaton työn suunnittelu, jossa vaikutukset tur-
valaitteisiin on jätetty huomioimatta, ei tietoa kaapeleiden sijainnista tai kaapelei-
den liian kevyesti suojaaminen sekä tarkkaamattomuus kaivuu- ja lumitöissä. 

5.9  Virhe turvamiesmenettelyssä 

Virhe turvamiesmenettelyssä -luokkaan raportoidaan tapaukset, joissa turvamies-
toimintaa on suoritettu Radanpidon turvallisuusohjeiden vastaisesti. 

Tilanteissa on työskennelty tai liikuttu radan läheisyydessä ilman turvamiestä ja 
aiheutettu toiminnalla jonkinlainen vaaratilanne. Joissakin tapauksissa turvamies 
on poistunut paikalta (esim. lounaalle tai suojaan sateelta) ja työ on jäänyt käyntiin 
ilman turvamiehen turvaamista. Eräässä tapauksessa työkoneen kuljettaja ei ole 
kuitannut kuulleensa ilmoitusta ja toisessa tapauksessa turvamies ei ollut keskeyt-
tänyt meneillään olevaa työtä poistuessaan.  

Muutamissa poikkeamissa turvamiehen toiminta on ollut varomatonta radalla lii-
kuttaessa ja on aiheutunut välittömiä vaaratilanteita ja junan hätäjarrutus turva-
miehen tai muiden henkilöiden allejääntivaaran vuoksi. Turvamiehen oma esimer-
killinen toiminta ratatyömaalla on tärkeää myönteisen turvallisuusilmapiirin luon-
nissa sekä välillisten rautatieturvallisuusasioiden huomioimisessa työssä. 

Analysoinnissa on Väyläviraston painotusten mukaan keskitytty erityisesti syyteki-
jöiden analysointiin virheelliseen turvamiesmenettelyyn liittyvissä poikkeamissa. 
Poikkeamista käy ilmi tietynlainen rutinoituminen tai turvallisuuteen tunteeseen 
tuudittautuminen turvamiestoiminnassa, jolloin turvallisuusasiat eivät saa riittä-
västi painoarvoa työskennellessä ja se voi heijastua varomattomana sekä harkit-
semattomana toimintana. 

Virheet turvamiestoiminnassa ovat poikkeamataajuuksittain tarkasteltuina lähes 
tuplaantuneet edellisvuoteen verrattuna.   
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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 2020. 

Poikkeamaluokka Poikkeamien määrä 

Onnettomuus 16 

Muu vaaratilanne tasoristeyksessä 15 

Varoituslaitteiston toimintavirhe 44 

Tasoristeyksen näkemän estäminen 1 

Puomin rikkoutuminen 90 

KAIKKI YHTEENSÄ 166 

 
Tasoristeyksiin liittyvät poikkeamat vähenivät edellisvuoteen verrattuna. Tasoris-
teyksen puomin rikkoutumisia on vuonna 2020 raportoitu selvästi vähemmän kuin 
aikaisempina vuosina. Tämä johtunee työmatkaliikenteen vähentymisestä pande-
miatilanteen vuoksi.  Puomin rikkoutumisissa syynä on ollut useissa tapauksissa 
liian suuri tilannenopeus. Myös varoituslaitosten toimintavirheet vähenivät edellis-
vuoteen verrattuna. 

Muu vaaratilanne-luokkaan raportoitiin tapauksia, joissa esimerkiksi vaihtotyöyk-
sikkö tai juna oli joutunut jarruttamaan tasoristeyksessä rataa ylittämässä olevan 
ajoneuvon vuoksi tai tapahtui törmäys. Onnettomuus-luokan poikkeamat liittyivät 
tapauksiin, joissa tasoristeys oli ylitetty puomien ollessa alhaalla (esim. koululai-
set), tasoristeykseen on jäänyt esimerkiksi teknisen vian tai muun syyn vuoksi la-
vetti, sähköpotkulauta, auto tai eräässä tapauksessa linja-auto.  

Vakavia tasoristeysonnettomuuksia, joissa tasoristeyksen käyttäjä menehtyi tai 
loukkaantui vakavasti, tapahtui viisi. Onnettomuuksista yksi tapahtui puomeilla va-
rustetussa tasoristeyksessä ja muut tapahtuivat varoituslaitteettomissa tasoris-
teyksissä. Merkittävät onnettomuudet on luokiteltu myös turvallisuusindikaatto-
reilla ja esitelty kappaleessa 2.3 . 
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7 Henkilövahinko-onnettomuudet ja  
-vaaratilanteet 

Henkilövahinko-onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrät on esitetty taulukossa 
11. Vertailu edellisvuosiin on esitetty liitteessä 7.  

Aikaisemmasta tilastoinnista poiketen henkilövahinko-onnettomuuksiin on vuonna 
2020 luokiteltu kaikki rautatiejärjestelmään liittyvät henkilöonnettomuudet (myös 
aikaisemmin Muut onnettomuudet -luokkaan raportoidut henkilöonnettomuudet). 

Taksonomian mukaisessa luokittelussa ei ole omia luokkia itsetuhoisille tapauksille 
(itsemurhat, itsemurhayritykset ja itsetuhoinen oleskelu rautatiealueella), joten 
myös ne on luokiteltu käytössä oleviin luokkiin. 

Taulukko 11. Henkilövahinko-onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrät 
vuonna 2020. 

Poikkeamaluokka Poikkeamien määrä 

Allejäänti 56 

Allejäännin vaaratilanne 9 

Luvaton liikkuminen rautatiealueella 194 

Muu henkilöonnettomuus 32 

KAIKKI YHTEENSÄ 291 

 
Allejääntien ja muiden henkilöonnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrät ovat 
edellisvuosia vastaavalla tasolla. Poikkeamissa oli havaittavissa etenkin nuorison 
oleskelua radan läheisyydessä junan kuljettajien ilmoitusten mukaan.  
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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 2020. 

Poikkeamaluokka Poikkeamien määrä 

VAK-onnettomuus (ei päästöjä) 3 

VAK-onnettomuus (päästöjä) 0 

VAK-onnettomuuden vaaratilanne 3 

Vaarallisten aineiden vuoto 50 

KAIKKI YHTEENSÄ 56 

 
Vuonna 2020 ei raportoitu yhtään VAK-onnettomuutta.  

Vaarallisten aineiden vuotojen määrä on tuplaantunut edellisvuodesta. Vuodot liit-
tyvät esimerkiksi hydrauliikkaletkujen rikkoutumisiin, polttoaineen valumiseen 
maastoon tankkauksen yhteydessä. 

25 poikkeamailmoituksessa oli tapahtumassa raportoitu olleen mukana VAK-vau-
nuja, mutta näistä kolmessa tapahtui onnettomuus ja kolmessa oli VAK-onnetto-
muuden vaaratilanne. VAK-onnettomuuksia, joissa ei syntynyt päästöjä, olivat yksi 
vaihtotyöyksikön suistuminen, yksi tasoristeysonnettomuus ja yksi liikkuvan kalus-
ton tulipalo. VAK-onnettomuuden vaaratilanteita liittyi kahteen junan katkeamisti-
lanteeseen ja yhteen kaluston karkaamiseen. 
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9 Liikkuvan kaluston poikkeamat 

Liikkuvan kaluston poikkeamien määrät on esitetty taulukossa 13. Vertailu edellis-
vuosiin on esitetty liitteessä 9. 

Taulukko 13. Liikkuvan kaluston poikkeamien määrät vuonna 2020 

Poikkeamaluokka Poikkeamien määrä 

Rikkoutunut pyörä 0 

Rikkoutunut akseli 4 

Kuormausvirhe  34 

Kuumakäynti 279 

Lovipyörä 62 

Kulunvalvonnan veturilaitevika 61 

Muu rikkoutuminen 10 

Liikkuvan kaluston avonainen ovi  5 

Liikkuvan kaluston tulipalo 16 

Kaluston karkaaminen 12 

KAIKKI YHTEENSÄ 483 

 
Lovipyörät ja kuumakäynnit sekä kuormausvirheisiin sisältyvät ylikuormat on ra-
portoitu LAKU- ja VEKU-järjestelmistä saatujen tietojen perusteella. Lovipyörät oli-
vat laskeneet huomattavasti viime vuoteen (263 kpl) verrattuna. Kuumakäynnit 
olivat hieman laskeneet ja kuormausvirheiden ylikuormat olivat pysyneet lähes sa-
mana vuoteen 2019 verrattuna. 

Kulunvalvonnan veturilaitevikojen määrä on raportoitu Rataliikennekeskuksen häi-
riöviestien perusteella, joten niiden syistä ei ole tarkempia tietoja. 

Kalustoyksikön karkaamiset liittyvät pääosin toimintaan lajittelussa tai kuormaus-
raiteilla. Seurauksena karkaamisissa oli opastimen ohitus tai aukiajo, jonka jälkeen 
suoritettiin vaihteiden tarkastus, mutta niistä ei aiheutunut suurempia vahinkoja. 
Syynä karkaamiseen vaunujen paikallaan pysymisen puutteellinen varmistaminen 
(pysäytyskenkä irronnut tai puuttui kokonaan), kova tuuli tai virhearvio vaunun 
liikkumisvauhdista. Yksi karkaaminen tapahtui radanpidon töissä työkoneen pe-
rässä olleen vaunun kiinnityksen rikkouduttua. Yhteen kaluston karkaamiseen liittyi 
VAK-vaunuja. 

Kaluston paloista viisi oli veturin paloja, yksi kiskobussin palo ja yksi työkoneen 
palo. Kuusi ilmoituksia koski junan savuamista tai paloa. Muut kaluston palot olivat 
matkustajajunan sisätiloissa syttyneitä paloja. 
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10 Rautatieinfrastruktuurin poikkeamat 

Rautatietoimintojen ratainfran kuntoon liittyvien poikkeamien määrät on esitetty 
taulukossa 14. Vertailu edellisvuosiin on esitetty liitteessä 10. 

Taulukko 14. Ratainfran kuntoon liittyvien poikkeamien määrät vuonna 2020. 

Poikkeamaluokka Poikkeamien määrä 

Kiskon katkeama 27 

Raiteen nurjahdus 45 

Hellekäyrä (sisältyy edelliseen) 4 

Vaihteen aukiajoilmaisu 138 

Vaurio raiteen rakenteessa 955 

Virhe radan merkeissä 3 

Virhe raidegeometriassa 9 

Virhe nopeusrajoituksessa 22 

Kulkuväylät 19 

Valaistus 0 

KAIKKI YHTEENSÄ 1223 

 
Kiskon katkeamia tapahtui eniten muina talvikuukausina, yhteensä 19 kertaa loka-
maaliskuun aikana ja muut tapaukset huhti-toukokuun aikana. 

Raiteen nurjahduksiin luokiteltiin kolahduksia, heittoja ja painumia, joiden syyt ei-
vät välttämättä selviä poikkeamailmoituksista. Hellekäyriä raportoitiin viidessä il-
moituksessa, joista yhdessä ilmoituksessa raportoitiin hellekäyriä seisemässä koh-
taa raidetta ja yhdessä ilmoituksessa kahdessa kohtaa raidetta. 

Vaihteen aukiajoilmaisut on raportoitu Rataliikennekeskuksen häiriöviestien perus-
teella. Aukiajoilmaisuja raportoitiin selvästi edellisvuotta vähemmän. Vaihteet, 
joista raportoitiin eniten aukiajoilmaisuja, olivat: 

 Pulsa V002 (7 aukiajoilmaisua) 
 Hakosilta V241 (4 aukiajoilmaisua) 
 Lahti V629 (4 aukiajoilmaisua) 
 Lielahti V715 (4 aukiajoilmaisua) 
 Luumäki V016 (4 aukiajoilmaisua) 

 Pulsa V001 (4 aukiajoilmaisua) 
 Siilinjärvi V634 (4 aukiajoilmaisua) 

Kaksi näistä oli samoja vaihteita, joista raportoitiin eniten aukiajoilmaisuja vuonna 
2018 (Hakosilta V241 ja Lielahti V715).  

Vaurio raiteen rakenteessa -luokka sisältää paljon erilaisia radan rakenteisiin ja 
laitteisiin liittyviä vika- ja vauriotilanteita, joille ei ole omaa luokkaa mm. opastin-
vikoja, eristysvikoja, vaihde ei käänny tai vaihdetta ei saada valvontaa, liikenteen-
ohjauksen yhteyskatkoja, asetinlaitevikoja ja muita turvalaitevikoja. Kaikki rapor-
toidut viat eivät välttämättä aiheuta välitöntä vaaratilannetta, mutta vaikuttavat 
välillisesti turvallisuuteen esimerkiksi aiheuttamalla lisätyötä liikenteenohjeukselle.  
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Taksonomian myötä käyttöön tulleisiin uusiin luokkiin (virhe radan merkeissä, virhe 
raidegeometriassa, kulkuväylät, valaistus) on raportoitu toistaiseksi melko vähän 
poikkeamia. Oma luokka olisi selvästi tarpeellinen turvalaitteisiin kohdistuville ta-
pauksille. 
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11 Muut onnettomuudet 

Muut rautatietoimintojen onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja turvallisuushavain-
tojen määrät on esitetty taulukossa 15. Vertailu edellisvuosiin on esitetty liitteessä 
11.  

Vuonna 2020 kaikki henkilövahingot raportoitiin aikaisemmasta poiketen henkilö-
onnettomuudet yhteenvedossa (kappale 7).  

Vuonna 2020 ei ollut lainkaan käytössä liikennetuhotyö -luokkaa. Aikaisemmin lii-
kennetuhotöinä raportoidut tapaukset sisältyvät ilkivalta -luokkaan. 

Vuonna 2020 ei ollut käytössä rautatiejärjestelmän ulkopuolisen aiheuttama vaa-
ratilanne -luokkaa. Siihen aikaisemmin raportoidut tapaukset on soveltuvin osin 
raportoitu muut onnettomuus tai vaaratilanne -luokkaan. 

Vuonna 2020 ei ollut lainkaan käytössä turvallisuushavainnot -luokkaa, jotka aikai-
semmin on raportoitu osana muiden onnettomuuksien yhteenvetoa. Aikaisemmin 
turvallisuushavaintoina raportoituja tapauksia on luokiteltu tapauskohtaisesti mui-
hin luokkiin tai jätetty kokonaan luokittelematta. 

Taulukko 15. Muiden onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja turvallisuushavainto-
jen määrät vuonna 2020. 

Poikkeamaluokka Poikkeamien määrä 

Tulipalo (muualla kuin liikkuvassa kalustossa) 32 

Ilkivalta 394 

Muu onnettomuus tai vaaratilanne 2) 312 

KAIKKI YHTEENSÄ 738 

 
Raportoidut tulipalot olivat pääosin maastopaloja rautatiealueen läheisyydessä ja 
rakennus- tai tehdaspaloja radan läheisyydessä. Osassa tapauksia junaliikenne 
keskeytettiin sammutustöiden tai tilanteen selvittämisen ajaksi. Muutamissa ta-
pauksissa palo aiheutui radanpitoon liittyvistä töistä (mm. vesakointi, valaisimen 
vaihto) ja muutamissa tapauksissa kyseessä oli ratapölkkyjen palo. 

Ilkivalta sisältää tapaukset, joissa rikottiin/tuhottiin rautatiejärjestelmään kuuluvia 
laitteita ja/tai rakenteita ja aiheutettiin siten haittaa tai vaaratilanteita liikennöin-
nille tai muuten rautatiejärjestelmälle. Suurin osa luokan tapahtumista oli ilmoituk-
sia kivistä tai muista vierasesineistä kiskoilla.  

Muu onnettomuus tai vaaratilanne -luokka sisältää tapaukset, joille ei ole omaa 
luokkaa mm. sääolosuhteiden aiheuttamat vahingot (sähkökatkot ym. ukkosvahin-
got, puiden kaatumiset radalle, lumiongelmat, tulvavahingot), erilaisia järjestelmiin 
liittyviä yhteysongelmia sekä hälytyksiä, joita kunnossapito on käynyt kuittaamassa 
laitetiloissa. 
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12 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Vuosi 2020 oli merkityksellinen pandemiatilanteen vuoksi junaliikenteelle. Juna- 
kilometrien määrä oli vuonna 2020 edellisvuotta huomattavasti pienempi 
(54,4/47,5 milj. junakilometriä) työ- ja vapaa-aika matkustamisen vähenemisen 
vuoksi ja joka tietysti osaltaan korreloi myös poikkeamien lukumäärän vähentymi-
sen kanssa. Laskua vuoteen 2019 verrattuna oli myös myönnettyjen ratatyölupien 
(158 858/140 409 kpl) ja vaihtotyölupien (27 641/25 977 kpl) määrissä, mutta ei 
samassa suhteessa.  

TURI-järjestelmästä sekä muista lähteistä (mm. häiriöviestit ja rautatieturvallisuus-
raportit) peräisin olevien poikkeamailmoitusten määrän ja poikkeamataajuuksien 
perusteella rautateiden turvallisuustason voidaan katsoa monelta osin parantu-
neen vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Rataverkolla sattuu yhä edelleen 
poikkeamia, jotka havaitsee sivullinen henkilö tai tulevat tietoon sattumalta, joten 
tästä päätellen kaikki tapahtumat eivät tule raportoiduksi. Oletuksena kuitenkin on, 
että vakavimmat vaaratilanteet tulevat asianmukaisesti raportoitua ja näkyvät ti-
lastoinnissa.  

Poikkeamailmoituksia tulisi useissa tapahtumissa tulla rataverkon haltijalle usealta 
eri taholta raportoituna, riippuen siitä, ketä osapuolia tapahtumaan on ollut osalli-
sena. Käytännössä tapahtumia raportoidaan kuitenkin sattuneisiin tapahtumiin 
nähden liian vähäisesti/poikkeama, sillä useasta tapahtumasta löytyy vain yksi il-
moitus ja tapahtumassa osallisena olleen toisen tai kolmannen osapuolen ilmoitus 
puuttuu. Poikkeamia ilmoitetaan myös hyvin myöhään tapahtumahetken jälkeen, 
eivätkä Väyläviraston Turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen ja käsittely-ohjeessa 
ohjeistamat ilmoitusajat käytännössä toteudu suuressa osassa tapauksia. Kirjaus-
hetkiä tarkasteltaessa Fintrafficin laatimat poikkeamailmoitukset laaditaan 97 % 
tapauksissa yhden vuorokauden kuluessa, mutta esimerkiksi kunnossapidon ilmoi-
tuksista vain 27 % prosenttia kirjataan TURIin vuorokauden kuluessa ja 14 %  
2–3 vuorokauden kuluessa. Kunnossapidon laatimia poikkeamailmoituksia myös 
puuttuu useissa tapauksissa, vaikka kunnossapito on ollut tapahtumassa osalli-
sena.  

Tilastojen perusteella positiivista turvallisuuden kehitystä havaittavissa oli junalii-
kenteeseen ja vaihtotöihin liittyvissä poikkeamissa. Radanpidon poikkeamamäärät 
olivat puolestaan kasvaneet vuoteen 2019 verrattuna, vaikka ratatyölupia myön-
nettiin edellisvuotta vähemmän.  

Junaliikenteessä turvallisuustason positiivista kehitystä oli tilastollisesti havaitta-
vissa poikkeamataajuuksittain tarkasteltaessa etenkin sattuneissa kulkuteiden tur-
vaamisvirheissä, luvattomissa Seis-opasteen ohituksissa sekä opastimien vaihtu-
misissa Seis-opasteiksi. Kulkuteiden turvaamisvirheissä on tapahtunut poik-
keamien määrän laskua tasaisesti jo vuodesta 2016 alkaen. Junaliikenteen ylino-
peustapaukset lisääntyivät vuonna 2020. Vertaillessa ylinopeuksia poikkeamataa-
juuksittain määrä lähes tuplaantui vuoteen 2019 verrattuna. Ylinopeuteen liittyvät 
poikkeamat sattuivat pääosin samassa paikassa, tiettynä ajanjaksona, Leinelä-Len-
tokenttä välillä ja poikkeamailmoitusten perustella syytekijä jäi epäselväksi.  

Vaihtotyölupia myönnettiin vuonna 2020 hieman edellisvuotta vähemmän. Poik-
keamataajuuksittainkin tarkasteltaessa poikkeamien lukumäärä on merkittävästi 
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vähentynyt vuoteen 2019 verrattuna lähes kaikissa taksonomialuokissa, lukuun ot-
tamatta luvattomia Seis-opasteen ohituksia, joissa on aiheutettu vaaraa saman tai 
viereisen raiteen liikenteelle. Erityisen merkittävä positiivinen muutos oli tapahtu-
nut suistumisiin, luvattomiin liikkumisiin sekä vaihteiden aukiajoihin liittyvien poik-
keamien vähenemisessä.  Kalustoyksiköiden välisissä törmäyksissä on vaihtotöissä 
tapahtunut myös huomattavaa vähenemistä useampien vuosien ajan. Vuonna 
2020 tapahtui vain yksi kalustoyksiköiden välinen törmäys, kun vuosina 2016–2019 
luku on vaihdellut 9–13 törmäyksen välillä.  

Radanpidon poikkeamien määrät olivat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna noin 
11 %, vaikka ratatyölupia myönnettiin vuonna 2020 noin 12 % edellisvuotta vä-
hemmän. Poikkeamataajuuksittainkin tarkasteltaessa poikkeamien määrän kasvua 
oli tapahtunut tietyissä taksonomialuokissa. Kasvua oli tapahtunut etenkin ratatyön 
aiheuttamissa vaurioissa, ratatyöalueen rajan ylittämisissä, sekä turvallisuusohjei-
den vastaisessa toiminnassa. Ratatyöalueen ylittämisissä trendi on ollut kasvava 
poikkeamien määrissä jo vuodesta 2016 saakka. Turvallisuusohjeiden vastaisessa 
toiminnassa korostuvat inhimilliset tekijät (HOF), esim. osaamattomuus, kiire, huo-
limattomuus, rutinoituminen ja olettamukset. Poikkeamailmoituksissa tulisi ny-
kyistä enemmän kiinnittää huomiota HOF-tekijöiden kirjaamiseen, jotta aiheesta 
saataisiin myös tilastollista näyttöä. Radanpidon poikkeamissa turvallisuustason 
parantumista oli tapahtunut luvattomissa ratatöissä, ratatyön päättämisvirheissä, 
liikenteenohjauksesta johtuvissa ratatyön suojaamisvirheissä sekä virheissä turva-
miestoiminnassa edellisvuoteen verrattuna.  

Radanpidon poikkeamien määrää ja negatiivista kehitystä selittää varmastikin ali-
hankintaketjujen yleinen käyttö ja turvallisuuskulttuurin taso esim. tietyissä hank-
keissa, projekteissa tai organisaatioissa. Radanpidon työntekijöillä tulisi olla ny-
kyistä enemmän ymmärrystä oman työn välillisestä vaikutuksesta rautatieturvalli-
suuteen. Turvallisuuden kannalta oleellisten avainhenkilöiden esimerkillinen oma 
toiminta on keskiössä hankkeiden tai organisaatioiden sisäisen turvallisuusilmapii-
rin luonnissa.  

Suurimmassa osassa poikkeamatapauksista TURI-järjestelmään ei jää jälkeä siitä, 
onko poikkeama käsitelty organisaation sisäisesti, kuinka käsittely on tapahtunut 
ja mitkä korjaavat toimenpiteet ovat olleet. Joissakin tapauksissa löytyy kirjaus, 
että asia on käsitelty työmaakokouksessa ja korjaavana toimenpiteenä on voinut 
olla esimerkiksi ohjeistuksen kertaaminen. Tunnistettujen ongelmakohtien ohjeis-
tusta olisi hyödyllistä tarkastella jatkuvasti toiminnasta saadun tiedon perusteella 
ja päivittää tarvittaessa ohjeistusta vastamaan monitoimijaympäristön kasvaviin 
haasteisiin.  

 
 



Väyläviraston julkaisuja 56/2021 Liite 1 / 1 (4) 

 

Poikkeamataksonomia 

Taulukko 16. Poikkeamataksonomian tapahtumaluokat 1-3. 

Tapahtuma-
luokka 1 

Tapahtumaluokka 2  Tapahtumaluokka 3 

Junaliikenne Suistuminen   

Junaliikenne Tasoristeystapahtuma Onnettomuus 

Junaliikenne Tasoristeystapahtuma Puomin rikkoutuminen 

Junaliikenne Tasoristeystapahtuma Varoituslaitteiston toimintavirhe 

Junaliikenne Tasoristeystapahtuma Muu vaaratilanne tasoristeyksessä 

Junaliikenne Tasoristeystapahtuma Tasoristeyksen näkemän estäminen 

Junaliikenne Törmäys Törmäys esteeseen 

Junaliikenne Törmäys Kalustoyksiköiden välinen törmäys 

Junaliikenne Muu onnettomuus tai vaaratilanne   

Junaliikenne Vaarallisten aineiden vuoto   

Junaliikenne Kulkutien turvaamisvirhe Ei estettä 

Junaliikenne Kulkutien turvaamisvirhe Este 

Junaliikenne Kulkutien turvaamisvirhe Lähtöluvan antaminen ilman edellytyksiä 

Junaliikenne Luvaton seis-opasteen ohitus Aiheuttaen vaaraa saman tai viereisen 
raiteen liikenteelle 

Junaliikenne Luvaton seis-opasteen ohitus Aiheuttamatta vaaraa saman tai viereisen 
raiteen liikenteelle 

Junaliikenne Allejäänti, muu henkilöonnettomuus tai 
vaaratilanne 

Allejäänti 

Junaliikenne Allejäänti, muu henkilöonnettomuus tai 
vaaratilanne 

Muu henkilöonnettomuus 

Junaliikenne Allejäänti, muu henkilöonnettomuus tai 
vaaratilanne 

Allejäännin vaaratilanne 

Junaliikenne Allejäänti, muu henkilöonnettomuus tai 
vaaratilanne 

Luvaton liikkuminen rautatiealueella 

Junaliikenne Eläimen allejäänti   

Junaliikenne Ilkivalta   

Junaliikenne Kalustopoikkeama Liikkuvan kaluston tulipalo 

Junaliikenne Kalustopoikkeama Rikkoutunut pyörä 

Junaliikenne Kalustopoikkeama Rikkoutunut akseli 

Junaliikenne Kalustopoikkeama Kuormausvirhe 

Junaliikenne Kalustopoikkeama Kuumakäynti 

Junaliikenne Kalustopoikkeama Lovipyörä 

Junaliikenne Kalustopoikkeama Kulunvalvonnan veturilaitevika 

Junaliikenne Kalustopoikkeama Muu rikkoutuminen 

Junaliikenne Kalustopoikkeama Liikkuvan kaluston avonainen ovi 

Junaliikenne Luvaton liikkuminen   

Junaliikenne Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi Ohiajo 

Junaliikenne Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi Ei ohiajoa 

Junaliikenne Väärin annettu opaste   

Junaliikenne Vaihteen aukiajo   

Junaliikenne Virheellinen viestintä   

Junaliikenne Yksikön katkeaminen   

Junaliikenne Ylinopeus   

Vaihtotyö Suistuminen   
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Tapahtuma-
luokka 1 

Tapahtumaluokka 2  Tapahtumaluokka 3 

Vaihtotyö Tasoristeystapahtuma Onnettomuus 

Vaihtotyö Tasoristeystapahtuma Puomin rikkoutuminen 

Vaihtotyö Tasoristeystapahtuma Varoituslaitteiston toimintavirhe 

Vaihtotyö Tasoristeystapahtuma Muu vaaratilanne 

Vaihtotyö Tasoristeystapahtuma Tasoristeyksen näkemän estäminen 

Vaihtotyö Törmäys Törmäys esteeseen 

Vaihtotyö Törmäys Kalustoyksiköiden välinen törmäys 

Vaihtotyö Vaarallisten aineiden vuoto   

Vaihtotyö Muu onnettomuus tai vaaratilanne   

Vaihtotyö Kulkutien turvaamisvirhe Ei estettä 

Vaihtotyö Kulkutien turvaamisvirhe Este 

Vaihtotyö Luvaton seis-opasteen ohitus Aiheuttaen vaaraa saman tai viereisen 
raiteen liikenteelle 

Vaihtotyö Luvaton seis-opasteen ohitus Aiheuttamatta vaaraa saman tai viereisen 
raiteen liikenteelle 

Vaihtotyö Allejäänti, muu henkilöonnettomuus tai 
vaaratilanne 

Allejäänti 

Vaihtotyö Allejäänti, muu henkilöonnettomuus tai 
vaaratilanne 

Muu henkilöonnettomuus 

Vaihtotyö Allejäänti, muu henkilöonnettomuus tai 
vaaratilanne 

Allejäännin vaaratilanne 

Vaihtotyö Allejäänti, muu henkilöonnettomuus tai 
vaaratilanne 

Luvaton liikkuminen rautatiealueella 

Vaihtotyö Eläimen allejäänti   

Vaihtotyö Ilkivalta   

Vaihtotyö Kaluston karkaaminen   

Vaihtotyö Kalustopoikkeama Liikkuvan kaluston tulipalo 

Vaihtotyö Kalustopoikkeama Rikkoutunut pyörä 

Vaihtotyö Kalustopoikkeama Rikkoutunut akseli 

Vaihtotyö Kalustopoikkeama Kuormausvirhe 

Vaihtotyö Kalustopoikkeama Kuumakäynti 

Vaihtotyö Kalustopoikkeama Lovipyörä 

Vaihtotyö Kalustopoikkeama Muu rikkoutuminen 

Vaihtotyö Kalustopoikkeama Liikkuvan kaluston avonainen ovi 

Vaihtotyö Luvaton liikkuminen   

Vaihtotyö Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi Ohiajo 

Vaihtotyö Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi Ei ohiajoa 

Vaihtotyö Väärin annettu opaste   

Vaihtotyö Vaihteen aukiajo   

Vaihtotyö Virheellinen viestintä   

Vaihtotyö Yksikön katkeaminen   

Vaihtotyö Ylinopeus   

Radanpito Suistuminen   

Radanpito Tasoristeystapahtuma Onnettomuus 

Radanpito Tasoristeystapahtuma Puomin rikkoutuminen 

Radanpito Tasoristeystapahtuma Varoituslaitteiston toimintavirhe 

Radanpito Tasoristeystapahtuma Tasoristeyksen näkemän estäminen 

Radanpito Tasoristeystapahtuma Muu vaaratilanne 
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Tapahtuma-
luokka 1 

Tapahtumaluokka 2  Tapahtumaluokka 3 

Radanpito Allejäänti, muu henkilöonnettomuus tai 
vaaratilanne 

Allejäänti 

Radanpito Allejäänti, muu henkilöonnettomuus tai 
vaaratilanne 

Muu henkilöonnettomuus 

Radanpito Allejäänti, muu henkilöonnettomuus tai 
vaaratilanne 

Allejäännin vaaratilanne 

Radanpito Allejäänti, muu henkilöonnettomuus tai 
vaaratilanne 

Luvaton liikkuminen rautatiealueella 

Radanpito Eläimen allejäänti   

Radanpito Ilkivalta   

Radanpito Kaluston karkaaminen   

Radanpito Kalustopoikkeama Liikkuvan kaluston tulipalo 

Radanpito Kalustopoikkeama Rikkoutunut pyörä 

Radanpito Kalustopoikkeama Rikkoutunut akseli 

Radanpito Kalustopoikkeama Kuormausvirhe 

Radanpito Kalustopoikkeama Kuumakäynti 

Radanpito Kalustopoikkeama Lovipyörä 

Radanpito Kalustopoikkeama Muu rikkoutuminen 

Radanpito Luvaton ratatyö Ilman liikenteenohjauksen lupaa 

Radanpito Luvaton ratatyö Ilman ratatyövastaavan lupaa 

Radanpito Luvaton seis-opasteen ohitus Aiheuttaen vaaraa saman tai viereisen 
raiteen liikenteelle 

Radanpito Luvaton seis-opasteen ohitus Aiheuttamatta vaaraa saman tai viereisen 
raiteen liikenteelle 

Radanpito Muu onnettomuus tai vaaratilanne   

Radanpito Ratatyöluvasta poikkeaminen Ratatyön päättämisvirhe 

Radanpito Ratatyöluvasta poikkeaminen Ratatyöalueen rajan ylittäminen 

Radanpito Ratatyön aiheuttama vaurio   

Radanpito Ratatyön paikantamisvirhe Liikenteenohjauksesta johtuva 

Radanpito Ratatyön paikantamisvirhe Ratatyövastaavasta johtuva 

Radanpito Ratatyön suojaamisvirhe Liikenteenohjauksesta johtuva 

Radanpito Ratatyön suojaamisvirhe Ratatyövastaavasta johtuva 

Radanpito Ratatyön toimintavirhe Virhe louhintatyössä 

Radanpito Ratatyön toimintavirhe Virhe tulityössä 

Radanpito Ratatyön toimintavirhe Turvallisuusohjeiden vastainen toiminta 

Radanpito Ratatyön toimintavirhe Työkone tai muu este ATU:n sisäpuolella 

Radanpito Törmäys Törmäys esteeseen 

Radanpito Törmäys Kalustoyksiköiden välinen törmäys 

Radanpito Vaarallisten aineiden vuoto   

Radanpito Vaihteen aukiajo   

Radanpito Virhe rautatiealueella tehtävässä muussa 
työssä 

  

Radanpito Virhe turvamiestoiminnassa   

Radanpito Virheellinen viestintä   

Radanpito Ylinopeus   

Muu Muu onnettomuus tai vaaratilanne   

Muu Vaarallisten aineiden vuoto   

Muu Kiskon katkeama   

Muu Tulipalo (muualla kuin liikkuvassa kalus-
tossa) 
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Tapahtuma-
luokka 1 

Tapahtumaluokka 2  Tapahtumaluokka 3 

Muu Ilkivalta   

Muu Infrastruktuurin puutteet Vaurio raiteen rakenteessa 

Muu Infrastruktuurin puutteet Virhe radan merkeissä 

Muu Infrastruktuurin puutteet Virhe raidegeometriassa 

Muu Infrastruktuurin puutteet Virhe nopeusrajoituksessa 

Muu Infrastruktuurin puutteet Kulkuväylät 

Muu Infrastruktuurin puutteet Valaistus 

Muu Kaluston karkaaminen   

Muu Raiteen nurjahdus   

Muu Vaihteen aukiajoilmaisu   
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Rautatietoimintojen turvallisuusindikaattorit vuosilta 

2016-2020 

Taulukko 17. Rautatietoimintojen turvallisuusindikaattoreiden mukaiset poikkeamat 
vuosina 2016-2020. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

MERKITTÄVÄT ONNETTOMUUDET 

Junien törmäykset 4 0 1 1 0 

 Junan törmäys raideliikenteen kalustoyksik-
köön (N011) 

1 0 0 0 0 

 Junan tömäys ATU:n sisäpuolella olevaan 
esteeseen (N012) 

3 0 1  0 

Raiteelta suistumiset (N02) 1 0 0 1 1 

Tasoristeysonnettomuudet 6 7 5 6 5 

 Varoituslaitteeton (N031) 6 6 4 5 4 

 Käsin kytkettävä (N032) 0 0 0 0 0 

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

 Automaattinen puomilaitos (N034) 0 0 1 1 1 

 Vapaanaolon valvonnalla varustettu (N035) 0 0 0 0 0 

Henkilövahinko-onnettomuudet (N04) 4 5 3 2 3 

Liikkuvan kaluston tulipalot (N05) 0 0 2 0 1 

Muut onnettomuudet (N06) 2 6 2 6 2 

Itsemurhat (N07)  - - - 58 53 

Itsemurhayritykset (N08)  - - - 11 2 

VAK-onnettomuudet, ei päästöjä (N19) 0 0 2 4 3 

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

ONNETTOMUUKSIEN RISKITEKIJÖIHIN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT 

Kiskon katkeamat (I01) 61 46 33 53 27 

Raiteen nurjahdukset (I02) 78 85 103 50 45 

Väärin annetut opasteet (I03) 9 1 0 1 4 

Seis-opasteen ohiajot aiheuttaen vaaraa (I041) 2 1 4 2 0 

Seis-opasteen ohiajot aiheuttamatta vaaraa (I042) 60 52 37 47 25 

Rikkoutuneet pyörät (I05) 0 2 1 0 0 

Rikkoutuneet akselit (I06) 0 0 0 0 0 
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Taulukko 18. Rautatietoimintojen merkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja 
vakavasti loukkaantuneiden määrät vuosina 2016-2020. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Kuolleet matkustajat (PK) 0 0 0 0 0 

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

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

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

Kuolleet muualla kuin laiturilla olleet (OKE) 7 9 4 2 0 

Kuolleet tasoristeyksen käyttäjät (OKE03) *    2 2 

KUOLLEET YHTEENSÄ 10 10 5 3 4 

Vakavasti loukkaantuneet matkustajat (PS) 0 0 0 1 2 

Vakavasti loukkaantuneet työntekijät tai alihankki-
jat (SS) 

2 0 0 0 0 

Vakavasti loukkaantuneet alueella luvattomasti ol-
leet (US) 

0 4 0 0 0 

Vakavasti loukkaantuneet muut laiturilla olleet 
(OSP) 

0 0 2 0 0 

Vakavasti loukkaantuneet muualla kuin laiturilla 
olleet (OSE) 

2 6 2 4 0 

Vakavasti loukkaantuneet tasoristeyksen käyttäjät 
(OSE03) * 

   4 3 

VAKAVASTI LOUKKAANTUNEET YHTEENSÄ 7 4 10 5 4 

* Uusi luokka 1.1.2019 lähtien 
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Junaliikenteen poikkeamatilastot vuosilta 2016-2020 

Taulukko 19. Junaliikenteen poikkeamien määrät vuosina 2016- 2020. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Törmäys esteeseen 1) 150 327 258 326 19 

Kalustoyksiköiden välinen törmäys 2) 1 1 0 0 0 

Suistuminen 1 1 0 1 2 

Väärin annettu opaste 32 14 0 1 4 

Kulkutien turvaamisvirhe (ei estettä) 167 154 140 135 101 

Kulkutien turvaamisvirhe (este) 15 17 7 7 1 

Lähtöluvan antaminen ilman edellytyksiä   8 3 11 

Luvaton seis-opasteen ohitus (aiheuttaen vaaraa 
saman tai viereisen raiteen liikenteelle) 

2 1 4 2 0 

Luvaton seis-opasteen ohitus (aiheuttamatta vaa-
raa saman tai viereisen raiteen liikenteelle) 

60 52 37 47 25 

Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi (ohiajo) 189 215 318 325 244 

Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi (ei 
ohiajoa) 

112 138 194 158 103 

Luvaton liikkuminen 3)    18 17 11 

Ylinopeus    28 12 31 

Vaihteen aukiajo 4)     0 

Yksikön katkeaminen 30 23 15 18 19 

Eläimen allejäänti 5)     258 

Virheellinen viestintä 6)     13 

Junan kuljettaminen ilman toimivaa JKV-veturilai-
tetta ilman liikenteenohjauksen lupaa 7) 

  2 0  

Junaliikenteen vaaratilanne 7)   5 11  

KAIKKI YHTEENSÄ 758 946 1033 1063 842 

1) Ennen vuotta 2020 luokka sisälsi myös törmäykset eläimiin, joille nyt oma luokka Eläimen allejäänti. 
2) Sisältää aikaisemmat luokat Junien välinen yhteentörmäys ja Junan ja muun kalustoyksikön yhteentör-
mäys. 
3) Ennen vuotta 2020 luokan nimi oli Junan lähteminen ilman lähdön edellytyksiä. 
4) Ennen vuotta 2020 vaihteen aukiajo junaliikenteessä sisältyi kulkutien turvaamisvirheisiin. 
5) Ennen vuotta 2020 eläimiin törmäykset sisältyivät luokkaan Törmäys esteeseen. 
6) Ennen vuotta 2020 viestinnän virheet luokiteltiin turvallisuushavainnoksi. 
7) Ei vastaavaa luokkaa vuonna 2020. 
Junaliikenteen allejäännit ja muut henkilöonnettomuudet esitetään henkilövahinkojen yhteenvedossa (Liite 
7). 
Junaliikenteen tasoristeystapahtumat esitetään tasoristeyspoikkeamien yhteenvedossa (Liite 6). 
Junaliikenteen vaarallisten aineiden vuodot esitetään VAK-poikkeamien yhteenvedossa (Liite 8). 
Junaliikenteen kalustopoikkeamat esitetään liikkuvan kaluston poikkeamien yhteenvedossa (Liite 9). 
Junaliikenteen ilkivaltatapaukset esitetään muiden onnettomuuksien yhteenvedossa (Liite 11). 
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Taulukko 20. Junaliikenteen poikkeamien poikkeamataajuudet (poikkeamaa per 
miljoona junakm) vuosina 2016- 2020.  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Törmäys esteeseen 1) 3,2 6,8 4,8 6,0 0,4 

Kalustoyksiköiden välinen törmäys 2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Suistuminen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Väärin annettu opaste 0,7 0,3 0,0 0,0 0,1 

Kulkutien turvaamisvirhe (ei estettä) 3,6 3,2 2,6 2,5 2,1 

Kulkutien turvaamisvirhe (este) 0,3 0,4 0,1 0,1 0,0 

Lähtöluvan antaminen ilman edellytyksiä   0,1 0,1 0,2 

Luvaton seis-opasteen ohitus (aiheuttaen vaaraa 
saman tai viereisen raiteen liikenteelle) 

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Luvaton seis-opasteen ohitus (aiheuttamatta vaa-
raa saman tai viereisen raiteen liikenteelle) 

1,3 1,1 0,8 0,9 0,5 

Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi (ohiajo) 4,0 4,5 5,8 6,0 5,1 

Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi (ei 
ohiajoa) 

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

Luvaton liikkuminen 3)    0,3 0,3 0,2 

Ylinopeus    0,5 0,2 0,7 

Vaihteen aukiajo 4)     0,0 

Yksikön katkeaminen 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 

Eläimen allejäänti 5)     5,4 

Virheellinen viestintä 6)     0,3 

Junan kuljettaminen ilman toimivaa JKV-veturilai-
tetta ilman liikenteenohjauksen lupaa 7) 

  0,3 0,0  

Junaliikenteen vaaratilanne 7)   0,1 0,2  

Edellisen taulukon selitteet koskevat myös tätä taulukkoa. 
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Vaihtotöiden poikkeamatilastot vuosilta 2016-2020 

Taulukko 21. Vaihtotöiden poikkeamien määrät luokittain vuosina 2016- 2020. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Törmäys esteeseen 22 18 21 18 14 

Kalustoyksiköiden välinen törmäys 12 9 10 13 1 

Suistuminen 42 24 38 49 24 

Väärin annettu opaste 1)     0 

Kulkutien turvaamisvirhe (ei estettä) 2)     27 

Kulkutien turvaamisvirhe (este) 2)     5 

Luvaton seis-opasteen ohitus (aiheuttaen vaaraa 
saman tai viereisen raiteen liikenteelle) 

2 2 10 4 8 

Luvaton seis-opasteen ohitus (aiheuttamatta vaa-
raa saman tai viereisen raiteen liikenteelle) 

46 43 51 62 43 

Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi (ohiajo) 1)     3 

Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi (ei 
ohiajoa) 1) 

    8 

Luvaton liikkuminen 3) 48 37 34 46 10 

Ylinopeus 1)     0 

Vaihteen aukiajo  69 57 62 56 33 

Yksikön katkeaminen 1)     0 

Eläimen allejäänti 4)     0 

Virheellinen viestintä 5)     7 

Väärälle raiteelle ohjautuminen vaihtotyössä 6) 60 81 69 72  

Vaaratilanne vaihtotyössä 6)   10 23  

KAIKKI YHTEENSÄ 301 271 305 343 183 

1) Ennen vuotta 2020 luokan poikkeamat sisältyivät luokkaan Vaaratilanne vaihtotyössä. 
2) Ennen vuotta 2020 luokan poikkeamat sisältyivät luokkaan Väärälle raiteelle ohjautuminen vaihtotyössä. 
3) Ennen vuotta 2020 luokan nimi oli Luvaton vaihtotyö. 
4) Ennen vuotta 2020 eläimiin törmäykset sisältyivät luokkaan Törmäys esteeseen. 
5) Ennen vuotta 2020 viestinnän virheet luokiteltiin turvallisuushavainnoksi. 
6) Ei vastaavaa luokkaa vuonna 2020. 
Vaihtotyön allejäännit ja muut henkilöonnettomuudet esitetään henkilövahinkojen yhteenvedossa (Liite 7). 
Vaihtotyön tasoristeystapahtumat esitetään tasoristeyspoikkeamien yhteenvedossa (Liite 6). 
Vaihtotyön vaarallisten aineiden vuodot esitetään VAK-poikkeamien yhteenvedossa (Liite 8). 
Vaihtotyön kalustopoikkeamat ja kaluston karkaamiset esitetään liikkuvan kaluston poikkeamien yhteenve-
dossa (Liite 9). 
Vaihtotyön ilkivaltatapaukset esitetään muiden onnettomuuksien yhteenvedossa (Liite 11). 
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Taulukko 22. Vaihtotöiden poikkeamien poikkeamataajuudet (poikkeamaa per 100 000 
vaihtotyölupaa) luokittain vuosina 2016- 2020.  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Törmäys esteeseen 55 55 68 65 54 

Kalustoyksiköiden välinen törmäys 30 29 32 47 4 

Suistuminen 105 69 123 177 96 

Väärin annettu opaste 1)     0 

Kulkutien turvaamisvirhe (ei estettä) 2)     104 

Kulkutien turvaamisvirhe (este) 2)     19 

Luvaton seis-opasteen ohitus (aiheuttaen vaaraa 
saman tai viereisen raiteen liikenteelle) 

5 6 32 14 31 

Luvaton seis-opasteen ohitus (aiheuttamatta vaa-
raa saman tai viereisen raiteen liikenteelle) 

115 124 165 224 166 

Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi (ohiajo) 1)     12 

Opasteen vaihtuminen Seis-opasteeksi (ei 
ohiajoa) 1) 

    31 

Luvaton liikkuminen 120 107 110 166 38 

Ylinopeus 1)     0 

Vaihteen aukiajo  173 165 201 203 127 

Yksikön katkeaminen 1)     0 

Eläimen allejäänti 3)     0 

Virheellinen viestintä 4)     27 

Väärälle raiteelle ohjautuminen vaihtotyössä 5) 150 234 224 260  

Vaaratilanne vaihtotyössä 5)   32 83  

Edellisen taulukon selitteet koskevat myös tätä taulukkoa. 
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Radanpidon poikkeamatilastot vuosilta 2016-2020 

Taulukko 23. Radanpidon poikkeamien määrät luokittain vuosina 2016- 2020. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Törmäys esteeseen  7 2 3 1 0 

Kalustoyksiköiden välinen törmäys 0 2 0 0 2 

Suistuminen  16 7 12 7 10 

Ylinopeus     0 

Eläimen allejäänti 1)     0 

Vaihteen aukiajo  27 26 17 17 24 

Luvaton seis-opasteen ohitus (aiheuttaen vaaraa 
saman tai viereisen raiteen liikenteelle) 2) 

  1 0 0 

Luvaton seis-opasteen ohitus (aiheuttamatta vaa-
raa saman tai viereisen raiteen liikenteelle) 2) 

0 

Luvaton ratatyö (ilman liikenteenohjauksen lupaa) 64 62 50 35 22 

Luvaton ratatyö (ilman ratatyövastaavan lupaa) 1 3 2 4 2 

Ratatyön päättämisvirhe 48 74 40 50 32 

Ratatyöalueen rajan ylittäminen 45 44 41 50 54 

Ratatyön paikantamisvirhe (LO johtuva) 3) 9 10 12 4 3 

Ratatyön paikantamisvirhe (ratatyövastaavasta 
johtuva) 3) 

1 

Ratatyön suojaamisvirhe (liikenteenohjauksesta 
johtuva) 

  26 45 36 

Ratatyön suojaamisvirhe (ratatyövastaavasta joh-
tuva) 

20 32 0 8 9 

Virhe louhintatyössä   2 0 2 

Virhe tulityössä 4)     0 

Turvallisuusohjeiden vastainen toiminta  41 38 21 83 94 

Työkone tai muu este ATU:n sisäpuolella 24 26 15 10 6 

Ratatyön aiheuttama vaurio 228 231 167 202 315 

Virhe turvamiestoiminnassa  18 25 24 26 21 

Virhe rautatiealueella tehtävässä muussa työssä 
4) 

    4 

Virheellinen viestintä 5)     8 

Ratatyöluvasta poikkeaminen 6)   3 43  

KAIKKI YHTEENSÄ 548 582 436 585 645 

1) Ennen vuotta 2020 eläimiin törmäykset sisältyivät luokkaan Törmäys esteeseen. 
2) Ennen vuotta 2020 yksi luokka Seis-opasteen ohitus ratatyössä. 
3) Ennen vuotta 2020 yksi luokka Ratatyön paikantamisvirhe. 
4) Uusi luokka vuonna 2020. 
5) Ennen vuotta 2020 viestinnän virheet luokiteltiin turvallisuushavainnoksi. 
6) Ei vastaavaa luokkaa vuonna 2020. Uudet ratatyöluvasta poikkeamisen luokat erilaisella rajauksella. 
Ratatyön allejäännit ja muut henkilöonnettomuudet esitetään henkilövahinkojen yhteenvedossa (Liite 7). 
Ratatyön tasoristeystapahtumat esitetään tasoristeyspoikkeamien yhteenvedossa (Liite 6). 
Ratatyön vaarallisten aineiden vuodot esitetään VAK-poikkeamien yhteenvedossa (Liite 8). 
Ratatyön kalustopoikkeamat ja kaluston karkaamiset esitetään liikkuvan kaluston poikkeamien yhteenve-
dossa (Liite 9). 
Ratatyön ilkivaltatapaukset esitetään muiden onnettomuuksien yhteenvedossa (Liite 11). 
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Taulukko 24. Ratatöiden poikkeamien poikkeamataajuudet (poikkeamaa per 100 000 
ratatyölupaa) luokittain vuosina 2016- 2020.  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Törmäys esteeseen  5 1 2 1 0 

Kalustoyksiköiden välinen törmäys 0 1 0 0 1 

Suistuminen  11 5 9 4 6 

Ylinopeus     0 

Eläimen allejäänti 1)     0 

Vaihteen aukiajo  19 18 12 11 18 

Luvaton seis-opasteen ohitus (aiheuttaen vaaraa 
saman tai viereisen raiteen liikenteelle) 2) 

  1 0 0 

Luvaton seis-opasteen ohitus (aiheuttamatta vaa-
raa saman tai viereisen raiteen liikenteelle) 2) 

0 

Luvaton ratatyö (ilman liikenteenohjauksen lupaa) 44 4 37 22 16 

Luvaton ratatyö (ilman ratatyövastaavan lupaa) 1 2 1 3 1 

Ratatyön päättämisvirhe 33 49 29 31 23 

Ratatyöalueen rajan ylittäminen 31 29 29 31 38 

Ratatyön paikantamisvirhe (LO johtuva) 3) 6 7 9 3 2 

Ratatyön paikantamisvirhe (ratatyövastaavasta 
johtuva) 3) 

1 

Ratatyön suojaamisvirhe (liikenteenohjauksesta 
johtuva) 

  19 28 26 

Ratatyön suojaamisvirhe (ratatyövastaavasta joh-
tuva) 

14 21 0 5 6 

Virhe louhintatyössä   1 0 1 

Virhe tulityössä 4)     0 

Turvallisuusohjeiden vastainen toiminta  28 25 15 53 67 

Työkone tai muu este ATU:n sisäpuolella 17 17 11 6 4 

Ratatyön aiheuttama vaurio 158 152 122 127 224 

Virhe turvamiestoiminnassa  12 16 18 16 15 

Virhe rautatiealueella tehtävässä muussa työssä 
4) 

    3 

Virheellinen viestintä 5)     6 

Ratatyöluvasta poikkeaminen 6)   2 27  

Edellisen taulukon selitteet koskevat myös tätä taulukkoa. 
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Tasoristeysten poikkeamatilastot vuosilta 2016-2020 

Taulukko 25. Tasoristeyksien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrät luokittain 
vuosina 2016- 2020. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Onnettomuus 28 20 23 16 16 

Muu vaaratilanne tasoristeyksessä 1) 111 94 13 29 15 

Varoituslaitteiston toimintavirhe 2)   89 81 44 

Tasoristeyksen näkemän estäminen   1 1 1 

Puomin rikkoutuminen 106 131 159 139 90 

KAIKKI YHTEENSÄ 245 245 286 266 166 

1) Ennen vuotta 2020 luokan nimi oli Tasoristeysonnettomuuden vaaratilanne. Vuoteen 2017 saakka 
luokka sisälsi myös turvalaitoksen vika- ja häiriötilanteet. 
2) Ennen vuotta 2020 luokan nimi Tasoristeyksen turvalaitoksen vikatilanne.  
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Henkilövahinkojen poikkeamatilastot vuosilta 2016-
2020 

Taulukko 26. Henkilövahinko-onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrät luokittain 
vuosina 2016- 2020.  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Allejäänti 1)     56 

Allejäännin vaaratilanne 2)     9 

Luvaton liikkuminen rautatiealueella 3)     194 

Muu henkilöonnettomuus 4)     32 

Henkilövahinko 6 6 5 4  

Itsemurha 60 64 56 58  

Henkilövahingon vaaratilanne 8 7 12 5  

Itsemurhayritys 42 48 38 11  

Luvaton oleskelu rautatiealueella  65 108 124 91  

Itsetuhoinen oleskelu rautatiealueella    80  

KAIKKI YHTEENSÄ 181 233 235 249 291 

1) Sisältää aikaisemmat luokat Henkilövahinko ja Itsemurha. 
2) Sisältää aikaisemmat luokat Henkilövahingon vaaratilanne ja Itsemurhayritys. 
3) Sisältää aikaisemmat luokat Luvaton oleskelu rautatiealueella ja itsetuhoinen oleskelu rautatiealueella. 
4) Sisältää allejääntejä lukuun ottamatta kaikki muut rautatiejärjestelmään liittyvät henkilöonnettomuudet 
(myös aikaisemmin muihin onnettomuuksiin raportoidut henkilöonnettomuudet). 
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Vaarallisten aineiden kuljetuksen poikkeamatilastot 
vuosilta 2016-2020 

Taulukko 27. VAK-onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrät luokittain vuosina 2016- 
2020. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

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

VAK-onnettomuus (päästöjä) 0 5 1 0 0 

VAK-onnettomuuden vaaratilanne   7 1 3 

Vaarallisten aineiden vuoto 11 19 11 25 50 

KAIKKI YHTEENSÄ 14 31 21 33 56 
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Liikkuvan kaluston poikkeamatilastot vuosilta 2016-
2020 

Taulukko 28. Liikkuvan kaluston poikkeamien määrät luokittain vuosina 2016- 2020. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Rikkoutunut pyörä 0 2 1 0 0 

Rikkoutunut akseli 0 0 0 0 4 

Kuormausvirhe 1) 162 188 107 24 34 

Kuumakäynti 420 588 523 345 279 

Lovipyörä 89 98 286 263 62 

Kulunvalvonnan veturilaitevika 92 76 85 106 61 

Muu rikkoutuminen 39 37 10 8 10 

Liikkuvan kaluston avonainen ovi 2)     5 

Liikkuvan kaluston tulipalo 8 11 20 8 16 

Kaluston karkaaminen 10 17 18 7 12 

KAIKKI YHTEENSÄ 820 1017 1050 761 483 

1) Vuonna 2020 luokka sisältää aikaisemman luokan Ylikuorma ja lisäksi muut kuormausvirheet.  
2) Uusi luokka vuonna 2020. 
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Rautatieinfrastruktuuriin liittyvät poikkeamatilastot 
vuosilta 2016-2020 

Taulukko 29. Ratainfran kuntoon liittyvien poikkeamien määrät luokittain vuosina 2016- 
2020. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Kiskon katkeama 61 46 32 53 27 

Raiteen nurjahdus 78 85 91 50 45 

Hellekäyrä (sisältyy edelliseen) 1)   11 4 5 

Vaihteen aukiajoilmaisu 271 202 358 257 138 

Vaurio raiteen rakenteessa 563 707 341 1115 955 

Virhe radan merkeissä 2)     3 

Virhe raidegeometriassa 2)     9 

Virhe nopeusrajoituksessa 2)     22 

Kulkuväylät 2)     19 

Valaistus 2)     0 

KAIKKI YHTEENSÄ 973 1040 833 1475 1223 

1) Hellekäyrille ei ole omaa luokkaa taksonomiassa. Määrä sisältyy raiteen nurjahduksiin. 
2) Uusi luokka vuonna 2020. 
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Muihin onnettomuuksiin liittyvät poikkeamatilastot 
vuosilta 2016-2020 

Taulukko 30. Muiden onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja turvallisuushavaintojen 
määrät luokittain vuosina 2016- 2020. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Muu henkilövahinko 1) 6 3 4 3  

Tulipalo (muualla kuin liikkuvassa kalustossa) 15 29 33 26 32 

Ilkivalta 73 59 53 53 394 

Muu onnettomuus tai vaaratilanne 2) 2 0 2 3 312 

Rautatiejärjestelmän ulkopuolisen aiheuttama 
vaaratilanne 3) 

73 111 113 202  

Metallivarkaus 4) 3 3 2 6  

Turvallisuushavainto 4) 428 146 753 505  

Liikennetuhotyö 5) 192 240 152 152  

KAIKKI YHTEENSÄ 792 1591 1112 950 738 

1) Vuonna 2020 kaikki henkilövahingot raportoidaan henkilöonnettomuudet yhteenvedossa (Liite 7). 
2) Ennen vuotta 2020 luokassa olivat vain muut onnettomuudet, vuonna 2020 myös vaaratilanteet. 
3) Ei omaa luokkaa taksonomiassa, vuonna 2020 tapaukset sisältyvät luokkaan Muu onnettomuus tai vaa-
ratilanne. 
4) Ei omaa luokkaa taksonomiassa. 
5) Ei omaa luokkaa taksonomiassa, vuonna 2020 tapaukset sisältyvät Luokkaan Ilkivalta. 
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