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Ilmastonmuutos on sekä globaali että paikallinen ilmiö, joka aiheuttaa muutoksia esimerkiksi lämpötiloissa, 

sadannassa ja tuulien voimakkuudessa. Suomessa keskilämpötilan ennustetaan nousevan kahdesta seitsemään astetta 

ja vuotuisen sadannan kasvavan 5-40 % vuoteen 2080 mennessä. Ilmaston jatkuvaa muuttumista ennustetaan 

päästöskenaarioiden ja ilmastomallien avulla.  

 

Työssä Ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen väyläsuunnittelussa ja -rakentamisessa tarkastellaan 

ilmastonmuutosta väylärakentamisen näkökulmasta Suomen alueella. Työn tavoitteena on selvittää 

ilmastonmuutoksen vaikutuksia rautateiden ja tiestön kuntoon sekä hoitoon. Samalla pyritään löytämään keinoja, 

kuinka väylärakentamisessa ja -suunnittelussa voidaan varautua ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Työssä 

saadut tulokset perustuvat kirjallisuuteen aiheesta. 

 

Ilmastonmuutos voi osin helpottaa radanpitoa, mutta pääosin se luo riskejä häiriötilanteisiin ja rataverkon 

toimintakykyyn. Rataverkko on hyvin herkkä radikaaleille ilmastomuutoksille.  Rautateiden suunnittelussa tulisi 

varautua etenkin ääri-ilmiöihin, kuten tulviin ja rankkasateisiin.  

 

Vesi, routa ja lämpötila ovat kolme suurinta tekijää, jotka vaikuttavat tiestön kuntoon. Tiet eivät kestä suuria 

ilmastovaihteluita, joten ilmastonmuutoksen odotetaan tuovan lisäkustannuksia tiestön hoitoon. Toimilinjoja teiden 

huoltoon on päivitetty vastaamaan ilmastonmuutoksen vaatimia tarpeita. Samoin maantietulviin on varauduttu 

suunnittelulähtöisesti.  

 

Ilmastoriskien tunnistaminen, arviointi ja niiden hallinta on edellytys ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 

varauduttaessa. Kaikki toimenpiteet koskien ilmastonmuutosta tulisi aloittaa riskitarkastelusta. Ilmastoriskejä on 

monenlaisia ja niitä lähestytään tapauskohtaisesti eri tavoin. Väylärakentamisessa ilmastonmuutos huomioidaan 

kaavoituksesta lähtien. 

 

Ilmastonmuutoksen etenemisen seuranta ja sen huomioon ottaminen niin suunnittelussa kuin rakentamisessa on jo 

aloitettu, mutta lisää muutoksia tarvitaan, jotta teiden ja ratojen kunto ei heikenny. Tämä tarkoittaa tiukempia 

rajoitteita rakentamiseen sekä olemassa olevien säännösten sopeuttamista entistä haastavimpiin olosuhteisiin. 
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Abstract 

Climate change is both a global and a local phenomenon that causes changes, for instance, in temperatures, rainfall 

and wind strength. In Finland, average temperature is projected to rise from two to seven degrees and annual rainfall 

to grow by 5-40% by 2080. Climate change is predicted through emission scenarios and climate models.  

 

In the work Recognition of climate change in infrastructure planning and -construction examines climate change 

from the point of view of road- and rail construction in the Finnish area. The aim of the thesis is to investigate the 

effects of climate change on the condition and care of the railways and roads. At the same time, the aim is to find 

ways how construction and planning can be prepared for the challenges of climate change. The results of the work are 

based on the literature on the subject.  

 

Climate change can partially ease track maintenance, but it mainly creates risks for disruption and network 

performance. The rail network is very sensitive to radical climate change. Railway design should be prepared for 

extreme phenomena, such as floods and heavy rains.  

 

Water, rust and temperature are the three major variables that affect the road condition. Roads cannot withstand 

severe climate fluctuations, so climate change is expected to bring additional costs for treating the roads. Lines of 

work in road maintenance have been updated to meet the needs of climate change. Likewise, floods are taken into 

account in the design of roadways.  

 

Identification, assessment and management of climate risks is a prerequisite when preparing for the effects of climate 

change. All measures for climate change should start with a risk assessment. Climate risks are diverse, and they are 

approached on a case by case basis in different ways. Climate change has been taken into account in the field of road- 

and rail construction since zoning. 

 

Monitoring the progress of climate change and taking it into account both in design and construction has already 

begun, but more changes are needed to ensure that the road and track conditions are not weakened. This means 

stricter constraints on construction and adaptation of existing regulations to more challenging conditions. 
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1 JOHDANTO 

Työn aiheena on ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen väyläsuunnittelussa ja -

rakentamisessa. Valitsin aiheen, sillä infrarakentamisen ala kokonaisuudessaan on 

mielenkiintoinen ja on esillä omissa opinnoissa. Ilmastonmuutos on paljon puhuttu ja 

ajankohtainen käsite ja sen aiheuttamat vaikutukset eivät ole vielä täysin selvillä 

rakentamisen ja suunnittelun osalta.  

Työn tavoitteena on selvittää ilmastonmuutokseen liittyvien skenaarioiden kautta 

ennakkovarautumistoimenpiteitä väyläsuunnittelun ja -rakentamisen osalta. Työssä 

käydään läpi, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa tiestöön ja rautateihin sekä 

rataverkkoon.  Lisäksi pyritään käsittelemään, kuinka ilmastonmuutosdataa voidaan 

käyttää hyödyksi varauduttaessa ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Aihe rajataan 

käsittelemään Suomen aluetta. Työ tehdään kirjallisuuskatsauksena käyttäen olemassa 

olevia lähdetietoja.  

Työssä väylärakentaminen käsittää tiestön- ja rautatierakentamisen sekä suunnittelun 

osa-alueet. Aluksi ilmastonmuutosta tarkastellaan globaalilla tasolla, jonka jälkeen 

siirrytään tarkastelemaan aihetta Suomen alueelle. Seuraavaksi arvioidaan 

ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä sora- ja päällystetyille teille että ratarakenteille. 

Lopuksi riskitarkastelun kautta tarkastellaan mahdollisia keinoja varautua ja 

ennaltaehkäistä ilmastonmuutoksesta aiheutuvia vaikutuksia väylärakentamiseen.  

Työ antaa käsityksen ilmastonmuutoksen monimuotoisuudesta ja laajamittaisuudesta. 

Työn tuloksena tiedetään, miten ilmastonmuutos näkyy väylärakentamisessa ja miten 

sen vaikutuksia huomioidaan tämän päivän rakentamisessa sekä millä tavalla 

ilmastonmuutos tulee ottaa huomioon tulevaisuuden rakentamisessa ja suunnittelussa. 

 



8 

  

 

2 ILMASTONMUUTOS 

Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan sekä ihmisen toiminnasta aiheutuvaa että 

luonnollisista tekijöistä johtuvaa ajallista ilmaston muuttumista (Toivonen 2015, s.41). 

Ilmastonmuutosta pidetään aikakautemme vakavimpana ympäristöuhkana. (CO2-

raportti 2018) Globaalilla tasolla ilmastonmuutos on ajankohtainen ja yhteiskunnallinen 

ongelma, johon tarvitaan ratkaisuja ja päätöksiä, jotta ihmisten toiminnan aiheuttamia 

vaikutuksia ilmastoon saataisiin vähennettyä. (Rummukainen 2005, s. 15) 

Ihmisten vaikutus ilmastoon näkyy pääosin fossiilisten polttoaineiden kuten kivihiilen, 

öljyn ja maakaasun hyödyntämisen sekä maankäytön muutoksista syntyvien päästöjen 

kautta. Ilmastosysteemiin päätyneet kaasupäästöt muuttavat ilmastosysteemin 

luonnollista tasapainoa. Maankäytön muutoksien ja fossiilisten polttoaineiden käytön 

seurauksena syntyvistä hiilidioksidipäästöistä puolet on päätynyt ilmakehään. Tämä 

tarkoittaa yli 30 prosentin hiilidioksidipitoisuuden lisääntymistä ilmakehässä. Toinen 

puoli on päätynyt valtameriin ja biosfääriin. (Rummukainen 2005, s. 15) 

Hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvu maan ilmakehässä 

aiheuttaa muun muassa ilmaston lämpenemistä, meren pinnan nousua ja jäätiköiden 

sulamista (CO2-raportti 2018). Samalla kasvava hiilidioksidipitoisuus aiheuttaa 

muutoksia maapallon säteilytasapainossa. Hiilidioksidipitoisuuden kasvun suora 

vaikutus pinnanläheiseen lämpötilaan on melko pieni. Pienet muutokset kuitenkin 

kertaantuvat ilmastosysteemin eri osissa. Kertaantuvat muutokset taas tehostavat 

lämpenemistä huomattavasti. Hiilidioksidin ohella merkittäviä ilmastonmuutosta 

edistäviä kasvihuonepäästöjä ovat metaani, typpioksiduuli, teolliset kaasut, noki- ja 

rikkidioksidipäästöt. (Rummukainen 2005, s. 16) 

Keskilämpötilan nousu maailmalla ei ole ainoa ilmastonmuutoksesta johtuva muutos. 

Pohjoisella pallonpuoliskolla ja napa-alueilla lieventyneen merijääolosuhteet ja 

lauhtuneet lumi-ilmastot ovat seurauksia ilmastonmuutoksesta. Ilmastonmuutos 

koskettaa erityisesti vuoristojäätiköitä, joiden on huomattu kutistuvan. Kasvava merien 

lämpösisältö ja ilmakehän ylempien kerrosten jäähtyminen on myös yhdistetty 

ilmastonmuutokseen. (Rummukainen 2005, s.17) 
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Sateisuuden lisääntyminen ja pinnanläheinen lämpeneminen ovat globaali ilmiö. 

Lämpeneminen ei ole kuitenkaan alueellisesti tasaista ja sateisuudessa suurimmat 

muutokset on huomattu pohjoisella pallonpuoliskolla. Mantereet lämpenevät vesistöjä 

nopeammin ja lämpeneminen on ollut voimakkainta talvisin sekä öisin. (Rummukainen 

2005, s. 17) 

Alla oleva kuva 1 on lainattu maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2014 

julkaisemasta Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 –

raportista. Muutokset ekosysteemissä, luonnonvaroissa ja yhteiskunnassa sekä 

ilmastonmuutos ja ilmaston vaihtelu tuovat mukanaan vaikutuksia ja sitä kautta 

seurauksia joihin yhteiskunnan tulee sopeutua ja löytää tarpeet ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi päätöksenteon ja politiikkojen avulla.  

Kuva 1.  Viitekehys ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitteluun (mukaillen Maa- 

ja metsätalousministeriö 2014, s.6). 

 

 

Ilmastonmuutos ml. 
ilmaston vaihtelu 

Ilmastonmuutoksen 
HILLINTÄ  

Päätöksenteko/politiikat 

 Sopeutuminen   
     HAAVOITTUVUUS          

Altistuminen Sopeutumiskyky 

VAIKUTUKSET 

Riskit   Mahdollisuudet  

Todelliset sekä 
yhteiskunnalliset 
muutokset  

Muutokset 
ekosysteemeissä ja 
luonnonvaroissa 

SEURAKSET                  
Haitat    Edut Haitat    Edut 
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 Ilmastomallit ja skenaariot 2.1

Ilmastonmuutosta ennustetaan ilmastomallien ja päästöskenaarioiden avulla. 

Päästöskenaariot ovat kasvihuonekaasujen pitoisuuksien ennustamista vaihtoehtoisten 

kehityspolkujen kautta. (Toivonen 2015, s.41) Ilmastomallinnus perustuu 

tietokonemalleihin maan ilmakehästä. Yleensä tietokonemalleihin on käytetty 

valtamerimalleja sekä tietoa hiilen kierrosta, kemiallisista reaktioista, kasvillisuuden 

kasvusta ja merten jääpeitteistä. Jotta ilmastonmuutosta ymmärrettäisiin paremmin, 

ilmastomallien kehittäminen tutkimustyön avulla on tärkeää. Jokainen tähän mennessä 

kehitetty ilmastomalli on erilainen ja jokainen malli antaa erilaisen ennusteen ilmaston 

muuttumisesta. Siksi on hyvin epätodennäköistä, että tietty malli kuvaisi ilmaston 

kehittymistä oikein jokaisella alueella. Kun mallit tapahtuneesta ilmastonvaihtelusta 

laitetaan yhteen, saadaan realistisin ja todennäköisin ennuste ilmastosta tulevaisuudessa. 

(Moore 2009, s. 19) 

IPCC on hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli, joka tekee laajoja 

arviointiraportteja liittyen ilmastonmuutokseen. Arvio ilmaston senhetkisestä tilanteesta, 

tulevista kehityssuunnista ja ilmastonmuutoksen mahdollisista vaikutuksista on 

sisälletty näihin raportteihin. Raportteihin on koottu myös ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi tehtyjä tutkimuksia ja niiden tuloksia. Arviointiraportteja tuotetaan 

viiden - kuuden vuoden välein ja uusin raportti valmistuu vuosina 2021-2022. 

(Ilmatieteenlaitos 2018)  

Vuosina 2013-2014 julkaistussa IPCC:n viidennessä raportissa on määritetty neljä uutta 

päästöskenaariota: RCP 2.6, RCP 4.5, RCP6.0 ja RCP 8.5. Alhaisin skenaario (RCP 

2.6) perustuu kehityspolkuun, jonka mukaan maailman valtiot sitoutuisivat tiukkoihin 

kasvihuonepäästöjen rajoituksiin pitääkseen keskilämpötilan nousun hallinnassa. 

Radikaalein skenaario (RCP 8.5) perustuu kehityspolkuun, jonka mukaan 

kasvihuonekaasujen päästöt kasvaisivat nykytahdilla ja kolminkertaistuisivat vuosisadan 

loppuun mennessä. Tämä tarkoittaisi, että maapallon keskilämpötila nousisi keskimäärin 

3,7 celsiuksella. (ilmasto-opas.fi 2018) 
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 Ilmastonmuutos Suomessa 2.2

Ilmatieteenlaitoksen FINSKEN-ohjelma on tutkinut Suomen ilmaston muuttumista 

hallitustenvälisen ilmastopaneelin SRES-raporttiin perustuvien skenaarioiden kautta. 

Näiden skenaarioiden avulla on arvoitu keskilämpötilan Suomessa nousevan 2-7 astetta 

vuoteen 2080 mennessä ja sadannan lisääntyvän 5-40 prosenttia. Suomessa lämpötilan 

ja sadannan muutokset ovat suurempia talvella kuin kesällä. (Ilmasto.org 2018) Suomen 

ilmastoa tulevaisuudessa on arvioitu pääsääntöisesti kolmen SRES-skenaarion kautta. 

Skenaario A2 edustaa suurimpia muutoksia Suomen ilmastossa, B1-skenaario on hyvin 

optimistinen ja Suomen kannalta hyvä tulevaisuudenkuva ja näiden kahden ääripään 

väliin sijoittuu skenaario A1B. Keskilämpötilojen ja sadannan arvioinnissa on käytetty 

yleisesti hyvinkin laajaa skaalaa. (Tiehallinto 2009, s. 12) 

Keskilämpötilan nousu Suomessa aiheuttaa muutoksia sekä lumipeitteen ja vesien 

jääpeitteen kestoajoissa että vesien lämpötiloissa. Samalla ääri-ilmiöt, kuten myrskyjen 

ja rankkasateiden määrä sekä kosteiden ja kuivien ajanjaksojen pituudet tulevat 

lisääntymään. Etenkin syyskaudelle ennustetaan suuria sademäärän muutoksia. 

(Harmaajärvi 2005, s.1)  

Pitkällä aikajaksolla päästöt ovat suurin lämpötilaan vaikuttava tekijä. Vaikka 

kasvihuonekaasujen päästöjä vähennettäisiin heti, tulee keskilämpötila nousemaan 

Suomessa. Jos tulkitaan kaikkein radikaaleinta ilmastomallia ja oletetaan 

keskilämpötilan nousevan seitsemällä asteella, Sodankylän keskilämpötila nousisi 

korkeammaksi kuin Helsingin. (Ilmasto.org 2018) 

Suomessa ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset voivat olla hyvinkin erilaisia 

maan eri osissa seuraavien vuosikymmenten aikana. Jos sädemäärä lisääntyy enemmän 

suhteessa keskilämpötilan nousuun, saattaa lumipeite paikoitellen kasvaa. Vaikka 

ilmasto olisi jo lämmennyt alueilla, missä lumipeite ohenee, tulee roudan määrä 

lisääntymään. Toisaalta alueilla, joilla roudan määrä pienenee, saattavat myrskytuhot 

lisääntyä, vaikkei tuulet ja myrskyt muuttuisikaan, roudan vahvistaessa puun juurien 

ankkuroimista maahan. (Rummukainen 2005, s. 19) 
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Kokonaispäästöt Suomessa ovat kasvaneet 10 prosenttia vuodesta 1990. Suurin vaikutus 

päästöjen lisääntymiseen on hiilidioksidi, jonka päästöt ovat kasvaneet 20 %. Suomessa 

päästöjä syntyy eniten energiatuotannon yhteydessä, joka kattaa 67 % kaikista maamme 

päästöistä. Liikenne on toiseksi suurin päästölähde ja sen osuus kaikista päästöistä on 

vajaa 20 %. (Kauppi 2013 s. 6) 

Suomen ilmaston on todettu muuttuvan selvästi nopeammin maapallon keskimääräiseen 

tilanteeseen verrattuna perustuen viimeisimpään arvioon Suomen tulevasta ilmastosta 

(ACCLIM-hanke). Muutokset ovat suurimmillaan talvikausina. Vaikka kylmien 

pakkastalvien todennäköisyys pienenee ajan edetessä, ilmaston vaihtelevuus tulee 

säilymään Suomessa myös tulevaisuudessa. (Tiehallinto 2009, s. 13) 

Seuraavalla sivulla oleva kuva 2 kuvaa tarkemmin erilaisten ilmastosuureiden 

muuttumista ilmastonmuutoksen seurauksena Suomessa, kun lähestytään vuosisadan 

loppua. Kaaviossa eri vuodenajat on esitetty roomalaisin kirjaimin seuraavalla tavalla: 

XII-II viittaa joulu-helmikuun väliseen aikaan, III-V maalis-toukokuun väliseen aikaan, 

VI-VII kesä-elokuun väliseen aikaan ja IX-XI syys-marraskuun väliseen aikaan. Kaavio 

on lainattu Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2014 julkaisemasta Kansallinen 

ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 -raportista. 
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+  = Lisääntyy/kasvaa 

 

+ = Lisääntyy/kasvaa                             

huomattavasti 

 

- = vähenee 

 

- = Vähenee             

huomattavasti 

 

/ = Säilyy suunnilleen 

ennallaan 

 

( ) = Muutos hyvin 

epävarma 

Tyhjä = Ei osata sanoa    

tai merkityksetön 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Suuntaa-antava esitys ilmastosuureiden odotettavissa olevista muutoksista 

Suomen etelä- ja pohjoisosissa eri vuodenaikoina (joulu-helmikuu XII-II: maalis-

toukokuu III-V, VI-VIII: kesä-elokuu, IX-XI: syys-marraskuu) vuosisadan loppua 

lähestyttäessä (mukaillen Maa- ja metsätalousministeriö 2014, s.12). 

 

Muuttuja Alue XII-

II 

II-V VI-

VIII 
IX-

XI 
Vuosi Huomautuksia 

Keskilämpötila 

Pohjoinen 

 

Etelä 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Lämpötilan nousu 

pienintä kesällä 

Keskimääräinen 

sademäärä 

Pohjoinen 

 

Etelä 

+ + +      + +  

+ + / + + 

Termisen 

vuodenajan 

pituus 

Pohjoinen 

 

Etelä 

+ / + /   

+ + +       + 

Vuorokauden 

ylin lämpötila 

Pohjoinen 

 

Etelä 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Lämpötilan nousu 

pienintä kesällä 

 Vuorokauden 

alin lämpötila 

Pohjoinen 

 

Etelä 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Lämpötilan nousu 

pienintä kesällä 

Pakkaspäivien 

lukumäärä 

Pohjoinen 

 

Etelä 

- - - - -  

- - - - - 

Nollapistepäivien 

lukumäärä 

Pohjoinen 

 

Etelä 

+ - - - / Aluksi talven 

nollapistepäivät 

yleistyvät myös 

etelässä 

/ - -        - - 

Lumen vesiarvo 

Pohjoinen 

 

Etelä 

- -  - - Väheneminen alkaa 

etelästä, 

Samoin syksystä ja 

keväästä. 

- - - - 

Lumipeitepäivien 

lukumäärä 

Pohjoinen 

 

Etelä 

- -  - - Väheneminen alkaa 

etelästä, 

Samoin syksystä ja 

keväästä. 

- - - - 

Sadepäivien 

lukumäärä 

Pohjoinen 

 

Etelä 

+ + ( ) + +  

+ ( ) - ( ) + 

Rankkasateiden 

voimakkuus 

Pohjoinen 

 

Etelä 

+ 

+ 

+ 

+ 

+        + 

+        + 

+ 

+ 

 

Sateettomien 

kuukausien 

pituus 

Pohjoinen 

 

Etelä 

/ - ( ) 

( ) 

- -  

- ( ) ( ) ( ) 

Pilvisyys 

Pohjoinen 

 

Etelä 

+ 

+ 

/ 

/ 

(-) 

(-) 

/ 

/ 

+ 

+ 

 

Roudan määrä 

Pohjoinen 

 

Etelä 

- -  - - Laskelmat tehty 

lumettomille alueille 

(tiet, lentokentät 

yms.) 

- - - - 
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3 ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSET 

RAUTATEIHIN JA TIESTÖÖN 

 Rautatierakentaminen 3.1

Suomessa oli vuonna 2005 5732 kilometriä rautateitä. Tämä tekee Suomen rataverkosta 

laajimman verkon Euroopassa asukasta kohti laskettuna. Koska moni suomalainen 

valitsee matkustusmuotonaan junan ja suuri osa maamme tavarakuljetuksista tapahtuu 

rautateiden kautta, on tärkeää, että rataverkon kunto on hyvä. Siksi ilmastonmuutoksen 

aiheuttamat vaikutukset rautatieverkostoon tulee selvittää jo hyvissä ajoin. (Saarelainen 

ja Makkonen 2008, s. 22 ja 23) 

Ratarakenteet ovat alttiita sateelle, jäätymiselle, tuulille ja tulville. Ääri-ilmiöt voivat 

aiheuttaa yllätyksiä ratarakenteissa ja liikennehäiriöt sekä turvallisuusongelmat voivat 

lisääntyä. Koska vaihtoehtoisia reittejä ei usein junille ole, voi esimerkiksi ajolankojen 

päälle kaatunut puu aiheuttaa katkoksia junaliikenteeseen pitkiksikin ajoiksi.  

(Saarelainen ja Makkonen 2008, s. 23) 

Ilmastonmuutoksella on sekä negatiivisia että positiivisia vaikutuksia 

rautatierakentamiseen ja radanpitoon. Tässä vaiheessa on vielä hankala määrittää 

joidenkin vaikutusten suuntaa. Vaikutusten suunta ja suuruus riippuu 

ilmastonmuutoksen voimakkuudesta. (Saarelainen ja Makkonen 2008, s. 24) 

Selkeitä ilmastonmuutoksesta aiheutuvia haittoja rautateihin ja rataliikenteeseen ovat 

ratapenkereiden sortumisriskin kasvu, rataverkon vaurioituminen tulvien ja 

rankkasateiden vuoksi sekä poikkeuksellisten keliolosuhteiden ja junaliikenteen 

häiriöalttiuden kasvu. Lisäksi varautuminen mahdollisiin häiriöihin ja häiriöiden korjaus 

aiheuttavat lisäkustannuksia rataverkon ylläpitämiseksi. Samalla siltoja ja 

rumpurakenteita ei ole mitoitettu kasvaville virtaamille. (Saarelainen ja Makkonen 

2008, s. 24)  

Ilmastonmuutos voi osin karsia rataverkon ylläpitokustannuksia.  Lumipeitteen 

ohentuessa ja talvien lyhentyessä rautateiden talvikunnossapito on vähemmän 

haastavaa. Säästöt talviajan kunnossapidossa näkyvät etenkin Etelä-Suomessa, missä 
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lumipeitteen paksuus ja kestoaika ovat ennestään pienempiä verrattuna Pohjois-

Suomeen. (Saarelainen ja Makkonen 2008, s. 24 ja 25) 

Toisaalta ilmastonmuutos lisää liukkaudentorjunnan tarvetta etenkin Pohjois-Suomessa. 

Vaikka talvet tulevat leudommiksi ja routiminen ja routavauriot vähenevät, raiteen 

epätasaisuus saattaa lisääntyä veden jäätymis-sulamiskierron vaikutuksesta. 

(Saarelainen, Makkonen 2008, s. 25)  

 Tiestö 3.2

Kolme päätekijää, jotka aiheuttavat ympäristökuormituksia tierakenteissa ovat vesi, 

routa ja lämpötila. Vesi ja kosteus vaikuttavat asfaltilla päällystetyn tien kestävyyteen ja 

toimintaan sekä tien pinnan reikiintymiseen sorateillä. Vaikutukset ovat pääsääntöisesti 

rakenteiden kantavuuden heikentymistä ja routimisen lisääntymistä. Jos tien alla olevan 

pohjamaan tai tieväylien päällysrakenteiden huokosiin pääsee vettä, tiet ovat herkempiä 

vaurioitumiselle ja palvelukyvyn heikentymiselle. (Toivonen 2015, s. 23) 

Kokonaisuudessaan ilmastonmuutoksen on arvioitu lisäävän maanteiden ylläpidon ja 

hoidon kustannuksia. Vaikutukset kustannuksiin vaihtelevat Suomen eri osissa. 

Kustannusten on arvioitu lisääntyvän eniten sorateiden hoidossa ja tiepäällysteiden 

ylläpidossa. (Toivonen 2015, s. 50) 

Lisääntyvät sateet muuttavat pohjavedenpinnan tasoa ja lisäävät tulvaherkkyyttä. 

Pohjavedenpinnan tason nouseminen pienentää maan tehokasta jännitystä, mikä johtaa 

tien kantavuuden heikkenemiseen ja kasvavaan vaurioherkkyyteen. Tulvariskin 

kasvaessa tienpenkereiden- ja leikkausten sortumavaara lisääntyy ilmastonmuutoksen 

edetessä. Pahimmassa tapauksessa on odotettavissa kokonaisten tieosuuksien 

poishuuhtoutuminen kuivatusjärjestelmien välityskyvyn pettäessä. (Toivonen 2015, s. 

51) 

Joessa tai järvessä aiheutunutta poikkeuksellista veden pinnan nousua sanotaan 

vesistötulvaksi. Tavallisesti vesistötulvat aiheutuvat lumen sulamisesta keväällä. 

Vesistötulvia esiintyy jo nykyisin myös syksyllä ja kesällä. Tällä hetkellä vain viisi 
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prosenttia maanteillä havaituista tulvista on vesistötulvia. Vesistötulvien odotetaan 

kuitenkin lisääntyvät ilmastonmuutoksen edetessä. (Toivonen 2015, s. 32) 

Hulevesitulva tarkoittaa kuivatusjärjestelmässä esiintyvistä ongelmista ja puitteista 

johtuvaa veden pinnan nousua sivuojista tien pinnalle. Rankkasateet ja virtausesteet 

ovat yleisimmät syyt hulevesitulvan aiheutumiselle. Tällaiset tulvat ovat yleensä 

valuma-alueiltaan paikallisia. Tiellä sattuvista tulvista hulevesitulvat ovat yleisimpiä ja 

kuivatuksellisesti merkittävimpiä. Yleisimpiä tulvan aiheuttajia ovat silta- ja 

rumpuaukon padottaminen tai jäätymistukos. (Toivonen 2015, s.34 ja 35) 

Keskilämpötilan nousu voi aiheuttaa päällysteiden pehmenemistä ja laajentumista, mikä 

johtaa teiden urautumiseen, kuoppien lisääntymiseen ja siltojen liikuntasaumojen 

hajoamiseen, mitkä lisäävät veden määrää rakenteissa. Jos pitkät kuivat kaudet 

lisääntyvät, teiden sortumariski kasvaa, kun tierakenteet kuivuvat ja pohjavesi laskeutuu 

aiheuttaen lisäkuormaa alusrakenteille. (Toivonen 2015, s. 51)  

Tienpenkereiden ja leikkausten sortumisriski kasvaa myös tulvien lisääntymisen vuoksi. 

Etenkin rankkasateiden aikaan tierakenteen päällys- ja alusrakenteet, jotka ovat 

ominaisuuksiltaan heikkoja, ovat alttiita eroosiolle ja sortumille. Tarpeeksi suuren 

vedenpaineen vaikutuksesta sortuu myös kovemmatkin tierakenteet. (Toivonen 2015, s. 

38) 

Tievalaistuksen tarve lisääntyy ilmastonmuutoksen edetessä.  Lumipeitteen ajan 

vähetessä ja mustan maan ajan lisääntyessä tievalaistuksen teho heikkenee etenkin 

alkutalvesta. (Tiehallinto 2009, s. 61) 

 

3.2.1 Soratiet 

Sorateiden kunnossapidossa pääpaino keskitetään avo-ojien kuivaamiseen. Avo-ojissa 

käytettävän pintakuivauksen tarkoituksena on johdattaa virtaavat valuma- ja pintavedet 

pois tiealueilta. Ilmastonmuutos haastaa sorateiden kunnossapidon ja lisää 

kunnossapitokustannuksia. (Saari 2015, s. 26 ja 32) 
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Ilmaston lämpeneminen on jo huomattu kunnossapidon tehtävissä. Syksyisin 

kunnossapitotoimenpiteitä joudutaan suorittamaan entistä pidempään, jotta tien pinta 

pysyisi kunnossa pakkaskauden alkaessa. Vakiintunutta talvikeliä ei voida enää odottaa 

ja normaalien talvihoitotoimenpiteiden aika lyhenee. Ilmastonmuutoksen edetessä 

voidaan olettaa, että lämpötila vaihtelee miinus- ja pakkasasteiden välillä, jolloin lumet 

sulavat useaan kertaan ja on mahdollisuus vesisateisiin. Tällöin sorateiden pinnat 

heikkenevät ja niiden kantavuus heikkenee. (Saari 2015, s. 33) 

Kesien pidentyessä ja muuttuessa entistä lämpimimmiksi, sorateiden pölyäminen 

tehostuu. (Tiehallinto 2009, s.60) Keväällä sorateiden kunnossapitotyö lisääntyy, kun 

teiden muokkaukset joudutaan aloittamaan entistä aikaisemmin.  Vaikka 

kokonaisuudessa kunnossapidon kustannukset ja työmäärä kasvavat, on mahdollista, 

että tietyillä alueilla kustannukset pienentyvät ilmastonmuutoksen myötä. Esimerkiksi 

teiden auraustarve vähenee lumimäärien vähentyessä. (Saari 2015, s. 33) 

3.2.2 Päällystetyt tiet 

Lämpötilojen ja sademäärien yhteisvaikutus näkyy päällysteiden kulumisessa 

merkittävästi. Ilmastonmuutoksen vuoksi lämpimät sateiset talvet lisääntyvät ja 

paljaiden tienpintojen osuus talvikelistä lisääntyy. (Tiehallinto 2009, s. 58) Kun 

lämpötila vaihtelee nollan asteen molemmin puolin, voi päällysteiden pinta olla paljas ja 

märkä kuukausia tai vaihtoehtoisesti paljas ja kuiva pitkiäkin ajanjaksoja. Kun 

päällysteen pinta on paljas ja märkä, päällyste kuluu noin kaksi kertaa nopeammin 

kuivaan päällysteeseen verrattuna. Vesi irrottaa bitumia kiviaineksen pinnalta, mikä 

johtaa päällysteen nopeaan kulumiseen. (Liski 2010, s. 39) 

Lämpötilan vaikutus kulumiseen korostuu päällysteen aineosasten ominaisuuksien 

muuttumisen kautta. Asfaltissa oleva bitumi on herkin lämpötilan muutoksille. 

Lämpötilan ollessa alhainen bitumi muuttuu hauraaksi, kun taas korkeissa lämpötiloissa 

pehmeäksi. Pehmeä bitumi nousee asfaltin pintaan. (Liski 2010, s. 41) 

Kun päällystetyt tiet ovat märkiä pitkään, päällysteen rakenne heikkenee ja 

nastarenkaiden vaikutus tien kulumiseen suurenee. Veden vaikutus päällysteen 

heikkenemiseen riippuu päällysteen huokosten määrästä. Jos tyhjää tilaa on paljon, vesi 
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pääsee kulkeutumaan huokosia pitkin ja vaikuttamaan päällysteen eri osiin. Vesi pääsee 

kostuttamaan ja irrottamaan bitumikalvoa kivirakeiden ympäriltä, mikä johtaa 

päällysteen kulumiseen. (Liski 2010, s. 41) 

Päällystettyjen teiden ylläpitotarve tulee ilmastonmuutoksen vuoksi lisääntymään 

etenkin Länsi- ja Etelä-Suomessa. Ylläpitotarpeen ja kustannusten yhteisvaikutuksesta 

Suomen on varauduttava noin 10-20 miljoonan euron lisäkuluihin, jos ilmasto jatkaa 

muuttumistaan nykyisten ennusteiden mukaan. Valtateillä ja kantateillä huolestuttavin 

ilmastonmuutoksen vaikutus on teiden nopea urautuminen ja vähäliikenteisellä 

tieverkolla teiden vaurioituminen. (Tiehallinto 2009, s. 59) 
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4 ILMASTONMUUTOKSEEN LIITTYVÄ 

RISKITARKASTELU 

Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin ja seurauksiin on varauduttava lähtien 

liikkeelle ilmastoriskien arvioinnista ja niiden hallinnasta. Ilmastoriski kuvaa 

ilmastonmuutoksesta tai sääilmiöstä johtuvaa haitan mahdollisuutta ja sen suuruus on 

riippuvainen ilmiön todennäköisyydestä ja siitä johtuvien vaikutusten vakavuudesta. 

(Ruuhela 2012, s. 15) Riskitarkastelu ja hyväksyttävän riskitason määrittäminen ovat 

kaikilla toimialoilla oleellinen osa päätöksentekoa, kattaen yksityisen ja julkisen 

sektorin sekä hallinnon eri tasot. Ilmastonmuutoksen edetessä todennäköisyydet riskien 

toteutumiselle muuttuvat. Tämä tarkoittaa, että tarvitaan entistä kattavampaa riskien 

arviointia, jossa nykyisen ilmaston tilan lisäksi otetaan huomioon ilmastonmuutoksen 

vaikutukset. (Ruuhela 2012 s. 11) 

Ilmastoriskejä on mahdollista arvioida eri tavoin. Alla olevassa taulukossa 1 on arvioitu 

säätekijöistä aiheutuvia riskejä. Riskejä on arvioitu sekä rataverkon ja rakenteiden 

ylläpidon (vahinkoriski) että liikenteen ja kuljetusten (liikenneriski) kannalta. (Ruuhela 

2012, s. 91) 

Taulukko 1. Kaksiportaisella asteikolla tunnistettuja ”suuria” ja ”erittäin suuria 

ilmastoperäisiä liikenne- ja vahinkoriskejä radan laitteille ja rakenteille (mukaillen 

Ruuhela 2012 s.91). 

Ilmastonmuutoksen ja ilmaston ääri-ilmiöiden 

seuraukset 

Vahinkoriski Liikenneriski 

RATARAKENNE   

Pois huuhtoutunut penger  suuri 

Suuret sortumat ja vieremät  suuri 

Vastapenkereen eroosio  suuri 

Radan vauriot sulamisvaiheessa erittäin suuri  

Routanousun ja epätasaisuuden muuttuminen  erittäin suuri 

Tukikerroksen jäätymis-/sulamiskertojen muutokset ja 

vaikutukset tukikerroksen pysyvyyteen, ominaisuuksiin ja 

kunnossapitotarpeisiin 

suuri  

Kasvuston lisääntyminen ratapenkereen läheisyydessä ja 

lisääntynyt orgaanisen aineksen tuotto mm. lehtien tuoman 

suuri suuri 
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humuksen kasvava määrä 

VAIHTEET   

Vaihteiden lämmitystarpeen muutos, paikoitellen 

lisääntyneen lumisateen vaatima lumensulatuksen 

tehonlisäys 

 suuri 

Vaihteiden toiminta jäätymistoistuvuuden muuttuessa  suuri 

VOIMANSYÖTTÖ, ENERGIA   

Tuulisuuden vaikutukset sähköistykseen ja pylväisiin  suuri 

Puiden kaatuminen johteille  suuri 

LIIKENTEENOHJAUS- JA TURVALAITEET JA 

MATKUSTAJA-INFORMAATIOJÄRJESTELMÄT 

  

Turvalaitteiden käytettävyyden varmistaminen 

lisääntyneissä ukkosoloissa ja helteillä sekä runsailla 

lumisateilla 

erittäin suuri erittäin suuri 

Matkustajainformaation kriisitiedotuksen valmius, 

lisääntyvissä ongelmissa matkustajainformaatio tärkeää 

erittäin suuri erittäin suuri 

Tiedotuksen, varoitusjärjestelmien ja 

matkustajatiedotuksen ongelmat sekä niitä koskeva 

tiedonhankinta ja mittaus 

erittäin suuri erittäin suuri 

Liikenteenohjauksen valvonta  erittäin suuri 

MUUT VAIKUTUKSET   

Pilaantuneiden maa-ainesten haitta-ainesten liikkeellelähtö 

sadannan muutostilanteissa 

erittäin suuri  

Ratojen kahdentaminen, kaksoisraiteet erittäin suuri erittäin suuri 

 

Ilmastoriskejä voidaan lähestyä eri tavoin. Kun uhka liittyy luonnon järjestelmiin, 

keskitytään ilmastoriskin fysikaalisiin ominaisuuksiin ja uhan koskiessa yhteiskuntaa 

painotetaan ilmastoriskien taloudellisia ja sosiaalisia ominaisuuksia. Ilmastotapahtuman 

todennäköisyyden ja sen seurausvaikutusten todennäköisyyden yhdistäminen on tärkeää 

asiantuntija-arvioinneissa ja riskianalyyseissä, kun puhutaan ilmastoriskien 

analysoimisesta. Riskienhallintakeinoja ovat muun muassa tapahtumien ehkäiseminen ja 

mahdollisuus rajoittaa tapahtuneita vaurioita sekä vaurioiden korjaaminen. (Ruuhela 

2012, s. 11) 
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Seuraavassa kuvassa 3 käydään esimerkinomaisesti läpi riskejä, joita tässä tapauksessa 

syysmyrsky aiheuttaa liikenteelle. Riskitarkastelu etenee ilmiön osatekijöiden 

aiheuttamiin mahdollisiin vaikutuksiin ja sitä kautta sääilmiön aiheuttamiin mahdollisiin 

seuraksiin. Kaaviossa on ilmastoriskien suuruuden lisäksi otettu huomioon riskien 

aikaulottuvuus eli kuinka ilmastosta johtuvien riskien voimakkuus ja taajuus muuttuvat 

ajan myötä. Tämä tarkoittaa, että vaikka tietäisimme tietyn ilmiön aiheuttaman 

suuruuden tällä hetkellä, emme voi ennustaa yhteiskunnan kehitystä ja varautumista 

riskin muuttumiseen. (Ruuhela 2012, s. 137) 

 

Kuva 3. Syysmyrskyn aiheuttama riski liikenteelle (mukaillen Ruuhela 2012, s.138). 
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5 ILMASTONMUUTOKSEEN VARAUTUMINEN 

VÄYLÄRAKENTAMISESSA 

Ilmastonmuutokseen varaudutaan väylärakentamisessa lähtien liikkeelle kaavoituksesta. 

Kaavoituksessa huomioidaan ratarakenteet ja tiestö osana toimivaa infrastruktuuria ja 

yhteiskuntaa. Teiden tai rautateiden suunnittelun yhteydessä tulee ottaa huomioon jo 

olemassa olevat rakenteet ja tulevat rakennushankkeet. Kaavoituksen avulla voidaan 

toisin sanoen liittää yhteen infrarakentaminen, yhdyskuntarakentaminen, olemassa 

olevat rakenteet ja ilmastonmuutos. Näin saadaan lähtökohtaisesti paras mahdollinen 

lopputulos ilmastonmuutokseen varauduttaessa. Kaavoitus jaetaan 

maakuntakaavoitukseen, yleiskaavoitukseen ja asemakaavoitukseen. 

Maakuntakaavoituksessa tärkeintä on ottaa huomioon tulvariski määrittämällä alueet, 

joilla rakentamista tulisi rajoittaa. Tulvariski tulee huomioida niin yleisten alueiden 

kaavoituksessa kuin erityiskohteiden kuten sairaaloiden sijoittamisessa. Tulvariski 

määritetään yhdessä tulvaviranomaisten kanssa. Näin saadaan määrättyä rakentamisen 

minikorkeus. (Harmaajärvi 2005, s. 9) 

Kuten maakuntakaavoissa myös yleiskaavoissa voidaan rajata alueita, joille tulee asettaa 

rakentamisrajoituksia kasvavan tulvariskin vuoksi. Ilmastonmuutokseen varauduttaessa 

toiminnot tulisi sijoittaa olemassa olevien verkostojen (vesijohdot, viemärit) yhteyteen. 

(Harmaajärvi 2005, s. 9)  

Asemakaavoituksessa on tärkeää ottaa huomioon pienilmastoa, maastoa ja maaperää 

koskevat periaatteet. Tuulisuutta voidaan minimoida rakennusten sijoittamisella, 

muodolla ja suuntauksella. Tämä voidaan tehdä välttämällä pohjois-, koillis- ja 

luoteisrinteiden käyttöönottoa sekä yleisesti tuulisia alueita ja mäen harjanteita. Sen 

sijaan suosimalla etelä-, kaakkois- ja lounaisrinteitä ja puuston suojaamia alueita, 

lisääntyneen tuulen aiheuttamat ongelmat vähenevät. Rakennusmassaa tulee suunnata 

entistä enemmän etelään muodostamalla rakennuksista toisiaan suojaavia korttelialueita. 

Välttämällä painanteita rakennusten sijoittelussa alueilla, joilla ei tuule ja joilla 

lämpötilavaihtelut ovat suuria, voidaan välttää ”kylmän ilman järvien” muodostuminen. 

Huono maaperä ja vesistöpengerten sortumavaarat ovat ongelma rakennuksia ja 
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verkostoja rakentaessa.  Ilmastonmuutoksen vuoksi tuulisuutta ja maaperää koskevien 

selvityksin tarve tulee lisääntymään. (Harmaajärvi 2005, s. 11) 

 Tulviin varautuminen 5.1

Vesistötulvia ja tulvariskejä valvotaan ja hallitaan tulvakarttojen avulla. Tulvatilanteen 

toiminta suunnitellaan tulvakarttojen avulla. Tulvakarttojen tekeminen on lain 

velvoittamana pakollista alueilla, jotka on nimetty maa- ja metsätalousministeriön 

toimesta merkittäviksi tulva-alueiksi. Kartoista tulee pystyä lukemaan tulvan 

leviämismahdollisuudet ja mahdolliset vahingot ympäristöön ja asutuksiin. (Toivonen 

2015, s. 32)  

Alla esitetty kuva 4 on otettu Sykkeen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

tarjoamasta tulvakarttapalvelusta. Kuvassa on esitetty Seinäjoen alueella, vuonna 2012 

raportoitu, merkittävä tulvariskialue (punainen viiva). 

 

Kuva 4. Esimerkki tulvakartasta (SYKE 2018, tulvakarttapalvelu). 

 



24 

  

 

Hyvä esimerkki tulvien valvonnasta Suomessa on Ylen verkkosivuilta (Yle.fi) löytyvä 

uutinen, joka kertoo Lappiin tulevasta uudesta meri-tulvariskialueesta. Lapin elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus on tarkistanut ja tehnyt arvion tulvariskilain mukaisesti 

vesistöjen tulvimisesta ja merenpinnan noususta aiheutuvista tulvariskeistä Lapin 

alueella. ELY-keskuksen mukaan Rovaniemen kaupunki, Kemijärven kaupunki, 

Tornion kaupunki, Kittilän kirkonkylä, Ivalon taajama ja Kemin kaupunki tulisivat 

nimetä merkittäviksi tulvariskialueiksi. (Aula 2018)  

Vuonna 2011 tehdyssä arvioinnissa Rovaniemi, Kittilä, Kemijärvi, Ivalo ja Tornio on jo 

nimetty merkittäviksi tulvariskialueiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Kemin kaupungin 

alue on uusi merkittävä tulvariskialue lapissa. Uudella merivesitulva-alueella arvellaan 

olevan noin tuhat asukasta ja tulva-alueella on useita riskikohteita. Tulvariskialueella on 

myös mahdollisen vedenpinnan nousun seurauksena arvioitu merkittävien tieyhteyksien 

katkoksia. (Aula 2018) 

Maa- ja metsätalousministeriö käsittelee ELY-keskusten ehdotukset 22.12.2018 

mennessä. Joulukuun loppupuolella on tiedossa merkittävät tulvariskialueet ja 

tulvaryhmät Lapin alueella. (Aula 2018) 

Tulviin varaudutaan sekä kuivatuksen- että kuivatusjärjestelmien suunnittelussa. 

Etenkin kuivatusjärjestelmien suunnittelussa ja mitoituksessa huomioidaan 

ilmastonmuutokseen pohjautuva riskiperusteinen tarkastelunäkökulma. 

Ilmastonmuutokseen liittyvät muuttujat ja niiden kautta esitetyt useat erilaiset skenaariot 

muuttavat kuivatusjärjestelmien suunnittelua. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole 

mahdollista varautua pahimpaan mahdolliseen sen edellyttämien korkeiden 

kustannusten vuoksi. (Toivonen 2015, s .23) 

Liikenneviraston kuivatuksen suunnitteluohje ohjaa maanteiden kuivatuksen 

suunnittelua. Suunnittelua ohjaavat myös vesilaki, ympäristönsuojelulaki, maantielaki ja 

tulvariskien hallinnasta kertova laki. Suunnittelun tueksi liikennevirasto pitää yllä 

tierekisteriä, josta löytyy maanteiden tulvariksialueita koko Suomen alueelta. 

Sortumariskien arvioinnissa tulisi ottaa huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset 

tulviin ja sateiden intensiteettiin myös alueilla, jotka eivät ole lähellä vesistöjä. 

(Toivonen 2015, s. 23 ja 39) 
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Kuivatuksen suunnitteluohjeet tulisi päivittää kattamaan suuremmat kertaluontoiset 

sademäärät. Ruotsissa suunnitteluohjeissa on annettu päivitetyt kertoimet 

mitoitussademäärille ilmastoalueittain. Tämä olisi mahdollista myös Suomessa, sillä 

ennustetut sädemäärät ovat samankaltaisia kuin Ruotsin alueella. (Tiehallinto 2009, s. 

61) 

 Rata 5.2

Rautatiesuunnittelussa ilmastonmuutokseen on varauduttu jo nykyisin tiettyihin 

sovittuihin rasituksiin ja raja-arvoihin asti. Mitoitussuureiden raja-arvojen ja 

sääilmiöiden toistuvuuden muuttuessa on tulevaisuudessa tarpeen muuttaa myös 

mitoitustarpeita. Tällöin mitoitus saadaan päivitettyä vastaamaan muuttuneita 

olosuhteita. (Saarelainen ja Makkonen 2008, s. 23)  

Tärkeintä ilmastonmuutokseen varauduttaessa on rataverkon suojaaminen kestämään 

ääriolosuhteita. Tämä tarkoittaa, että lämpötilojen muutokset tulee ottaa huomioon 

käytettävissä materiaaleissa ja teknisissä ratkaisuissa. Samoin mitoituksien tulee vastata 

uutta tutkimustietoa ilmastonmuutoksesta ja tulvien aiheuttama, kasvava 

eroosiovaikutus, tulee huomioida uusittaessa siltarakenteita. Lisääntyvien tulvien 

mahdollisuus tulee ottaa huomioon alikulkuja suunniteltaessa ja mahdollisten 

pumppaamojen tarve tulee selvittää ylivirtauksen estämiseksi. Pengermateriaalien laatu 

tulee vastata tulvien lisääntymistä ja eroosioita ratapenkereitä suojatessa. (Saarelainen ja 

Makkonen 2008, s. 25)  

Varoitusjärjestelmien avulla ääreisiin ilmastovaikutuksiin voidaan reagoida jo ennen 

varsinaisen vahingon sattumista. Ihmisten varoittaminen ja suojaustoiminta ovat 

keskeisessä asemassa ääreisten ilmastovaikutusten hallinnassa. Mahdollisuus 

suurimpien vahinkojen estämiseen ja suojaustoiminnan onnistumiseen on riippuvainen 

käytettävissä olevasta ajasta ennen ääritilanteita. Erilaiset säätekijät luovat erilaiset 

olosuhteet mahdollisiin ennakkotoimenpiteisiin ja arvio kyseisen ilmiön 

voimakkuudesta, kulkureitistä ja vaikutusajasta on selvillä ajan kuluessa. 

Säämallintaminen on tukena ilmastovaikutusten ennakoimisessa.  (Saarelainen ja 

Makkonen 2008, s.34) 
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Suomessa sääpalvelua tarjoavista laitoksista, kuten Ilmatieteen laitos ja Foreca ym., 

saadaan ilmastomallintamiseen ja havaintoihin perustuvaa tietoa. Määrittämällä 

ilmastoilmiön riskitaso voidaan ihmisiä varoittaa kyseisten palveluiden kautta ja samalla 

aloittaa suojaustoimenpiteet. Samaiset palvelut tarjoavat myös historiallista aineistoa 

säästä ja sen vaikutuksista, minkä pohjalta on mahdollista arvioida ilmiöiden 

toistuvuutta ja voimakkuutta. (Saarelainen ja Makkonen 2008. s. 34) 

Suomen ympäristökeskus eli SYKE vastaa ilmatieteen laitoksen ja Forecan tavoin 

tulvien ennakoinnista ja varautumistoiminnasta vesistöjen virtaama- ja 

vedenkorkeusmittausten avulla. SYKE vastaa myös lumen vesiarvon ja roudan 

mittauksista lumen peittämillä havaintopaikoilla. SYKE antaa tulvavaroitukset koko 

Suomen alueella, lukuun ottamatta merialueita, jossa vedenkorkeuksia seuraa 

Merentutkimuslaitos. (Saarelainen ja Makkonen 2008, s. 34)  

Rataverkkoon kohdistuvien ilmastovaikutusten seurannassa tarvitaan tietoa suureista, 

joita ei käsitellä julkisten sääpalveluiden toimesta. Kesälämpötilojen aiheuttamat 

hellekäyrät sekä pakkaskatkoriskin tunnistaminen ja ennakointi ovat suureita, joita on 

oleellista seurata, jotta suurimmilta häiriöiltä vältyttäisiin. Ratapenkereessä muuttuvien 

routaolojen arviointi ja seuranta paikallisesti voi olla oleellista rataverkon 

turvaamiseksi. (Saarelainen ja Makkonen 2008, s. 34) 

Kun junayhteys on katkennut vahinko- tai häiriötilanteen vuoksi, tulee vaihtoehtoinen 

reitti olla turvattu, jotta junaliikenne ja kuljetukset saadaan toimintaan mahdollisimman 

nopeasti uudessa tilanteessa. Korvaavia reittejä selvitetään valmiussuunnittelun 

yhteydessä ennakkotoimenpiteenä. Valmissuunnittelussa määritellään tilanteessa 

käytettävissä olevat laite- ja materiaalireservit. Valmiustilanne tarkastetaan tietyn ajan 

välein. (Saarelainen ja Makkonen 2008, s .35) 

Lisääntyviin myrskyihin ja tuulenkaatoihin on mahdollista varautua leventämällä rata-

alueita ja kaatamalla rataverkon läheisyydessä olevia puita, joilla on vaarana kaatua 

vahingoittaen rataverkostoa. Tällaiseen toimintaan tulee kuitenkin hankkia katselmus tai 

tehdä sopimus maanomistajan kanssa. (Saarelainen ja Makkonen 2008, s. 35) 
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Peruskorjausten ja parannusten yhteydessä kuivatuslaitteiden ja rumpujen toimivuutta ja 

ylipadotusta tulee seurata ja tarvittaessa parantaa tulvariskin kasvaessa. Rumpujen tulee 

olla mitoitettu oikein ja kuivatuksen suunnittelutapaa on mahdollista muuttaa 

vastaamaan ilmastonmuutoksen edellytyksiä. Pintaveden voimakkaan virtauksen 

aiheuttamia eroosiovaurioita tulee inventoida ja parantaa kuivatuslaitteissa ja 

siltakeloissa. (Saarelainen ja Makkonen 2008, s. 35) 

Kuivatuslaitteiden ja rumpujen toimivuutta ja ylipadotusta on seurattava ja tarvittaessa 

parannettava mm. perusparantamisen yhteydessä. Rumpumitoitusohjeet on tarkistettava. 

Kuivatuksen suunnittelutapaa on mahdollista kehittää dokumentoitua koesuunnittelua 

käyttäen. (Saarelainen ja Makkonen 2008, s. 35) 

Liukkaudentorjunta tulee edellyttämään kelin luotettavaa ennakointia rataverkolla. 

Liukkausmonitorointia ja liikennesääaseverkon palveluja pitää kehittää 

liukkaustilanteiden lukumäärän kasvaessa. (Saarelainen ja Makkonen 2008, s. 25) 

 Tiestö 5.3

Kehittämällä tierakenteen mitoitusta ja ottamalla käyttöön vuodenaikajaksotus, 

varmistetaan erilaisten vauriomekanismien kriittinen kapasiteetti. Tämä on järkevää 

etenkin korkean pohjavedenpinnan ja roudan sulamisveden aikoihin. Samoin 

pohjarakenteiden mitoituksessa tulee huomioida kohonneen pohjavedenpinnan ja 

runsaiden sateiden aiheuttama kapasiteetin pieneneminen. Päällysteiden 

vedenkestävyyden tulee noudattaa päällystenormeja. (Tiehallinto 2009, s. 61) 

Tievalaistuksen tarve tulee lisääntymään ilmastonmuutoksen edetessä. Lumipeitteen 

ajan vähetessä tievalaistuksen teho heikkenee etenkin alkutalvesta. Vaihtelevat 

sääolosuhteet tulee lisätä valaistustarpeen arviointiperusteisiin ja valaistustekniikka 

tulee tehdä entistä vähemmän energiaa kuluttavaksi. Tällöin valaistuksen määrää 

voidaan lisätä hankaloituvien olosuhteiden kompensoimiseksi, jolloin näkyvyys 

paranee. (Tiehallinto 2009, s. 61) 

Toimintalinjat sorateiden hoitoon ja ylläpitoon on laadittu vuonna 2008. Näissä 

toimintalinjoissa on huomioitu vaatimukset, jotka ilmastonmuutos aiheuttaa tienpidolle. 
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Toimintalinjojen mukaan pölyntorjunta tulee tehostaa asiakaslähtöisesti eli pölyn 

merkittävää leviämistä ei sallita astutuksen ja viljelysten kohdalla. Toimintalinjoissa on 

esitetty seuraavia suosituksia, joilla pyritään vähentämään kelirikkoa ja kelirikon 

haittoja: (Tiehallinto 2009, s. 60) 

Tien pinnat tulee muokata riittävän sivukalteviksi sekä ylileveät tiet tulee kaventaa 6,0 – 

6,5 metriin. Samalla ojitukset tulee kunnostaa vähintään kymmenen vuoden välein ja 

useammin kun kyseessä on painorajoitusaltis tie. Tien ollessa pintakelirikkoaltis, 

lisävaatimuksia tulee asettaa kulutuskerrosmateriaalin laadulle. Lisäksi 

kelirikkotilanteita tulee seurata ja erilaisten korjaustoimenpiteiden tehokkuutta arvioida 

kehittämällä ja ottamalla käyttöön pintakelirikon inventointi. (Tiehallinto 2009, s.60)   

Veden pinnan nousu aiheuttaa taloudellisia ja toiminnallisia riskejä liikenneverkolle. 

Tämän vuoksi terminaalit, erilaiset pysäkit ja liikenneohjauslaitteet tulee sijoittaa 

tarpeeksi korkealle veden pinnan tasoon nähden, jotta vaurioilta vältyttäisiin. 

Tulvatilanteissa erityisesti raitio- ja lauttaliikenne ovat haavoittuvaisia. Jo kahden 

metrin tulviminen voi aiheuttaa ongelmia metroliikenteelle Helsingissä. (Yrjölä ja 

Viinanen 2012, s. 34 ja 35) 
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6  YHTEENVETO  

Ilmastonmuutos on globaali ongelma ja sen tuomat vaikutukset näkyvät jo nyt 

infrarakentamisessa. Ilmastonmuutos näkyy myös Suomessa rata- ja tiesuunnittelussa ja 

rakentamisessa. Ilmastonmuutoksen tuomia muutoksia pyritään ennustamaan 

ilmastomallien ja päästöskenaarioiden avulla niin maailmanlaajuisesti kuin alueellisesti.  

Ongelmaksi ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioinnissa syntyy ennusteiden 

epävarmuus ja ilmastonmuutoksen useat mahdolliset kehityspolut. Riskitarkastelu ei ole 

aina tarkkaa ja joitain vaikutuksia voi jäädä huomioimatta. Jo kaavoituksesta lähtien 

ilmastonmuutos ja sen vaikutukset tulisivat olla mukana suunnittelussa.  

Ilmastonmuutokseen varautuminen tarkoittaa suorien vaikutusten vähentämisen ohella 

myös sopeutumista uusiin oloihin. Suunnittelun ja sitä kautta rakentamisen tulisi kulkea 

kehittyvän ilmaston mukana, jotta suuremmilta haitoilta vältyttäisiin. Kaikki 

ilmastovaikutukset eivät ole negatiivisia, vaan ilmastonmuutoksella on myös positiivisia 

kehityssuuntia teitä ja rataverkkoa ajatellen.  

Kun riskitarkastelu on tehty ja ilmastonmuutoksen kehityspolku on selvillä, tulee 

suunnittelussa varautua aina pahimpaan mahdolliseen. Tämä tarkoittaa ääriolosuhteisiin 

varautumista, niin että pahimman tapahtuessa väyläverkosto on suunniteltu kestämään 

muun muassa kovia tuulia, rankkasateita ja tulvia. Tällainen suunnittelu tuo usein 

lisäkustannuksia rakentamiseen ja teiden sekä ratojen huoltoon, mutta on välttämätöntä 

ilmastonmuutokseen varauduttaessa.  

Kirjallisuus työn aiheesta antaa hyvän käsityksen infrarakentamisen suunnasta 

tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos tulee näkymään entistä enemmän osana 

väyläsuunnittelua aina kaavoituksesta lähtien. Ilmastonmuutos pakottaa rakentamisen 

standardeja entistä joustavimmaksi ja rakentaminen on tulevaisuudessa entistä enemmän 

säännösteltyä. Lakeja ja asetuksia tehdään lisää ja väylärakentamiseen tullaan laatimaan 

uusia malleja.  
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