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Teboilin energiapalveluun luotetaan niin liikenteessä, tuotantoprosesseissa

kuin lämmityksessäkin. Polttonesteet ja -öljyt, nestekaasu ja voiteluaineet

ovat tärkeässä roolissa sekä yritysten että ihmisten elämässä.

Teboilin asiantuntemus ja pitkä kokemus ovat hioutuneet palvelu-

kokonaisuudeksi, joka varmistaa energian saatavuuden

ja toimitukset kaikkina aikoina.

www.teboil.fi Huoltanut autoja ja ihmisiä jo 70 vuoden ajan
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Atlas Copco Cobra TT

Uusi, erityisesti sullomiseen kehitetty
moottorikankikone

■ tiukat vaatimukset täyttävä tärinävaimennus
■ kädensijojen korkeudensäätö
■ käynnistyy helposti kaikissa sääolosuhteissa

Oy Atlas Copco Louhintatekniikka Ab
Tuupakankuja 1, 01740 VANTAA
puh. (09) 296 442, fax (09) 296 4218
www.atlascopco.fi
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Hannu Saarinen

Rautatieliikenteellä
on pitkät idän
perinteet

RTL ry:n kotisivut:
www.rautatietekniikka.fi

Rautatieliikenteellä maassamme on pitkät perinteet.
Ensimmäisen kerran rautatiekysymystä maassam-
me lienee käsitelty jo vuonna 1846 Helsingfors Tid-

ningarissa ja Teknologen-lehdessä julkaistuissa artikke-
leissa. Kuitenkin paljon ehti vettä virrata Vantaassa en-
nen kuin vuonna 1857 aloitettiin Helsinki-Hämeenlinna
rakennustyöt, ja liikenteelle rata avattiin maalikuussa 1862.

Jo ensimmäisissä Suomen rautateitä koskevissa kirjoi-
tuksissa  tuotiin esiin näkemys, että rautateiden tulisi
muodostua kansainväliseksi.  Rautatieliikenteen toises-
sa vaiheessa ratoja kehitettiinkin Venäjälle niin, että Vii-
puriin ja Pietariin päästiin vuonna 1870.

Kehitys oli nopeaa ja rataosuuksia asemineen raken-
nettiin ja vetokalustoa hankittiin. Kun vuonna 1862 maas-
samme oli kuusi höyryveturia niitä enimmillään vuonna
1955 oli yhteensä 798 kappaletta.

Höyrykautta seurasi diesel-kausi ja sen jälkeen ratojen
sähköistys, joka johti jälleen uuden sähkövetoisen kaluston
hankintaan. Viime vuodet Suomessa ovatkin olleet niin
ratarakentamisen kuin kaluston osalta voimakasta teknisen
kehittymisen aikaa.

***

Myös ratayhteyksiä parannetaan kovalla vauhdilla. Pää-
paino uuden oikoradan myötä on edelleen Venäjän liiken-
teen suuntaan, jotta nopealla kalustolla päästäisiin aina
Pietariin ja kuka ties Moskovaan saakka.

Myös Trans-Siperian rautatieliikenne ja Suomen logis-
tinen osaaminen voidaan nähdä tulevaisuuden visoissa.
Tämä rata tuleekin huomioida Suomen logistisen koko-
naisuuden kannalta erittäin merkittävänä yhteytenä. Rata

mahdollistaa tavaran tuonnin kokojunakuljetuksina Si-
perian kautta esimerkiksi Kouvolan uuteen logistiikka-
keskukseen sieltä edelleen jaettavaksi.

Kuten tämän lehden haastattelussa kansanedustaja
Markku Laukkanen toteaa, rataa tulee pitää aasialaisen
tavaran kuljetukselle tärkeänä. Trans-Siperian rautatie-
ssä on vain ongelmana se, että venäläisten tulisi pitää
rata kunnossa. Toivoa sopii, että Venäjällä oivalletaan
radan ja kunnossapidon merkitys.

 ***

Suomessa uusien ratojen rakentamisessa ja kunnos-
sapidossa budjettiperusteinen rahoitusmalli on ollut tähän
asti toimiva, mutta jos haluamme saada radat kuntoon
nopeutetussa tahdissa, tulee eri rahoitusmalleja tarkas-
tella ennakkoluulottomasti.

Hallituspuolueissa on voimakkaasti liputettu elinkaa-
rimallin puolesta.  Sen käyttöönotossa on useita talou-
dellisia tekijöitä, jotka puoltavan sen käyttöä myös itään
suuntautuvan radan osalta. On laskettu, että malli toisi
investoinnin takaisin parempina, nopeampina kuljetuk-
sina ja liikenneturvallisuutena. Ei kuitenkaan pidä unohtaa,
että investoinneista kohdistuvat  maksut siirtyvät mo-
nien vuosien päähän, ja investoinneille sekä kunnossa-
pitoon varatulle rahalle joudutaan maksamaan käypä kor-
ko.

On myös huomioitava, että peruskunnostetuille radoille
tulee saada mahdollisimman suuri käyttöaste. Tässä suh-
teessa Trans-Siperian kuljetusten saamiseksi Suomeen
ja tätä kautta edelleen kuljetettavaksi, tulee myös panos-
taa.
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Kansanedustaja
Markku Laukkasella
on rautatiet suvussa

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajalla Markku Laukkasella on
lapsuuden yhteys rautateihin. Hän kertoo, että hänen isänsä toimi VR:n palveluksessa
asemamiehenä 47 vuotta, kunnes vuonna 1968 jäi eläkkeelle.
- Ensin isäni oli asemamiehenä Karjalassa, kunnes lopulta päätyi Savon radan varteen
Selänpäähän. Vanhin veljeni työskenteli junansuorittajana ja myöhemmin kauko-
ohjaajana Kouvolassa ja nuorempi veljeni on Tampereella samoissa tehtävissä. Olen
ainoa, joka on meidän veljessarjasta ryhtynyt “vääriin hommiin”, Laukkanen sanoo
naurahtaen. Hän muistaa, kuinka pikkupoikana oli tärkeää mennä isän tai myöhemmin
vanhemman veljen kanssa näiden yövuoroon. Pikkuasemalla se oli mahdollista.
- Muistan makasiinin, jossa isällä oli oma työhuone ja muistan myös tuoksut, kun
kesällä ajoin resiinalla ratapihalla. Tämän päivän tiukat turvasäännöt sen kieltäisivät,
mutta silloin liikenne oli hiljaisempaa, ja siihen oli mahdollisuus. Koululainen lumitöissä
vaihteella! Eipä tulisi enää kuulonkaan.
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Laukkasella on vapaa-
ajan paikka lähellä
Kouvolaa, jonne hän

siirsi vuonna 1906 rakenne-
tun ratamestarin talon.

- Rautatiet kun rakensivat
hirsitaloja, ne rakennettiin
hyvin. Olisi ollut hienoa, jos
olisin voinut siirtää syntymä-
kodin, jossa ensimmäiset
kuusi vuotta asuin, mutta se
oli jo purettu aikaisemmin ja
siirretty saman vesistön var-
relle vapaa-ajan käyttöön.
Minulla on vapaa-ajan talos-
sa vanhan Selänpään ase-
mamestarin talon ovia, ikku-
noita ja Kuusankosken Ky-
min tehtaan palaneen rauta-
tieaseman kiviportaat.

- Siinä on panokseni rau-
tatiekulttuurin vaalimiseen,
muistelee Laukkanen.

Rautatiekulttuurimiljöötä
ei saa unohtaa

Karjalan liiton puheenjoh-
tajana toimivan Laukkasen
kiinnostus liittyy niin Karja-
laan kuin rautatiekulttuuriin.
Hän on keräilijä ja bibliofii-
li, joka omistaa noin 5000 -
6000 nidettä. Hänellä on
myös rautatieaiheisia kortte-
ja ja postimerkkejä.

- Suuri kulttuurihistorialli-
nen virhe tehtiin siinä, kun
pienten asemien puistot,
kuten kotikyläni Selänpään
asemalla oli, on unohdettu.
Puisto oli hyvin hoidettu ja
kaunis istutuksineen. Se oli
täynnä tammia, isoja hopea-
pajuja ja pähkinäpensaita, ja
sitä hoidettiin. On sääli, että
kaikkien tällaisten puistojen
annettiin mennä.

Laukkanen kaipaa Selän-
pään kaunista asemamiljöö-
tä, jonka yhteydessä oli ase-
marakennus, ratamesta-
rin, asemamiehen ja asema-
päällikön talot.

- Se oli äärimmäisen tasa-
painoinen ja kaunis miljöö,
kaunista arkkitehtuuria.
Olennaista oli kokonaisuus.
Sitä hoidettiin vielä 60-luvul-
la hyvin. Pitäisi kiireesti va-
lita joku vielä kunnossa ole-
va purkamaton asemamil-
jöö, jossa on asema, ulkora-
kennus ja muut asuinraken-
nukset ja puisto ja siitä teh-
täisiin elävä miljöö. EU-ra-
hoitusta saadaan tällaisiin

hankkeisiin. Koska se on
keskeinen osa suomalaista
kulttuurihistoriaa. Rautatie-
kulttuurin vaalimisessa pitäi-
si meikäläisten, joilla oli si-
teet rautateihin, ryhdistäy-
tyä.

Junapuoluemies
- Minä, jos kuka, olen lei-

mautunut junapuoluemie-
heksi ja vaalinut rautatiekult-
tuuria omassa elämässäni,
Laukkanen sanoo painok-
kaasti. Hän korostaa, että toi-
mivat liikenneyhteydet ovat
välttämätön elinehto, ei
vaan yritystoiminnalle, vaan
myös yksityisten ihmisten ja
yritysten sijoittumisen kan-
nalta katsottuna. Oikorata
saa Kouvolan alueen kan-
sanedustajana toimivan
Laukkasen kannatuksen.

- Suomen ei tulisi nyt nuk-
kua ohi mahdollisuutta.
Meidän tulee tehdä nämä
ratainvestoinnit nopeasti, sil-
lä Baltian maat ja monet
muut itäisen Euroopan maat
tulevat myös tuottamaan
logistisia palveluja. Oikora-
ta oli välttämätön ja ensim-
mäinen askel tässä. Seuraa-
vaksi on jatkettava nopean
radan rakentamista Suo-
mesta itään. Meillä on siitä
budjettipäätös.

Laukkasen mielestä bud-
jettiperusteinen malli on
ollut tähän asti toimiva, mut-
ta jos haluamme saada ra-
dat kuntoon nopeutetussa
tahdissa, niin elinkaarimal-
lia voidaan käyttää. Hän
muistuttaa, että mallissa on
useita kokonaistaloudellisia
tekijöitä, jotka tekevät mal-
lin kannattavaksi. On lasket-
tu paljon erilaisia kannatta-
vuuskertoimia ja näiden in-
vestointien kannattavuus-
kerroin on hyvin korkea.

- On laskettu, että Lahden
moottoritie ja oikorata tuo-
vat hyvin nopeasti investoin-
nin takaisin parempina, no-
peampina kuljetuksina ja
ennen muuta liikenneturval-
lisuutena. Täytyy aina muis-
taa, että maanrakennustyöt
ovat edelleen työllistävä. Ja
se raha pyörii omassa kan-
sataloudessa. Sen takia jul-
kisen vallan on investoitava
tällaiseen, jolla on myös suh-

dannepoliittista, talouspoliit-
tista ja työllisyyspoliittista
merkitystä.

Trans-Siperian rata
on ykkösjuttu

- Henkilökohtaisesti näen
Trans-Siperian reitin Suo-
men logistisen kokonaisuu-
den kannalta erittäin merkit-
tävänä. Tämä on ihan ykkös-
juttu, mitä Suomella kan-
sainvälisessä mielessä on.
Laukkanen kertoo tavan-
neensa viime vuonna Japa-
nin, Kiinan ja Etelä-Korean
liikenneministerit. Kaikki nä-
kivät Trans-Siperian radan
aasialaisen tavaran kuljetuk-
selle tärkeänä. He kaikki ha-
luavat panostaa siihen ja
tuoda tavaraa kokojunakul-
jetuksina Trans-Siperian
kautta Kouvolan logistiikka-
keskukseen.

- Baltian maat eivät kilpaile
vielä tässä liikenteessä, sil-
lä Suomessa on luotetta-
vuutta nimenomaan arvo-
tavaran kuljetuksessa. Balti-
an maat ovat saaneet sata-
miinsa lannoite- ja puutava-
rakuljetuksia, joiden kulje-
tus- ja varastointiarvo on
paljon alhaisempi.

- Rautatiet on runkokulje-
tusmuoto pitkille kuljetuksil-
le. Jos Vladivostokista läh-

tee kokojunakuljetus Suo-
meen, se kestää 11 päivää.
Kun samasta paikasta lähtee
laiva, se on yli kolmenkertai-
nen aika. Näin kokojunakul-
jetuksen kilpailukyky on
osoittautunut loistavaksi.
Trans-Siperian rautatiessä
on kaksi isoa ongelmaa:
Venäläisten tulisi pitää
rata kunnossa ja vielä suu-
rempi kysymys on sen tur-
vallisuus. Venäjä on luvan-
nut panostaa näihin ongel-
miin.

Laukkanen uskoo, että lu-
paus pitää. Sillä presidentti
Putin on luvannut Venäjän
tekevän oman osuutensa
vuoteen 2008 mennessä
Pietarin nopean radan osal-
ta.

- Kaikki Venäjän tavaralii-
kennettä palvelevat liikenne-
hankkeet kuuluvat Suomen
ykköskategoriaan. Ovat ne
sitten maantieliikennettä,
rautatieliikennettä tai meren-
kulkua palvelevia, ne pitäi-
si toteuttaa, jotta Suomi saisi
kilpailukyvyn tässä logisti-
sessa bisneksessä suhtees-
sa Baltian maihin.

Laukkanen valittaa, että
valtionvarainministeriö on
suhtautunut liikenneinves-
tointeihin äärimmäisen pi-
dättyvästi. Hän muistuttaa,
että liikenneväyläinvestoin-
teja ei pidä nähdä pelkästään
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menoina, vaan ne ovat in-
vestointeja myös tulevai-
suuteen. Esimerkiksi on las-
kettu, että logistiikka-alan
työpaikkojen määrä Kaak-
kois-Suomessa on pitkälti yli
10 000.

Rautatieliikenne on
ympäristöystävällistä

Euroopassa toimitaan pe-
rin erilaisessa toimintaym-
päristössä kuin Suomessa.
Laukkasen mukaan joiden-
kin asioiden siirto suoraan
sieltä Suomeen ei toimi.
Varsinkin jos ajatellaan Kes-
ki- Euroopan ruuhka-aluei-
ta, niin siellä tilanne on hy-
vin erilainen kuin maassam-
me.

- Siellä rekkakuljetukset
ovat tavallaan kriisitilantees-
sa. Ymmärrän hyvin alppi-
maita, joiden läpi rekkaliiken-
ne kulkee. Siellä on joudut-
tu tekemään tietulleja, kos-
ka päästöongelmat ovat ai-
van eri luokkaa kun meillä.
Meillä on vaikeat keliolosuh-
teet. Ne tuovat oman lisän-
sä jota Euroopassa ei ole.
Kyllä EU:nkin täytyy huoleh-
tia siitä, että se osallistuu näi-
hin Suomen investointeihin
omalla panoksellaan. On
myös EU:lle tärkeää, että
Suomi on liitetty eurooppa-
laisiin valtaverkostoihin kai-
kissa kuljetusmuodoissa.

- Rautateiden ekologinen
kilpailukyky on hyvä. Se on
paljon parempi kuin maan-
tieliikenteessä, koska rauta-
tieliikenteen päästöt ovat eri
luokkaa. Jos mietitään pit-
källä aikaviiveellä päästösi-
toumuksia ja ongelmia, niin
rautatieliikenne on erittäin
ympäristöystävällinen.

Junarata Helsinki-
Vantaan lentokentälle

Laukkanen ilmoittautuu
lentokenttäradan kannatta-
jaksi. Hänen mielestään on
käsittämätöntä, että sitä ei jo
aikanaan ole tehty.

- Voidaan kysyä, miksei
sitä tehty jo 70-luvulla, kun
Helsinki-Vantaan lentoase-
ma lähti kasvuun. Kaikkial-
la Euroopassa pääkaupun-
gin lentokentälle kulkee ra-

tayhteys. Tukholmassa ei
tule mielenkään käyttää tak-
sia. Junalla pääsee puoles-
sa tunnissa keskustaan
muutamalla eurolla. Laukka-
nen ihmettelee pääkaupun-
kiseudun kaupunkien passii-
visuutta tässä asiassa. Hän
uskoo, että jos kaupungit
todella olisivat radan halun-
neet, niin se olisi jo olemas-
sa.

Kilpailu ei vie
työpaikkoja

- Rautatieliikenne on hyvin
säädelty ala. Sellaisia uhka-
kuvia, että meille tulisi
yht’äkkiä joku ulkolaisten
työntekijöiden invaasio tai
työpaikat vähenisivät, ei ole
näköpiirissä. Suomessa kil-
pailua on avattu pienin as-
kelin. Kaikkien kuljetusket-
jussa mukana olevien toimi-

joiden olisi aika pohtia, mi-
ten voisimme yhdessä kas-
vattaa ja vahvistaa resursse-
jamme ja infrastruktuuriam-
me siten, että Venäjän kas-
vavaan kysyntään voidaan
vastata laadukkaasti.

- Trans-Siperian rata on
toimiva kuljetustie Aasian ja
Euroopan välillä. Uskon lu-
jasti, että syventämällä ja ke-
hittämällä eri osapuolten
välistä yhteistyötä meidän
on mahdollista vastata
markkinoiden haasteisiin ja
kehittyä edelleen palvele-
maan entistä laadukkaam-
min. Yhteenvetona voin to-
deta, että panostamalla laa-
dukkaisiin ja ympäristön
kannalta turvallisiin kuljetus-
palveluihin, rautatiet voi olla
mukana tukemassa Pohjois-
Euroopan ja Venäjän välis-
ten yhteyksien kehittymistä.

- Lopuksi totean sen, että
Kerava Lahden oikoradan

rakentaminenhan on hyvä
esimerkki radan merkityk-
sestä yhteiskunta- ja aluepo-
litiikkaan. Radan varsi tulee
olemaan pääkaupunkiseu-
dun uuden kasvun aluetta.
Tulee uusia asuinalueita ja
sen myötä junien käytölle ja
joukkoliikenteelle lisää ky-
syntää. Vaikutus on positii-
vinen kehyskunnille, Lahden
ja Kouvolan seuduille, jotka
kaikki ovat työssäkäyntialu-
eita, kiitos uuden radan.
Valtion on huolehdittava rai-
deliikenteen kilpailukyvystä,
ja hoidettava myös niin sa-
notut vähäliikenteiset rata-
osuudet joukkoliikennetuki-
en avulla.

Teksti ja kuvat:
Hannu Saarinen



RautatieTEKNIIKKA 1 - 2005 9

Teddington Engineered
Solutions Ltd

PALJETASAIMIA TOIMITTAA

Asolantie 23, 01400 VANTAA
Puh. (09) 871 4402  Fax (09) 871 4450

LUJITUS-
TEKNIIKKA OY

• Ruiskubetoni- ja hiekkapuhallustyöt
• Muovi- ja sementti-injektoinnit

• Massaliikuntasaumat
• Kallionlujitustyöt
• Sillankorjaustyöt

Juvantasku 1, 02920  ESPOO
Puh. (09) 849 4440  Fax (09) 8494 4444

Laiva-, liikenneväline- ja
sähkölaiteteollisuuden

ohutlevytuotteet ja
sähkönjakelujärjestelmät

KMT Group Oy
PL 116, 38701 Kankaanpää

Puh. (02) 573 11, Fax (02) 573 1333
email:kmt@kmt.fi

Voiteluaineosasto

Molub-Alloy, Tribol ja Optimol
Puh. (09) 521 4401 Fax. (09) 521 2728

PL 45, 33961 PIRKKALA  Puh. (03) 342 7200, fax (03) 342 7222
internet: www.galvanoimis.fi

Galvanoimis Oy:n tuotteita käytetään kotimaan
lisäksi yli viidessäkymmenessä maassa ympäri
maailmaa.

Laatua ja luotettavuutta
sadan vuoden

kokemuksella

•Paineastiat ja -säiliöt
•Lämmönvaihtimet

•Kuumasinkitys
•Ritilät ja teräsrakenteet

POHJATUTKIMUKSET
POHJARAKENNUSSUUNNITTELU

RAKENTAMISEN MITTAUSPALVELUT

Geomap Oy
Mäkelänkatu 56, 00510 Helsinki

Puh. (09) 8775 3221  Fax (09) 8775 3220
geomap@co.inet.fi  www.geomap.fi

UTP. HITSAUSALAN
ERIKOISTUOTTEET

Hitsausalan asiantuntija

SUOMEN ELEKTRODI OY
Vattuniemenkatu 19 (PL 3)

00211 HELSINKI
P. (09) 4778 050

Fax (09) 4778 0510
E-mail weldexpert@suomenelektrodi.fi

www.suomenelektrodi.fi
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Toimittanut:
DI Tapio Peltohaka
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USA

Presidentti Bushin
budjetti uhkaa
rautateiden
matkustajaliikennettä

Yhdysvaltain lokakuun
alusta alkavan 2006 vuoden
budjetti sisältää runsaasti
julkisten menojen säästöta-
voitteita. Mm. junaliikenteen
tukiaiset aiotaan lopettaa,
mikä merkinnee toteutues-
saan matkustajajunien kato-
amista rataverkolta muuta-
mia harvoja rataosuuksia
lukuun ottamatta. Bushin
hallitus ei muutenkaan ole
toimintansa aikana pyrkinyt
edistämään rautatieliiken-
nettä. Esim. nopeitten juni-
en tulo rataverkolle on edel-
leen lapsipuolen asemassa.
Sen sijaan tavaraliikenne
tulee mukavasti toimeen
omillaan. Budjetin loppu-
summa on 2500 miljardia
dollaria ja se on pahasti ali-
jäämäinen. Koska veroja ei
haluta nostaa on vajetta
paikattava säästämällä. Ku-
luvan budjettivuoden vaje
voisi budjettiesityksen toteu-
tuessa pudota 427 miljardis-
ta dollarista 390 miljardiin
dollariin. Arvio on kuitenkin
epäluotettava, sillä budjetti
ei pidä sisällään Afganista-
nin ja Irakin sotien kustan-

nuksia (n. 5 miljardia dolla-
ria/kk), jotka on hoidettu li-
säbudjetein.

Kloorivuoto
onnettomuustilanteessa
on vaarallinen

Yhdeksän ihmistä kuoli ja
kymmeniä loukkaantui, osa
erittäin vakavasti,  Etelä-Ca-
rolinassa viime tammikuus-
sa, kun Norfolk Southern-
yhtiön tavarajuna törmäsi
Granitevillen kaupungin lä-
hellä sivuraiteelle parkkee-
rattuun kahteen  tavaravau-
nuun. Junassa oli 2 veturia
ja 42 vaunua, joista veturi-
en perässä oli 3  kloorikaa-
suvaunua. Vaunuihin tuli
repeämiä ja sen seuraukse-
na  tuhansia ihmisiä joudut-
tiin evakuoimaan lähistöltä.
Myös kouluja ja tuotantolai-
toksia suljettiin. Onnetto-
muus aiheutui, kun juna-
miesten tekemä vaihteen-
kääntö epäonnistui, jolloin
pääraiteen liikenne ohjautui-
kin sivuraiteelle. Onnetto-
muuden uhrien joukossa oli
myös veturinkuljettaja.

Veturien valmistaja
vaihtaa omistajaa

Paremminkin autojen val-
mistajana tunnettu General
Motors (GM) myy rautatie-
vetureja valmistavan yksik-
könsä kahdelle sijoitusyhti-
ölle. Kauppahinta lienee
vajaan 700 miljoonan euron
paikkeilla. GM Electro-Mo-
tive Division on merkittävä
veturien valmistaja ja sen
työllisten määrä useammas-
sa eri maassa on noin 2600.
GM on 1930-luvulta lähtien
valmistanut yli 58000 diesel-
/sähköveturia asiakkailleen
73 maahan ja sen diesel-
moottoreita on käytössä yli
sadassa maassa. Yhtiöllä ei
ole viime aikoina mennyt
kovinkaan hyvin, vaan lähi-
vuodet ovat olleet tappiolli-

sia, kuten monilla muillakin
rautatiekaluston valmistajil-
la. Tilannetta helpottanee
viime vuoden lopulla Union
Pacific -yhtiöltä saatu suuri
315 kappaleen vähäpääs-
töisten diesel-sähköveturien
tilaus, josta osa päätyi myös
toisen suuren alan toimijan
General Electricin (GE) val-
mistettavaksi. Electro-Moti-
ven ostajina olevat sijoitus-
yhtiöt Greenbriar Equity
Group ja Berkshire Partners
eivät ole mitään uusia tulok-
kaita rautatieliiketoiminnas-
sa. Berkshire Partners omis-
tukseen kuuluu mm. britti-
läinen English, Welsh &
Scottish Railway ja vanhem-
mista ostoksista mainitta-
koon uusiseelantilainen
Tranz Rail sekä amerikkalai-
nen Wisconsin Central.

Uusi innovaatio
vähentää
veturiohjaamon melua

Yhdysvaltalainen Cooper
Standard- yhtiö on tuomas-
sa markkinoille keksintöään
“aktiivista melunsäätöjärjes-
telmää“ nimeltä ENVIsys.
Noin puolet ohjaamon me-
lusta on taajuusalueen 125
Hz alapuolella. Tuo basso-
alueella oleva melu on tun-
netusti psyykkisesti ja fyysi-
sesti haitallisempaa kuin kor-
keataajuinen melu. Kuljetta-
jan on esim. vaikea kuulla ra-
dioliikennettä, ääni uuvuttaa
ja jatkuva kuormitus johtaa

kuulon huononemiseen.
ENVIsys -järjestelmä tarkkai-
lee moottorin synnyttämiä
ääniaaltoja. Sen jälkeen se
muodostaa oman ääniaal-
tonsa, joka yhdistyessään
alkuperäiseen aaltoon tuot-
taa kolmannen ääniaallon,
jonka teho on alkuperäisiä
pienempi. Esim. 3000 hv
tehoiseen veturiin asennet-
tuna ENVIsys järjestelmä
laskee äänitasoa 50 %, ja
erityisesti matalia äänikom-
ponentteja 80 %. Envisys
pystyy myös automaattises-
ti säätämään itseään, kun
moottorin ääni muuttuu.
Sen avulla kuljettaja välttyy
kuulokkeiden pitämiseltä ja
pystyy kuulemaan taustaää-
net paremmin. Järjestelmän
pääkomponentit ovat ANR-
säätömoduli, mikrofoni ja
kaiutin. USA:n rautatiehal-
linto asettanee tänä vuonna
rajat sallittavalle ohjaamo-
melulle, jolloin ENVIsys- jär-
jestelmästä voi olla suurta
hyötyä.

Aktiivisen melunsäätöjärjestelmän ohjauksen periaate (kuva
Cooper Standard).
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NORJA

Norjan rautatiet
sijoittaa Ruotsiin

Norjan rautatiet NSB on
ostanut 34 % osuuden
vuonna 1999 perustetusta
ruotsalaisesta yksityisomis-
tuksessa olevasta Tågkom-
paniet rautatieoperaattoris-
ta. Tågkompanietin  omista-
vat 51 % osuudella sen al-
kuperäiset kolme SJ:ltä siir-
tynyttä perustajaa ja se hoi-
taa pääasiassa liikennettä
kaikkien pohjoismaisten lii-
kennöitsijöitten (Ruotsin  SJ,
Tanskan DSB ja Norjan NSB)
toimintapiirissä. Yhtiöllä on
275 työntekijää, liikevaihtoa
noin 250 miljoonaa kruunua,
ja viime vuonna se kuljetti 13
miljoonaa matkustajaa.

Riita jatkuu
junatoimituksesta

Norjan Rautatiet NSB on
kieltäytynyt vastaanotta-
masta tilaamansa 36 paikal-
lisjunan viimeisintä 18 juna-
rungon toimitusta ennen
kuin niiden akselit on vaih-
dettu. Syynä on korroosio-
ongelma. Junia tilattiin jo
vuonna 1997 ja niitä ovat
vaivanneet jatkuvat monen-
laiset viat, joiden takia toimi-
tuksia on jouduttu alkuperäi-
sen toimitusvuoden 2001
jälkeen siirtämään. Riidan
vastapuolena on kanadalai-
nen Bombardier Transporta-
tion.

BRITANNIA

Kanaalitunnelin
liikenteen kannattavuus
vaikeuksissa

Kanaalitunnelin liikennettä
operoivan  Eurotunnel -yh-
tiön taloudelliset vaikeudet
ovat kasautumassa entistä

pahemmiksi. Syynä tähän
on halpalentojen voimakas
kilpailu, jolloin automatkus-
tajien kato on ollut koko ajan
lisääntymässä. Viime vuon-
na myynti laski neljä pro-
senttia ja erityisen pahasti
romahti henkilöautoliikenne,
joka koostuu enimmäkseen
Britanniasta Ranskaan lo-
malle matkustavista englan-
tilaisista, jotka nyt keksivät
lentämisen helppouden ja
taloudellisuuden. Toisaalta
rahtiliikenne kasvoi hieman,
samoin kuin junamatkusta-
jien määrä, mutta se ei riit-
tänyt kompensoimaan mui-
ta menetyksiä. Matkustaja-
liikennettä hoitaa erillinen
Eurostar- yhtiö, jonka tunne-
liyhtiölle tilittämät käyttö-
maksut nousivat hyvin vä-
hän, vaikka kyseessä olikin
sen kannalta paras vuosi ja
maksukyky siinä mielessä
olisi ollut parempi. Nykyisel-
lään Eurotunnel- yhtiön tu-
lot riittävät juuri ja juuri vel-
kojen korkojen maksuun,
mutta eivät lyhennyksiin.
Toiminta onkin rahoittaja-
pankkien pitkämielisyyden
varassa. Kanaalitunneli val-
mistui vuonna 1994 ja raken-
tamisen perintönä on niin
massiivinen velkataakka,
ettei siitä ole edes teorias-
sa mahdollista selvitä  pitkäl-
lä tähtäimelläkään ilman ra-
hoittajille siirrettäviä vastui-
ta.

Laserlaitteita
matkustajajuniin

Britannian rataverkon kun-
nosta vastaava Network Rail
aikoo asentaa laserlaitteita
yhteentoista  matkustajaju-
naan ympäri rataverkkoa.
Niiden avulla voidaan tutkia
radan kuntoa tavanomaises-
sa liikenteessä aina 200 km/
h nopeuteen asti. Aikaisem-
min ratojen kuntoa on tutkit-
tu vain erikoisjunilla, jotka on
erikseen suunniteltu pelkäs-
tään sitä varten ilman mat-

kustajien tai rahdin kuljetus-
ta. Yleensä kiskovikoja pys-
tytään tavanomaisilla väli-
neillä havaitsemaan vain alle
50 km/h nopeuksissa. Nyt
kehitetyllä menetelmällä
voidaan mittauksissa käyt-
tää huomattavasti suurem-
pia nopeuksia, jolloin liiken-
teelle aiheutuvat häiriöt sa-
malla vähenevät.

ESPANJA

Rautateiden kilpailu
etenee hitaasti

Espanjan uusi rautatielaki
tuli voimaan vuodenvaih-
teesta mahdollistaen kilpai-
lun tavaraliikenteessä. Hen-
kilöliikenne avataan kilpailul-
le vasta 2010. Valtion rauta-
tieyhtiön (Renfe) yksityistä-
minen ei ole suunnitelmis-
sa, mutta se pilkottiin vuo-
den alusta kahdeksi erillisek-
si valtionyhtiöksi. Valtio otti
kontolleen 80% veloista (5,5
mrd euroa), ja sitä jäi vuo-
den alussa jäljelle noin 1,4
mrd.  Renfen työntekijät
(32000) on siirretty uusiin
yhtiöihin, joista Adif hallin-
noi, rakentaa ja ylläpitää
rataverkkoa sekä perii käyt-
täjiltä ratamaksua. Toinen
yhtiö Renfe Operadora kes-
kittyy liikennöintiin ja joutuu
kilpailutilanteeseen muitten
operaattoreiden kanssa,
mikäli niitä ilmestyy markki-
noille. Innostus alalle on
kuitenkin ollut laimeaa. Lip-
pujen hintoihin on kuluvana
vuonna tulossa suuria koro-
tuksia. Lähijunien liput voi-
vat nousta 6 % ja kaukoju-
nien 3,5 %. Espanjan rauta-
tieverkon pituus on noin
10000 km.

SAKSA

DB leikkaa
työntekijämäärää

Saksan rautatiet (DB) on
pakotettu vähentämään työ-
voimaansa 11400 henkilöä
vuoden 2005 aikana. Kun
samaan aikaan syntyy 2400
uutta työpaikkaa, jää netto-
vähennykseksi 9000 työpaik-
kaa. DB:llä oli vuoden vaih-
teessa 230 000 työpaikkaa,
joista nyt yritetään päästä
osittain eroon käyttämällä
keinoina mm. eläkkeelle siir-
tämistä ja muodostamalla
DB Jobs -tytäryhtiön etsi-
mään töitä yhtiön sisältä ja
ulkoa. Ammattijärjestöt ovat
myös hyväksyneet työajan
pidennyksen, johon liittyy
vastapalveluna yhtiön tänä
vuonna alkavaan kehitysoh-
jelmaan sidottu bonusjärjes-
telmä. Toimenpiteiden on
arvioitu vähentävän työvoi-
makustannuksia 5,5 %.

RANSKA

Nopeuksien nostoa
tutkitaan

Ranskan rautateiden
(SNCF) tutkimusosasto sel-
vittää mahdollisuuksia nos-
taa nopean TGV -liikenteen
nopeus 350 kilometriin tun-
nissa suurnopeusradoilla.
Nykyisin nopeutena on 300
km/h ja itäisellä reitillä 320
km/h, kun se avataan vuon-
na 2007. Tutkimus selvittää
350 km/h nopeuden vaiku-
tuksia juniin, ja infrastruktuu-
riin. Junan käyttäytymistä
tutkitaan erityisesti matkus-
tusmukavuuteen, ilmavirta-
usten muodostumiseen,
jousitukseen ja jarrutukseen
liittyen, kuten myös kunnos-
sapitoon vaikuttavien seik-
kojen osalta. Myös melun
lisääntyminen junan sisällä
ja ulkopuolella on tarkkaan
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selvitettävä. Hyvänä apuna
ovat myös ne mittaustulok-
set, joita saatiin TGV -junan
saavuttaessa perinteisten
junien nopeuden maailman-
ennätyksen 515,3 km/h
vuonna 1990.

VENÄJÄ

Suurnopeusjunien
osaamista ostetaan

Venäjän rautatiet (RZR) ja
venäläinen uuden liikenne-
tekniikan kehitysyhtiö (New
Transport Tecnologies) ovat
tehneet sopimuksen suur-
nopeusjunan kehittämisestä
ja rakentamisesta saksalai-
sen Siemensin kanssa. Tar-
koituksena on suunnitella ja
rakentaa 60 junayksikköä,
jotka pystyisivät 250 km/h
huippunopeuteen. Junia
olisi tarkoitus käyttää Mos-
kovan ja Pietarin välisessä
nopeassa liikenteessä sil-
mällä pitäen myös mahdol-
lista yhteyttä Helsinkiin.
Kyseeseen voi tulla myös
Venäjän muiden suurimpien
kaupunkien välisten yhteyk-
sien parantaminen uudella
kalustolla. Ensimmäinen
juna voisi valmistua vuonna
2007.

ITALIA

Veturikin voi karata
Kuljettajaton veturi jyristi

viime vuoden loppupuolel-
la Etelä-Italian rataverkolla
melkein 200 kilometriä en-
nen kuin se saatiin pysäytet-
tyä. Onneton tapahtumaket-
ju alkoi, kun junan kuljetta-
ja liukastui ulos ohjaamost-
aan juuri kun veturi oli läh-
dössä Cosenzan asemalta
pohjoiseen päin, ja veturi oli
samalla sopivasti liikkeessä.
Nopeus oli karkumatkan ai-

kana parhaimmillaan 80 km/
h. Veturin pysäyttämistä
mietittiin kuumeisesti ja
pyrittiin varmistamaan sille
turvallinen kulkutie. Matkan
varrella olleita asemia jou-
duttiin turvallisuussyistä
myös evakuoimaan. Lopulta
suuronnettomuudelta sääs-
tyttiin, kun veturi ohjattiin
käyttämättömällä liikenne-
paikalla pääradasta ylämä-
keen viettävälle sivuraiteelle,
jossa veturi syöksyi pääte-
puskurin läpi vain aineellisia
vahinkoja aiheuttaen.

Italian rautateillä oli huo-
no päivä myös viime tammi-
kuun alussa, jolloin 18 ihmis-
tä kuoli Bolognan lähellä
express-junan törmätessä
tavarajunaan. Veturi suistui
kiskoilta ja tavaravaunut
työntyivät osin matkustaja-
vaunuihin aiheuttaen kuo-
lonuhreja.

KIINA/ TIIBET

Rata rakentuu
“maailman katolle“

Qinghai - Tiibet radan ra-
kentaminen on kiskotustöi-
den osalta saavuttanut liki-
main puolivälin etapin eli
645 kilometriä. Rakentami-
nen 1142 kilometrin pituisel-
la radalla jatkuu nyt kohti
Damxungin aluetta Keski-
Tiibettiin ja pääkaupunkiin
Lhasaan rakennustyöt ulot-
tunevat vuoden 2005 lopul-
la. Radan viralliseksi valmis-
tumisajankohdaksi on ilmoi-
tettu heinäkuu vuonna 2007.
Radan on sanottu ulottuvan
paikkoihin jotka ovat “yli-
pääsemättömiä jopa kotkil-
le“.  Siitä tulee maailman
korkeimmalla kulkeva rata,
jonka suurin lakipiste tulee
olemaan 5070 metriä. Tä-
män erikoisen radan raken-
taminen alkoi vuonna 2001
ja sen rakennustyö saapui
Tiibettiin Amdon maakun-
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nasta 440 kilometrin päästä
Lhasasta  viime kesäkuussa
ja ulottui Pohjois-Tiibetin
Naghquun lokakuussa . Eri-
tyisen ongelman radan ra-
kentamisessa aiheuttaa
mahdollisen ilmaston läm-
penemisen huomioiminen,
jolloin eroosio-ongelma voi
kasvaa merkittäväksi. Perä-
ti 550 kilometriä rakentami-
sesta tapahtuu ikuisen rou-
dan alueella, mikä myös on
ennätys alallaan. Radan kus-
tannukset tulevat olemaan
noin 2,5 miljardia euroa.,
mikä kuvastaa Kiinan edul-
lista hintatasoa myös raken-
nushankkeiden osalta.

KOREA

Luonnonsuojelijat
hävisivät
tunnelirakentajille

Työt tärkeällä kakkosvai-
heen KTX- suurnopeusra-
dalla Busanin pohjoispuolel-
la olivat osittain pysähdyk-
sissä suojelukiistan takia
kolme kuukautta, kun kor-
kein oikeusaste joutui pui-
maan luonnonsuojelijoiden
valituksen perusteita. Ky-
seessä oli 13,2 kilometrin
pituisen Mount Chonsongin
tunnelin rakentaminen, jon-

ka rakennustöiden yhtey-
dessä löytyi harvinainen
salamanteriyhdyskunta. Oi-
keus ei kuitenkaan pitänyt
luonnonsuojelijoiden vali-
tuksen perusteita riittävinä,
koska he eivät pystyneet
osoittamaan väitteidensä
perustaksi riittäviä yksityis-
kohtaisia todisteita. Päätök-
sessä kylläkin myönnettiin,
että haittaa voi aiheutua,
mutta ei vakavasti.  Korea-
lainen oikeuskäytäntö lähtee
siis siitä, että myös luonnon-
suojelijoitten on pystyttävä
todistamaan asiansa. Mo-
nessa muussa maassa to-
disteiden ja selvitysten hank-
kiminen työnnetään pelkäs-
tään rakentajan kontolle.
Kyseessä oleva rata on osa
jo olemassa olevaa Söul-
Daegu suurnopeusratapro-
jektin laajennusta Gyeong-
jun kautta Busaniin, ja sen
pitäisi valmistua vuonna
2010.

JAPANI

Japanilaiset
tunkeutuvat Euroopan
junamarkkinoille

Japanilainen Hitachi on
saanut pään auki junakalus-
tonsa myymiselle Euroop-

Hitachin A-Train valloittaa Eurooppaa.
(kuva Hitachi).
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palaisille markkinoille. Britit
ostavat 30 luotijunaa 225
km/h Ashfordin (kaakkois
Englannissa) ja Lontoon
väliseen liikenteeseen. Ju-
nissa on kuusi vaunua ja
niitä käytetään nopeissa
paikallisliikennepalveluissa
kuudella eri reitillä vuodes-
ta 2009 lähtien Kentin alueen
liikennöintisopimuksen pii-
rissä. Hitachin myymä A-
Train perustuu rakenteeltaan
400- sarjan Shinkansen ju-
naan ja valmistajan mukaan
sillä on keveydestään huo-
limatta paremmat kesto-
ominaisuudet törmäystilan-
teissa kuin muilla Britanni-
assa käytössä olevilla junil-
la. Vaunut ovat täysin ilmas-
toituja ja istumapaikkoja on
300-350/juna. Koska synty-
nyt kauppa on ensimmäinen
laatuaan japanilaisille, tul-
laan kaluston yhteensopi-
vuutta eri järjestelmien suh-
teen  testaamaan laajalti
koejunan avulla Britannian
rataverkolla. Japanilaiset
ovat viime aikoina onnistu-
neet pääsemään vahvasti
myös Kiinan junamarkkinoil-
le. Viime joulukuussa Kawa-
sakin johtama konsortio sai
miljardin euron tilauksen 60
junan (200 km/h) toimittami-
sesta. Tässäkin Hitachi oli
mukana Koki Railway sys-
tem -tytäryhtiönsä kautta.

KANADA

Bombardierin
henkilöstöleikkaukset
täsmentyvät

Maailman suurimman rau-
tatiekalustovalmistajan
Bombardier Transportatio-
nin on pakko jatkaa työpaik-
kojen leikkauksia kuluvan
vuoden aikana, sillä sen
mielestä markkinoiden kas-
vu on kutistuu olemattomiin,
eli  nollan ja kahden prosen-
tin välille tämän vuoden toi-

sella neljänneksellä. Kysees-
sä on 2200 työpaikan lisävä-
hennys. Suurimmat leikka-
ukset tapahtuvat Saksassa,
Britanniassa ja Kanadassa.
Yhtiön viime vuonna aloit-
tamien uudelleen järjestely-
jen vähennykset kasvavat
7600 työpaikkaan huhtikuu-
hun 2006 mennessä. Tämä
on 21 % yhtiön globaalista
työvoimasta. Vähennykset
tapahtuvat 27 toimipistees-
sä ja 14 maassa. Yhtiö on
saanut viime aikoina tulok-
sensa positiiviseksi, mutta
se ei kuitenkaan ole määräl-
lisesti vastannut markkinoi-
den odotuksia.

EU

EIM pelkää rautateiden
tavaraliikenteen
palvelutason laskevan

Euroopan rautatievaltioi-
den infrasta vastaavien joh-
tajien yhteistyöelin EIM (Eu-
ropean Infra Managers) va-
roittaa riskeistä, jotka liitty-
vät pyrkimyksiin antaa mat-
kustajille uusia oikeuksia ja
sitoumuksia. Huoli liittyy
suunnitelmiin taata  korva-
uksia junien myöhästymis-
ten aiheuttaessa taloudelli-
sia menetyksiä matkustajil-
le. Pelkona on myös tariffi-
en nousu, mikäli lisäkustan-
nuksiksi tulevat poikkeuksil-
ta suojaavat vakuutukset.
Samalla ala joutuisi eriarvoi-
seen asemaan muihin liiken-
nemuotoihin verrattuna,
mikäli niille ei aseteta samo-
ja laadullisia velvoitteita.
Oletuksena on, että kärsijä-
nä olisi nimenomaan rahti-
liikenne, kun matkustajaju-
nat asetetaan etuoikeutet-
tuun asemaan suurten kor-
vausten maksatuksen pelos-
sa. Tämä saattaisi laskea
vastaavasti rahtiliikenteen
palvelutasoa lisäten tavara-
junien myöhästelyä, jota

kautta kilpailukyky esim.
kumipyöräliikennettä vas-
taan voisi heiketä, ja rahtilii-
kenne saattaisi siirtyä ene-
nevässä määrin pois kisko-
ilta. EIM pitää tärkeänä kilpai-
lun nopeata avaamista rau-
tateiden rahtiliikenteessä
direktiivin 2001/14 mukai-
sesti ja olettaa sillä saatavan
merkittäviä laadullisia paran-
nuksia palvelutasoon.

MAAILMA

Suurnopeusratojen
markkinat kasvavat
nopeasti

Maailmanlaajuinen suur-
nopeusratojen rakentami-
nen on voimakkaassa kas-
vussa toteaa saksalainen
alan konsultti SCI Verkehr.
Erityisen voimakasta liike-
vaihdon kasvu on Aasiassa,
jossa Euroopan taso otetta-
neen kiinni vuoteen 2012
mennessä. Euroopassa
suurnopeusrataverkko kas-
vaa tällä hetkellä tiedossa
olevien hankkeiden perus-
teella 9000 km:n pituiseksi
vuoteen 2015 mennessä.
Suuria liikevaihdon kasvulu-
kuja on odotettavissa Japa-
nissa, jossa valmistaudu-

taan korvaamaan toisen su-
kupolven Shinkansen- junat
uudemmalla kalustolla. Ka-
luston voimakas uudistami-
nen ulottuu myös Kiinaan ja
Intiaan. Aasian markkinoi-
den volyymi saavuttaa Eu-
roopan juuri pääasiassa Kii-
nan kehityksen ansiosta,
mutta myös esim. Korean ja
Japanin junakaluston kas-
vulla on merkitystä. SCI
Verkehr arvioi, että suurno-
peusjunien maailmanlaajui-
set markkinat kasvavat 2,5
miljardiin euroon /vuosi heti
vuoden 2010 jälkeen. Kallis-
tuvakoristen junien kasvu
tulee olemaan merkittävä,
joka tulee enenevässä mää-
rin näkymään intercity- lii-
kenteessä ja suurnopeusju-
naliikenteessä Euroopassa
ja Aasiassa. Maksiminopeu-
den kasvu tulee edistämään
junien kilpailukykyä. Myös
uusien tulokkaiden, kuten
Talgo, Rotem tai Ansal-
doBreda levittäytyminen
entistä tehokkaammin maa-
ilman markkinoille tulee mo-
nipuolistamaan kalustotar-
jontaa.

Katso uutisia myös:
www.eriksrailnews.com

Suurnopeusrataverkon laajentuminen maailmassa.
(kuva SCI Verkehr).
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Kauko-ohjaus
Oulun kauko-ohjaus kat-

taa noin 1200 ratakilometriä.
Kauko-ohjauksen rakenta-
minen on aloitettu keväällä
2003 ja se valmistuu vuoden
2005 loppuun.

Kauko-ohjattavia rataosia
ovat Oulun asetinlaitteet,
Oulu-Ylivieska, Oulu-Kontio-
mäki ja Oulu-Tornio. Asetin-
laitteina on releasetinlaitteita
ja Oulu-Tornio välillä Simis-
C.

Tornio-Kolari, Laurila-Ke-
mijärvi ja Iisalmi-Ylivieska
ovat radio-ohjattuja rataosia,
joiden asetinlaitteet ovat
MIPRO Oy:n MiSO TCS ase-
tinlaitteita.

Oulun kauko-ohjauskes-
kuksessa on viisi käyttöpis-
tettä ja yksi koulutuskäyttö-
piste. Lisäksi käyttöpisteitä
on Torniossa ja Ylivieskas-
sa. Yksi käyttöpiste koostuu
kahdesta käyttöliittymäpal-
velimesta ja kuudesta tai
neljästä näytöstä. Kauko-oh-
jauskeskuksen laitetilassa on
neljä palvelinparia ja Kemis-
sä on yksi palvelinpari.

Miehitettyjä liikennepaik-
koja ovat Iisalmi, Ylivieska,
Tornio, Rovaniemi ja Kontio-
mäki. Tornio-Kolaria ohja-
taan päivällä Torniosta ja Ii-
salmi-Ylivieskaa Ylivieskas-
ta. Muut rataosat ovat Ou-
lusta ohjattavia.

Laajennetut
ohjaustoiminnot

Vuoden 2005 aikana ote-
taan käyttöön kauko-ohjaus-
ta helpottavia oheisohjel-

mistoja, joita rakennetaan
läheisessä yhteistyössä
käyttäjien kanssa.

Junanumero
Junanumero kulkee junan

(varautuneiden raiteiden)
mukana käyttöliittymässä.
Tällä hetkellä junanumeron
asettaa käyttäjä.  Seuraavas-
sa vaiheessa saadaan juna-
numerotieto suoraan KUL-
TUsta, jolloin käyttäjän teh-
täväksi jää hyväksyä numero
käyttöön.

Junanumerossa voidaan
esittää myöhästymisminuu-
tit, minuutit jotka juna on
edellä aikataulusta, VAK -
junatieto sekä tieto junaan
liittyvästä automatiikasta.
Junan kulkutieto ohjataan
edelleen JUSEen.

Automatiikka
Automatiikan tarkoitukse-

na on helpottaa liikenteen-
ohjaajan työtä. Automatiik-
ka hoitaa tavanomaiset ju-
nan liikkeet asettamalla kul-
kutien, jolloin liikenteenoh-
jaaja seuraa automatiikan
toimintoja. Mikäli rataosalla
on jotain poikkeavaa, liiken-
teenohjaaja hoitaa kulkutei-
den asettamisen. Automa-
tiikan poistavia asioita ovat
mm. huomautusteksti, rai-
teenestot ja tietoliikenneyh-
teyskatkot.

Automatiikkaa on kolmen
tasoista. Ensimmäinen taso
on ns. asema-automatiikka,
jossa asemalla on ohitus-,
kohtaus- ja täysautomatiik-
ka. Toinen taso on junanu-

meroon liittyvä automatiik-
ka, jossa käyttäjä asettaa
numerolle säännöt, mihin
junan tulisi mennä milläkin
asemalla. Kolmas taso on
graafisen aikataulun kautta
saatava tieto junan kulusta
ja sen mukaiset automatiik-
katoiminnot.

Grafiikka
Grafi ikassa esitetään

suunniteltu aikataulu (tieto
KULTUsta), todellinen junan
liike ja käyttäjän muuttama
aikataulu. Lisäksi aikatau-
luun voidaan laittaa varaus-
tekstejä, jotka mm. poistavat
junalta automatiikan, mikä-
li junan suunniteltu aikataulu
ja varausteksti kohtaavat.
Käyttäjällä on mahdollisuus
muuttaa aikataulua tarttu-
malla suunniteltuun aikatau-
luun ja siirtämällä viivaa ha-
luamalleen kohdalle.

Playback
Playback toiminnon tar-

koituksena on näyttää tapah-
tuma/historiatieto graafises-
ti. Työkalu helpottaa poik-
keuksellisten tapahtumien
tutkimista sekä koulutusvai-
heessa tapahtumien läpi-
käyntiä.

Shadow
Shadow-tietämysjärjestel-

mä on suunniteltu liiken-
teenohjaajien opastukseen
ja tietämyksen keräämiseen.
Sitä käyttämällä voidaan
antaa asetinlaitteelle komen-
to, joka ei kuitenkaan toteu-
du, vaan kirjautuu tiedos-
toon, josta komentoa voi-
daan verrata oikeaan toteu-
tuneeseen komentoon.

Järjestelmää voidaan käyt-
tää liikenteenohjaajien kou-
lutuksessa. Lisäksi tietämys-
tä; käyttösääntöjä, käyttöliit-

Pohjois-Suomen kauko-ohjaus
Liikenteenohjauksen toimintaympäristö
on muuttunut merkittävästi Pohjois-
Suomessa. Mikkeliläinen MIPRO Oy on
toimittanut maantieteellisesti laajan
kauko-ohjausjärjestelmän lisäksi myös
asetinlaitteita liikenteenohjauksen
tarpeisiin. Uudenlaiset ohjaustyökalut
tuovat ratkaisuja myös kapasiteetin
hallintaan. Käyttäjien mielestä
järjestelmän käyttöönotto on
kokonaisuutena onnistunut.

Pohjois-Suomen kauko-ohjauskeskus, Oulu.
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tymäohjeita yms. kerätään
tietämyksenhallintajärjestel-
mään, josta käyttäjä voi ha-
lutessaan hakea tietoa ja
toisaalta tallentaa uutta tie-
toa.

Käyttäjäpalaute
Joulukuussa 2004 kysel-

tiin Oulun käyttäjiltä mielipi-
dettä kauko-ohjausjärjestel-
mästä ja koko Mipron pro-
jektista, joka on jatkunut nyt
kaksi vuotta.

Akselinlaskenta-anturit
Akselinlaskennat Laurila–

Rovaniemi-rataosalla ovat
tuottaneet päänvaivaa sekä
käyttäjille että projektihenki-
löstölle. Akselinlaskenta-
anturit eivät ole olleet säh-
köradalle sopivia. Korjaukse-
na rataosalle vaihdettiin
tammikuussa 2005 toisen
toimittajan anturit, jotka ovat
toimineet hyvin.

Asetinlaiteet hallintaan
Ongelmia ovat aiheutta-

neet eri toimittajien asetin-
laitteet.  Asetinlaite-eroavai-
suuksia on pyritty vähentä-
mään ns. ”MiSO Look and
Feel” -käyttöliittymillä. Käyt-
töliittymät ovat pääpiirteis-
sään samannäköisiä ja ko-
mennonantomekanismi on
yhtenevä. Jokaisella asetin-
laitteella on kuitenkin omat
piirteensä. MIPROn Sha-
dow-järjestelmä tulee avuksi
tähän ongelmaan. Järjestel-
mällä voidaan helpottaa
käyttäjien toimintaa erikois-
tilanteissa: tulkitsemaan vi-
katilanteita ja hälytyksiä,
kohdistamaan vikoja ja an-
tamaan enemmän käyttö-
varmuutta.

Käyttäjät kehittämässä
Junanumeroseurantaoh-

jelmistoon on liittynyt sekä
ohjelmakehityksestä että
vanhoista asetinlaitteista

aiheutuneita ongelmia. On-
gelmia on pyritty jäljittä-
mään ja korjaamaan nopeal-
la vasteella, jottei käyttäjille
aiheutuisi kohtuuttomia vai-
keuksia. Samasta syystä
käyttäjistä on tuntunut, että
testausta on jätetty liikaa
heidän harteilleen. Toisaal-
ta käyttäjät halutaan tuoda
mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa mukaan järjestel-
män kehitykseen, jotta he
voivat tunnustella sen toi-
mintaa ja esittää muutoseh-
dotuksia.

Onnistunut
käyttöönotto

Hyvinä puolina kauko-
ohjausjärjestelmästä on to-
dettu, että se on käyttäjäys-
tävällinen, näytöt ovat sel-
keitä ja järjestelmä on help-
pokäyttöinen. Muutokset
ovat olleet nopeita ja help-
po toteuttaa. Lisäksi yhteys-
henkilöt ja yhteistoiminta

ovat saaneet kehuja. Koko-
naisuutena käyttöönotto on
käyttäjien mielestä onnistu-
nut hyvin.

Kehitysideoita
Jatkokehityksenä toivo-

taan junan ohjaukseen
enemmän automatisointia,
jota tulee vuoden 2005 aika-
na. Koulutusta toivotaan laa-
jennettavan, jotta vikatilan-
teita olisi helpompi hallita ja
käyttövarmuus paranisi.

Jatkossa käyttäjien kans-
sa pidetään säännöllisin vä-
liajoin ns. käyttötapapalave-
reja, joiden tarkoituksena on
esittää käyttäjille järjestel-
män uusia ominaisuuksia
sekä tarjota heille tilaisuus
kertoa toiveitaan ja paran-
nusehdotuksiaan.

Teksti: Suvi-Maaret
Suomalainen

Kuvat: Matti Katajala,
MIPRO OY

Liikenteenohjauksen malli
on ensimmäiset sata vuotta
ollut luonteeltaan hajautettu.
Jokaisen liikennepaikan (ase-
man) paikallinen henkilöstö
on hoitanut omaa tonttiaan
asemapäällikön ohjauksessa.

Kauko-ohjaus on ollut käy-
tössä Oulussa vuodesta 1986,
jolloin Oulu-Ylivieska otettiin
käyttöön. Noin kymmenen
vuotta myöhemmin otettiin
käyttöön rataosan Oulu-Kon-
tiomäki kauko-ohjaus.

MIPRO Oy:n toimittaman
uuden liikenteenohjausjärjes-
telmän ensimmäisen vaiheen
käyttöönotto 13.8.2003 oli jän-
nittävä päivä, koska aamuvuo-
ro lopetti työnsä vanhassa oh-
jausrakennuksessa ja iltavuo-
ro aloitti uudessa rakennuk-
sessa uusin työkaluin. Tämä
merkitsi myös liikenteenohja-

ustyön kannalta voimakkaan
muutoskauden alkua.

Pohjois-Suomen kauko-ohja-
uskeskuksessa liikenteen-ohja-
uspalveluita Ratahallintokes-
kukselle tuottaa VR Osakeyhti-
ön liikennepalveluyksikkö.

Ohjauspalvelupäällikkö Rai-
mo Raatikainen vastaa opera-
tiivisen liikenteenohjaustoimin-
nan toteuttamisesta. Hänen tä-
mänhetkiseen tiimiinsä kuuluu
65 liikenteenohjaajaa, joista
lähes puolet toimii Oulussa.

Raatikaisella on jo yli kolmen-
kymmenen vuoden näkökulma
liikenteenohjauksen hoitami-
seen.  Hänen mielestään liiken-
teenhoidon työvälineistön (oh-
jausjärjestelmä) käyttöönot-
toon liittyvä koulutus olisi voi-
nut olla syvällisempää. Toisaal-
ta hän toteaa, että kommuni-
kaatio toimittajan ja liikenteen-
hoidon välillä on ollut joustavaa
ja muutospyyntöihin on reagoi-
tu hyvin. Toimittajan tarjoama
ympärivuorokautinen käyttötu-
kipäivystys on auttanut ratkai-
semaan monia ongelmatilantei-
ta sujuvasti.

Raimo Raatikainen toivoo
monista erillisistä dokumenteis-
ta ja tietojärjestelmistä koostu-
van, ”palasina olevan” materi-
aalin kokoamista lähitulevaisuu-
dessa liikenteenohjauksen työ-

pisteisiin siten, että tiedon haku
ja käyttäminen voitaisiin toteut-
taa samoista työasemista. Eri-
tyisesti tällaisesta ”integraatios-
ta” olisi hyötyä kapasiteetin hal-
linnassa sekä poikkeavien lii-
kennetilanteiden ja ongelmien
ratkaisemisessa. Esimerkkinä
tiedon pirstaloitumisesta Raa-
tikainen muistelee kauan sitten
käytössä olleita aikataulugrafii-
koita, joihin liittynyt korkeuskäy-
rästö toimi tärkeänä työkaluna
mm. suunniteltaessa junakoh-
tauksia.

 Liikenteenohjauksen käytän-
nön työssä toimintakenttä on
jatkuvassa muutoksessa. Työn-
tekijämäärä on vähenemässä ja
tietokoneistetut toiminnot ovat
vastaavasti lisääntyneet. Liiken-
teenohjaaja Reijo Komu pitää
kuitenkin työkenttäänsä haas-
teellisena ja viihtyy työssään.
Junaturvallisuustyön hoidossa
oikea asenne on tärkeää. Häi-
riö- ja poikkeustilanteissa liiken-
teenhoidon ammattitaito pun-
nitaan. Oikeaa informaatiota tar-
vitaan, jotta pystytään järjestel-
mällisesti ja perustellusti teke-
mään ratkaisuja. Lisäksi junien
pitää kulkea, vaikka mitkään jär-
jestelmät eivät toimisi.

Reijo Komu vahvistaa käyttä-
jäpalautteen, jonka mukaan
uudet käyttöliittymät ovat sel-

väpiirteisiä ja helppokäyttö-
isiä. Asetinlaite-eroavaisuudet
aiheuttavat jonkin verran han-
kaluuksia käytännön työssä.
Hän odottaa työtovereineen
mielenkiinnolla uusien grafiik-
ka- ja automatiikkatoimintojen
käyttöönottoa.

Reijo Komun tehtäväkent-
tään liittyy myös junaturvalli-
suuden kouluttaminen ja au-
ditointi. Hän muistuttaakin,
että kevään 2005 aikana kaik-
kien liikenteenhoitoon osallis-
tuvien pitää päivittää junatur-
vallisuuteen liittyvää tietämys-
tään. Pitkän valmistelun jäl-
keen uusi Jt 2005 on ilmesty-
nyt ja sisältää joitakin perus-
tavaa laatua olevia muutoksia
liikenteenhoito- ja kunnossa-
pitotyöhön.

Teksti ja kuvat:
Matti Katajala, MIPRO OY

Ohjausjärjestelmäasiakkaan näkökulma:

Liikenteenohjauksen toimintaympäristö muutoksessa

Raimo Raatikainen.

Reijo Komu.
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URAKOITSIJA

MIKKO
PRINKKILÄ
Vähäkyröntie 469 B

66520 Veikkaala

Puh. (06) 343 3093
matkapuh.

0500 663 697

Jos on raskasta...

- Raskaiden kappaleiden nostot, siirrot ja asennukset
- Sillanrakentamis- ja korjaustyöt

- Muu ratamaailmaan liittyvä rakentaminen
Kuortaneentie 959 60640 ISOKOSKI

puh. 0307 32 161, 040 863 2160, fax 0307 32 162
email: erkki.maki@vr.fi

OY RAILTRANS LTD
Lapinlahdenkatu 1 C, FIN-00180 HELSINKI, Finland
Telephone +358-9-5845 7320, Fax +358-9-5845 7330

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia

sales@railtrans.fi
www.railtrans.fi

”Kovametallilaatoilla
 panssaroiduilla
 kulutusosilla kohti
 täydellistä 
 huoltovapautta!”

� Innovatiivisia kulutusosia sepelin käsittelyyn
� Markkinoiden suorituskykyisimmät kulutusosat
� Asiakas- ja laitekohtainen räätälöinti
� Kestäviä ratkaisuja tuottavaan käynnissäpitoon Puh. 09-37551, fax 09-3755300 

www.hlgroup.fi 

arne.relander@hlgroup.fi

Puh. 020 744 5200, fax 020 744 5300
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Kulunvalvonnan vetu-
rilaitteiden muutos
töistä tehtiin sopimus

VR Osakeyhtiön ja järjestel-
män toimittajan, nykyiseltä
nimeltään Bombardier Tran-
sportation Finland Oy:n vä-
lillä 15.5.2003. Tässä artikke-
lissa kerron kuinka ohjelmis-
tomuutos on edennyt.

Veturilaitteiden
ohjelmistomuutokset

Ohjelmistojen seuraavaa
päivityskierrosta on valmis-
teltu jo muutaman vuoden
ajan. Muutokset on nyt so-
vittu toimittajan kanssa ja
muutoskohteita on kirjattu

Kulunvalvontalaitteiden
ohjelmistomuutokset

yli 30 kpl ja lisäksi kymmen-
kunta erilaista todennettujen
häiriöiden tai toimintavirhei-
den poistoon liittyvää koh-
taa. Suuri osa näistä muu-
toksista jää käyttäjän kannal-
ta näkymättömiin tai liittyy
erittäin harvoin tapahtuviin
häiriötilanteisiin, jotka eivät
sinänsä vaaranna turvalli-
suutta, mutta heikentävät
käytettävyyttä. Esittelen täs-
sä kertauksena eräitä käyt-
täjälle näkyviä muutoskoh-
teita.

Ylinopeuden valvonnan
muutos

Nykyään ylinopeuden val-

vonnan seurauksena tapah-
tuu käyttöjarrutus 1 ylino-
peuden ollessa +5 km/h
(sallittu nopeus alle 50 km/
h) tai +10 km/h (sallittu no-
peus vähintään 50 km/h).
Hätäjarrutus tapahtuu ylino-
peuden ollessa +15 km/h.
Ympärilyönnin estojärjestel-
miä vailla olevissa Dv12-
vetureissa on ongelmana
erityisesti syksyn liukkailla
keleillä ympärilyönnin seu-
rauksena tapahtuvat hätäjar-
rutukset. Pysähdyksiin asti
vievä hätäjarrutus johtaa
aina liikennehaittoihin ja
usein myös pyörävikoihin.

Ylinopeuden valvonnasta
poistetaan siten kokonaan
hätäjarrutustoiminto. Tämä
voidaan tehdä turvallisuu-
den vaarantumatta, sillä
normaalisti ylinopeuden
estoon riittää käyttöjarrutus.
Lisäksi ylinopeuden valvon-
nassa tapahtuu kaksi jarru-
tuksesta riippumatonta
oheistoimintoa; kuljettajaa
varoitetaan ylinopeudesta
paneelin välityksellä sekä
tekstillä että äänellä ja käyt-
töjarrutusrajalla tapahtuu
vetotehon esto. Ylinopeus-
tilanne ei ole välitön nope-
aa reagointia vaativa turval-
lisuusriski, joten em. kolmen
erillisen toiminnon katso-
taan antavan riittävän turvan
nopeuden ylityksiä vastaan.
Lisäksi vikadiagnostiikan
kautta tehdään hätäjarrutus
aina jos käyttöjarrun toimin-
nassa havaitaan vikaa.

Tulee huomata, että tavoi-
tepisteen valvonnassa ta-
pahtuvat jarrutuskäyrien
perusteella aktivoitavat jar-
rutukset ovat eri asia kuin
ylinopeuden valvonnan jar-
rutukset. Tavoitepisteen
valvonnassa tehtävien jarru-
tusten ehtoja ei muuteta ja
siellä tapahtuu edelleenkin
hätäjarrutus mikäli käyttöjar-
rutus ei ole riittävä nopeu-
den vähentämiseen.

Perättäisten
tavoitepisteiden
valvonta

Nykyään seuraavan tavoi-
tepisteen tiedot ilmoitetaan
kuljettajalle vasta, kun sitä
edeltävä tavoitepiste on
saavutettu tai kun takana
olevan tavoitepisteen JAR-
RUTA-varoituskäyrä ylite-
tään. Uuden tavoitepisteen
ollessa lähellä edellistä, ku-
lunvalvonta vaatii saman
tien kuljettajalta jarrutusta ja
tilanne pakottaa nopeaan
reagointiin, jos haluaa vält-
tää kulunvalvonnan jarrutuk-
sen. Muutosesityksessä
uudesta ensimmäisen tavoi-
tepisteen takana olevasta
rajoituksesta näytetään tie-
dot kuljettajalle 5 s ennen
JARRUTA-käyrää, edellyttä-
en, että ensimmäisen rajoi-
tuksen valvonta voidaan
päättää, toisin sanoen sallit-
tu nopeus + jarrutusmargi-
naali 5/10 km/h on saavutet-
tu.

Sallitun nopeuden
noston ilmaisu
äänimerkillä

Sallitun nopeuden muut-
tuessa suuremmaksi, anne-
taan hieman alle puolen
sekunnin äänimerkki. Näin
kuljettajan ei tarvitse keskit-
tää huomiota nopeusmitta-
rin ledin tarkkailuun odotta-
essaan rajoituksen päätty-
mistä.

Alkutestauksen muutos
Käyttöönoton nopeutta-

miseksi junatietojen syöttö
voidaan aloittaa jo nopeus-
mittarin näyttöjen testauk-
sen aikana, toisin sanoen 20
s nykyistä aikaisemmin.
Nopeusmittarin näytöt tes-
tataan kuten nytkin, mutta
samanaikaisesti voi syöttää
junatietoja.

Veturi on valmiina ahmimaan baliisisanomia käsiteltäväksi. Tark-
kaavainen lukija huomaa baliisien olevan ylösalaisin, näin balii-
sit ovat helpommin suorassa asennossa, liittimeen ei pääse epä-
puhtauksia eikä järjestely häiritse muutoinkaan baliisin toimin-
taa.
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Näytöt kulunvalvonta-
alueiden rajakohdissa

Nykyään saavuttaessa ra-
kennusalueelle tai siirryttä-
essä varustetulta alueelta
varustamattomalle alueelle,
näytetään 7 s ajan tekstiä
JKV-RAJA ja sen jälkeen
vielä toistetaan 3 s ajan vä-
littömästi ennen JKV-RAJA
tekstiä edeltäneitä näyttöjä.
Tämä 3 s toisto saattaa an-
taa kuljettajalle väärää tietoa
sallitusta nopeudesta uudel-
la kulunvalvonta-alueella.
Tämän vuoksi kertaava näyt-
tö poistetaan kokonaan.

PT-koodien muutokset

Junan PT-koodin viimei-
sen numeron ollessa 2 (tai
3, 6 tai 7), tapahtuu nykyään
vaihderajoituksen 35 km/h
pudotus 25 km:iin/h:ssa.
Vaihderajoitus muutetaan
pudotettavaksi 20 km:iin/
h:ssa, joka on tänä päivänä
kaikissa tilanteissa oikea
arvo. Vaihdenopeustaulu-
kon muutoksella mahdollis-
tetaan myös 35 km/h vaih-
derajoituksen antaminen il-
man PT-koodin vaikutukses-
ta tapahtuvaa nopeuden
pudotusta 20 km:iin/h:ssa.
Vaihderajoitus 35 km/h voi-
daan siis antaa jatkossa kah-
della tavalla, toisessa tapa-
uksessa PT-koodi 2 pudottaa
vaihderajoituksen ja vaih-
teen jälkeisen rajoituksen
arvoon 20 km/h ja toisella
tavalla annettuna em. rajoi-
tukset eivät muutu arvosta
35 km/h.

Uutena toimintona junan
PT-koodin viimeisen nume-
ron ollessa 4 (tai 5, 6 tai 7),
muutetaan 80 ja 70 km/h
vaihderajoitukset ja vaihteen
jälkeiset nopeusrajoitukset
arvoon 60 km/h.

Junan PT-koodin pituus
nostetaan nykyisestä kol-
mesta merkistä viiteen
merkkiin. Näin saadaan käyt-
töön 12 baliiseilla ohjattavaa
junakohtaista rajoitusta ny-
kyisten seitsemän sijasta.
Tämä mahdollistaa jousta-
vamman ja täsmällisemmän
junakohtaisen rajoituksen
antamisen liikennöitäessä
eri suuruisilla akselipainoil-
la erilaisilla radoilla.

Vauhtinousun pidennys
Nykyinen raskaille junille

sallittu nopeuden nosto
hankalissa nousuissa on
rajattu enintään 4000 m
matkalle. Muutoksen jälkeen
on ohjelmien puolesta mah-
dollisuus sallia nopeuden
nosto enintään 11 600 m
matkalle.

Kaarreprosenttien
nollaus vauhdissa

Muutoksen jälkeen Sm3-
junan kallistusjärjestelmän
vikaantuessa kaarreprosen-
tit voidaan nollata myös ju-
nan liikkuessa, edellyttäen,
että juuri muutosta tehtäes-
sä ei ole kaarrerajoitus tavoi-
tepisteen valvonnassa.

Matkan mittauksen
tarkistus

Kulunvalvontajärjestel-
mässä on valmius tarkistaa
veturilaitteiden tekemän
matkan mittauksen tarkkuus
tasan 1000 m päässä toisis-
taan olevien tähän tarkoituk-
seen ohjelmoitujen baliisien
avulla. Nykyinen ohjelmisto
ei ilmaise millään näkyvällä
tavalla matkan mittauksen
virheitä alueella -10 % …

+20 %. Muutetussa ohjel-
mistossa näytetään matkan
mittauksen virheet -10…-2
% ja +2…+20 % kuljettajal-
le pienvikoina lyhyen 2 s:n
käyttöjarrutuksen kera. Mat-
kan mittauksen virheen ol-
lessa suurempi kuin -10 tai
+ 20 %, tapahtuu järjestel-
mävika kuten nykyisessäkin
ohjelmistossa.

Tasoristeysrajoitukset

Uutena tasoristeysno-
peusrajoituksena tulee käyt-
töön tavanomaisesta nope-
usrajoituksesta tehty muun-
nos, jossa ei valvota junan
pituutta rajoituksen päätty-
essä. Tätä rajoitusta tarvi-
taan kun puutteellisten nä-
kemäalueiden vuoksi joudu-
taan nyt käyttämään tavan-
omaista nopeusrajoitusta,
joka valvoo tarpeettomasti
junan pituutta päättymis-
kohdassaan.

Sm4-junan ja Dm12-
moottorivaunun
tietojen
syöttöpainikkeet

Jo aikaisemmin tilattu
ohjelmamuutos Sm4-junan
junatietojen syöttämisestä

numeropainikkeen 6 avulla
sisältyy muutoksen jälkeen
kaikkeen kalustoon. Myös
Dm12-moottorivaunun ju-
natietojen syöttö numero-
painikkeen 5 avulla tulee
sisältymään uuteen ohjel-
mistoon.

Jarrulajin P muutokset

Sr1-vetureissa käytössä
olevassa JKV-ohjelmistossa
sallitaan P-jarrulajilla junan
suurimmaksi nopeudeksi
160 km/h. Turvallisuuden
säilyttämiseksi tähän liittyy
myös muutos, jossa tavoi-
tepisteen valvonnan käyttö-
jarrutukset tehdään voimak-
kuudeltaan käyttöjarrutus
1:nä koko nopeusalueella.
Tämäkin muutos tulee päi-
vityksen jälkeen sisältymään
kaikkien veturilaitteiden
ohjelmiin.

Pienin junapaino

Junan minimipainon arvo
muutetaan nykyisestä 60
tonnista 10 tonniin ja pienin
jarrupaino muutetaan nykyi-
sestä 10 tonnista 1 tonniin.

VR-Radan JKV-asiantuntija Hannu Lehikoinen tarkistaa baliisiin ohjelmoitua sanomaa baliisitestai-
mella.
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Laskennallisen
valvontanopeuden
aktivointiehtojen
muutos

Uuteen ohjelmistoon tulee
sisältymään muutos jossa
laskennallinen valvontano-
peus aktivoituu ainoastaan
nopeuden kohotus -painik-
keella. Siten nykyisen ohjel-
miston toiminto, jossa myös
itsetoimijarrutus aktivoi las-
kennallisen valvontanopeu-
den jäisi pois. Tämä muutos
on todettu tarpeelliseksi
varmistamaan, että lasken-
nallinen, jopa 80 km/h arvon
saava valvontanopeus akti-
voituu vain kuljettajan har-
kitulla toimenpiteellä.

Lisäksi tehdään muutos
jossa alle 35 km/h suuruiset
laskennalliset valvontanope-
udet eivät putoa pysähdyt-
täessä oletusarvoonsa 10
km/h.

Yhden baliisin käsittely
alkutestauksen jälkeen

Tällä hetkellä aiheutuu
jonkin verran ongelmia, kun
antenni on alkutestauksen
aikana baliisien välissä. Täs-
tä seuraa liikkeelle lähdettä-
essä baliisivika 5, koska lue-
taan vain yhden baliisin tie-
dot ja toinen jää havaitse-
matta. Ohjelmaa muutetaan
siten, että alkutestauksen
jälkeen hyväksytään yksittäi-
nen baliisi ensimmäisten
viiden metrin matkalla ilman
vikailmaisua. Yksittäisen
baliisin lähettämää sanomaa
ei käsitellä, paitsi poikkeuk-
sena seis-opaste, jonka lu-
vattomasta ohittamisesta
seuraa hätäjarrutus, kuten
nykyiselläkin ohjelmalla.

Ohjelmistomuutoksen
käyttöönotto

Kulunvalvonnan ohjelmis-
tomuutoksen käyttöönotto
on mittava ja haastava työ.
Järjestelmän suuren turval-
lisuusmerkityksen vuoksi
toiminnot on tarkastettava
perusteellisesti. Tarkastus-
työn haastavuus aiheutuu
tarkastettavien tilanteiden

monilukuisuudesta.

Toimintojen tarkastus
simuloimalla

Ensimmäinen tarkastus-
vaihe jossa VR:n edustajat
olivat mukana oli simulaat-
toritestaus toimittajan Bom-
bardierin tiloissa Tukhol-
massa. Simulaattori on
PC:hen ja kulunvalvonnan
keskusyksikköön perustuva
laitteisto, jossa baliisisano-
mat syötetään PC:ltä. Si-
mulaattoriohjelmaan sisäl-
tyy yksinkertainen käyttöliit-
tymä jolla säädellään vetu-
rin nopeutta ja itsetoimijar-
rutuksia. Simulaattorissa
ajetaan testiratoja joiden
varrelta luetaan baliisisano-
mia ao. testiradan mukaises-
ti. Testiradat ja niissä odotet-
tavat kulunvalvonnan näytöt
on kuvattu paperilla ja lisäksi
PC:n näytöltä voidaan seu-
rata tulossa olevia baliisisa-
nomia.

Toimintojen oikeellisuu-
den toteaminen perustuu
keskusyksikköön kytketyn
kuljettajapaneelin ja nopeus-
mittarin ledikehien näyttöjen
tarkkailuun suhteessa luet-
tuihin baliisisanomiin. Käy-
tännössä tarkastustyötä on
vaikea tehdä yksin. Järjestel-
män monien poikkeuksien,

erikoisuuksien ja yksityis-
kohtien vuoksi tarkastustyö
vaatii vähintään kahden
henkilön osallistumista, jotta
mahdolliset virhenäytöt tu-
lisivat havaittua. Lisäksi toi-
sen henkilön huomio keskit-
tyy osa-aikaisesti simulaat-
torilla ajamiseen.

Ohjelmiston simulointeja
VR:n edustajien läsnäollessa
tehtiin Tukholmassa joulu-
kuussa 2003 ja tammikuussa
2004 yhteensä viiden työ-
päivän ajan tämän artikkelin
kirjoittajan lisäksi VR-Radan
edustajan Hannu Lehikoisen
ja VR Osakeyhtiön Junalii-
kennöinnin edustajan Pekka
Myyrän toimesta. Ohjelmis-
ton toiminnassa havaittujen
virheiden ja lukuisien korja-
usten vuoksi simuloinnit
uusittiin vielä syyskuussa
2004 viiden päivän aikana,
jolloin ajettiin läpi kaikki
muutoksia varten laaditut
testiradat ja lisäksi vanhat
JKV-järjestelmän kehitysvai-
heessa luodut testiradat.

Simulointien kaltainen
työvaihe ohjelmistomuutok-
sen käyttöönotossa on ollut
myös toimintojen tarkastus
Hyvinkään konepajan testi-
laitteistolla. Testilaitteisto on
elektroniikkakorjaamolle si-
joitettu JKV:n veturilaitteis-
to, joka jäljittelee muutoin
täydellisesti JKV:n toimintaa

Päivä valkenee Karhejärvellä 28. lokakuuta 2004. Kenttätestien koeajoveturi Dv12 numero 2709 on
juuri saapunut Tampereelta Karhejärven liikennepaikan länsipuolen sivuraiteelle jossa baliisitestit
ajettiin. Hetikohta 49:n sivuutuksen jälkeen päästiin aloittamaan päivän testaukset.

mutta sillä ei pystytä luke-
maan baliisisanomia ja JKV
toimii siten jatkuvassa va-
rustamattoman alueen tilas-
sa. Ohjelmistomuutoksissa
on kuitenkin paljon veturilait-
teiden vikadiagnostiikkaan
liittyviä kohtia, joiden tarkas-
tukseen testilaitteisto sovel-
tuu erittäin hyvin.

Hyvinkään testilaitteistolla
ohjelmistomuutoksia simu-
loitiin helmikuusta elokuu-
hun 2004. Testattavana oli
kaikkiaan 5…6 ohjelmisto-
versiota ennen kuin diag-
nostiikkaan liittyvät virhetoi-
minnot saatiin poistettua.
Vaikeimmaksi osoittautui
nopeudenmittaukseen liitty-
vien erikoistilanteiden hallin-
ta. Onneksemme testilait-
teen takometrillä on taipu-
mus värähdellä pienillä no-
peuksilla, erityisesti pysäh-
dyttäessä ja tästä aiheutui
turhia vikailmaisuja. On to-
dennäköistä, että myös oi-
kea veturi liikahtaa pysäh-
dyshetkellä hiukan taakse-
päin ja liian ideaalinen tes-
tilaite olisi saattanut jättää
nämä virhetoiminnat koko-
naan piiloon.

Ohjelmiston
kenttätestaus

Simulointeja seuraava
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Ensimmäiset 100 kilometriä uudella ohjelmistolla on juuri ajettu oikealla veturilla Toijalasta Vam-
malaan 20. lokakuuta 2004. Kuvassa vasemmalta ohjelmistosuunnittelija Annika Granlund Bom-
bardieriltä, veturinkuljettaja Kimmo Lumirae Tampereen ajovarikolta, VR-Radan JKV-asiantuntija
Hannu Lehikoinen ja projektipäällikkö Leif Svärd Bombardieriltä.

vaihe ohjelmistomuutoksen
käyttöönotossa on kenttä-
testaus oikealla veturilla.
Hyvinkään testilaitteistoon
kokeiltavaksi annettuja oh-
jelmia oli ehdottomasti kiel-
letty kokeilemasta oikealla
veturilla, koska niitä ei ollut
tarkastettu asianmukaises-
ti toimittajan toimesta, ne
olivat ”simulaattoriversioi-
ta”.

Ensimmäinen koeajo oi-
kealla veturilla tapahtui vih-
doin 20. lokakuuta 2004
Dv12-veturilla nro 2716.
Koeajo tehtiin rataosalla
Toijala-Tampere-Vammala-
Tampere. Tällä ajolla todet-
tiin ohjelmiston perustoi-
mintojen olevan kunnossa.

Varsinaiset kenttätestit al-
koivat sitten maanantaina
25. lokakuuta 2004. Kenttä-
testit perustuvat VR-Radan
Hannu Lehikoisen laatimiin
baliisisanomien käsittelyyn
liittyviin testeihin ja tämän
artikkelin kirjoittajan laati-
miin veturilaitteiden diag-
nostiikan testeihin.

Kenttätestien paikaksi va-
littiin Karhejärven liikenne-
paikka noin 40 km Tampe-
reen pohjoispuolella rata-
osalla Tampere-Parkano.
Paikka osoittautui testauksi-
en kannalta erinomaiseksi,
sillä siellä on suhteellisen
hiljaista muun liikenteen
osalta päiväsaikaan, junien
väliin jäi jopa kahden tunnin
työrakoja ennen seuraavaa
junaa. Liikennepaikka on
kauko-ohjattu, sivuraiteella
voi ajaa pitkien vaihteiden
ansiosta 80 km/h ja Karhe-
järvellä on kaksi sivuraidet-
ta joista toinen oli koko ajan
normaalin liikenteen käytös-
sä. Lisäksi paikalla on koko
liikennepaikan mittainen
autolla kuljettava radanvar-
sitie, jota pitkin baliisiryhmä
saattoi liikkua.

Kahden miehen baliisiryh-
män tehtävänä oli ohjelmoi-
da baliiseja ja sijoitella ne
rataan Karhejärven sivurai-
teelle etukäteen laaditun
suunnitelman mukaisesti.
Testitapauksen ollessa val-
miina ajettiin sitten veturil-
la sivuraidetta läpi vähintään
250 m ohi vastakkaisen pään
tulo-opastimen jne. edesta-
kaisin. Yleensä ajo molem-
piin suuntiin muodosti aina

oman testitapauksensa ja
ajojen välillä tehtiin tarvitta-
vat baliisien uudelleen ohjel-
moinnit ja vaihdot rataan.

Suurin osa testitapauksis-
ta perustui etukäteisohjel-
maan, mutta havaittaessa
virheitä tai muuta erikoista,
testitapauksia myös impro-
visoitiin tilanteen mukaisesti.
Kaiken kaikkiaan näitä Kar-
hejärven koeajoja tehtiin
kuusi päivää ensimmäisellä
ohjelmiston kenttätestiver-
siolla loka-marraskuussa
2004 ja vielä neljä päivää
joulukuussa toisella ohjel-
mistoversiolla.

Veturilaitteen vikadiagnos-
tiikan kenttätestejä tehtiin
marraskuussa kolmen päi-
vän ajan Riihimäen varikol-
ta alkaneilla koeajoilla rata-
osalla Riihimäki - Karhejär-
vi. Näissä koeajoissa ei tar-
vittu mitään erityisiä baliisi-
järjestelyjä, mutta sen sijaan
veturiin asennettiin kolme
kappaletta mittauspaneele-
ja. Nämä kytkettiin kaikkien
JKV:hen liittyvien kaapelei-
den, poislukien antennikaa-
pelit, kanssa sarjaan ja nii-
den avulla voitiin siten simu-
loida erilaisia vikatilanteita

katkomalla liityntäsignaalei-
ta.

Koeajoveturina käytettiin
Dv12-veturia, joka on kes-
kiohjaamollisena dieselvetu-
rina erittäin joustava ja käyt-
tökelpoinen tällaisiin tarkoi-
tuksiin.

Jatkoaikataulu
Kenttätesteissä on nyt tes-

tattu kaksi ohjelmaversiota.
Virheitä todettiin vielä myös
toisessa versiossa ja seuraa-
va testiversio on luvattu toi-
mittaa huhtikuun 2005 alku-
puolella. Ohjelmistoa testa-
taan tämän jälkeen taas niin
kauan kunnes se voidaan
riittävällä varmuudella tode-
ta virheettömäksi.

Muutoksien laajuuden ja
suuren turvallisuusmerkityk-
sen vuoksi on päätetty käyt-
tää ohjelmistoa hyväksytty-
jen kenttätestien jälkeen
normaalissa liikenteessä
30…35 veturilaitteistolla
kahden kuukauden ajan.
Tällä jaksolla haetaan lopul-
linen varmuus ohjelmiston
riittävästä virheettömyydes-
tä. Tässä vaiheessa veturi-

laitteista puretaan rekiste-
röintimuisteja mahdollisim-
man paljon. Rekisteröinti-
muistien analysoinnilla var-
mistetaan ettei laitteissa ole
ylimääräisiä vikailmaisuja tai
muita asiaan kuulumattomia
toimintoja.

Tämä 30…35 veturilait-
teen koekäyttö saataneen
päätökseen parhaassa tapa-
uksessa vuoden 2005 lopus-
sa. Tämän jälkeen kaiken
kaluston päivitys kestää vä-
hintään puoli vuotta. Vara-
osakortteja on päivitystyö-
hön käytettävissä suuret
määrät ja kriittisin tekijä tul-
lee olemaan korttien kierto-
nopeus niiden uudelleen
ohjelmoinnissa.

Pahoittelen vielä lopuksi
mahdollista tämän artikke-
lin kuvien huonoa laatua, ne
ovat alkuperältään diakuvia,
jotka on skannattu ei aivan
tarkoitukseen parhaiten so-
pivalla skannerilla sähköi-
seen muotoon.

Ari Julku
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Uuden konstruktion
etuja ovat muun-
muassa maksimaali-

nen kuormatila ja kuorman
sidonnan parantaminen ja
helpottaminen.

- Ulottuman leveysmitta
on haluttu käyttää maksi-
maalisesti kuormatilan ra-
kentamisessa. Kun tilan pi-
tuus on suurimmillaan 24 m,
ei kuormatilaa tarvitse vie-
lä kaventaa. Pressuseinän
käyttö myös maksimoi leve-
yden kuorman kohdalla,
kertoo Di Eero Jaakola, yksi
vaunun tuotekehittäjistä,
”pääarkkitehdeistä”.

Tällaista konstruktiota ei
lienee missään muualla käy-
tössä, ja se on hyvin kilpai-
lukykyinen suoritusarvoil-
taan kansainvälisissäkin
vertailuissa.

- Sahatavaran kuljettami-
nen on hyvin kilpailtu ala. Se
on hyvin ahdas rakonen,
jossa me voidaan toimia ja
suunnata omat tuotteem-

me. Samalla kehitämme
myös kuljetusjärjestelmää,
sanoo Eero Jaakola.

Koko vaunun sivu saa-
daan  kerralla ylös ja samalla
viritetään sidonnat valmiu-
teen. Katteiden käyttö on
nopeaa ja  tapahtuu omalla
sähköhydraulisella koneikol-
la, virtalähde tuodaan vau-
nun ulkopuolelta.

Kuorma voidaan tuoda
vaunuun normaalilla, pitkäl-
läkin mastolla varustetulla
trukilla; kate väistyy riittäväs-
ti myös yläreunastaan.

- Tämä oli myös yksi suun-
nittelun lähtökohta, toteaa
vaunun suunnittelussa tii-
viisti toiminut tuotesuunnit-
telija Jyrki Huttunen.

Vaunun rakenne ei aseta
kulkurajoituksia normaalin

ulottuman radoilla. Lastaus-
paikka vaatii 7,4 m korkean
vapaan tilan. Aluskehys on
tähän vaunutyyppiin kehitet-
ty: Pitkä, leveä ja kevyt 4-
akselinen rakenne, jossa
lattialevy toimii rakenteen
kantavana osana. Telit on
tyypiltään K17, joiden kehit-
tämisessä Suomen oloihin
oli Pieksämäen konepaja
mukana yhdessä SVre:n
kanssa.

Lattian pintarakenne on
pitkän kehitystyön tulos, si-
rotepintainen ja hyvät kitka-
ja kulutusominaisuudet
omaava pinnoite. Myös
maalifirma on ollut kehitys-
työssä mukana, ja sitä on
testattu Teknillisen Korkea-
koulun lujuusopin laborato-
riossa Otaniemessä.

Uusi Habbins-vaunu tuo
suorituskykyä ja lastaus-
kapasiteettia sahatavaran
kuljetuksiin

Vaunun lastaus. Kuorman käsittelyä varten saa koko Habbin-vaunun sivun auki saman aikaisesti.
Katteen alareuna väistää pitkämastoistakin trukkia, masto ei ota katteeseen kiinni.

Tuotekehittäjä. Sahatavaravaunun ideoinnissa ja  tuotekehityk-
sessä on ollut vahvasti mukana Di Eero Jaakola. Taustalla nos-
tokatteinen Sim –prototyyppi.
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Katepressujen asennusvaunu. Katteiden pressujen asennus ta-
pahtuu erillisen vaunun päällä, johon katerungot nostetaan ko-
koonpanosta. Kun puhallus ja maalaus tehdään saman vaunun
päällä, tapahtuu katteen seuraava nosto suoraan Habbin -vau-
nuun, pressut asennettuna.

Valmistusprosessi
linjassa

Valmistuksen periaate on
sama kuin muissakin vastaa-

vissa projekteissa: Linja toi-
mii kokoonpanolinjana, osa-
komponentit tulee siis linjal-
le puolivalmiina juuri oike-
aan aikaan ja oikeaan vai-

heeseen.
- Tämä on järkevä tapa

tehdä tällaisia suuria koko-
naisuuksia. Toimitukset on
tulleet pääsääntöisesti parin

Katteen käyttö. Tuotekehitysinsinööri Esko Korpinen esittelee
katteen käyttöä. Kun akkuliitin on kytketty ja suuntaventtiili on
asetettu, liikkuu kate valittuun suuntaan painonapista. Vielä peh-
meämpi katteen käyttö saadaan ohjaamalla käsivivulla, saman-
aikaisesti painonappia painaen.

tunnin tarkkuudella paikalle,
kertoo valmistuksen työn-
johtaja Juha Raatikainen.

Omalla robotilla tehdään
aluskehyksen päädyt. Lisäk-

Pikapalaveri linjassa. Tuotantopäällikkö Keijo Koistinen (oik.), työnjohtaja Jussi Raatikainen ja Habbin –rungolla oleva hitsaaja Ilpo
Kohvakka keskustelevat tuppiloiden asennuksesta reunapalkkiin.
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Suunnittelua. Projektin vetäjä
Vesa Mielonen ja tuotesuunnit-
telija Jyrki Huttunen pohtivat
hydrauliikkaan ja sen kom-
ponentteihin liittyviä yksityis-
kohtia.

Faktaruutu
Vaunun tyyppi: Habbin
Suunn. käyttötarkoitus: Sahatavara, rakennus-

ja kuitulevyt, sellu
Päämitat:
· Pituus puskimineen: 25 846 mm
· Leveys: 3 340 mm
· Korkeus: 5250 mm
Kuormausalan
· Pituus: 2*12 055 mm
· Leveys: 3 340 mm (Ilman sivupylväitä)

3 240 mm (Sivupylväillä)
· Tilavuus: 283 m3

Taara 30 500 kg
Kuorma 69 500 kg
Telit, akselipaino K17, 25 ton
Suurin nopeus: 120 km/h (Tyhjänä)

100 km/h (25 ton akselipainolla)

si päätyseinät ja nostosalot
valmistetaan omana työnä.
Aluskehyksen keskiosa, kes-
kikaaret ja reunapalkit tulee
alihankintana.

- Tällainen työ on vaativaa
hitsaustyötä ja se on merkit-
tävä myös ammattitaidon
ylläpitäjänä, eikä ainoastaan
konepajan sisällä, vaan
myös alihankintatyössä. Se
on merkittävää tässäkin pro-
jektissa, unohtamatta myös-
kään alueen työllisyyttä, Ju-
ha Raatikainen toteaa.

Uuden tyypin sahatavara-
vaunuja on toimitettu asiak-
kaalle Pieksämäen konepa-
jalta 20 kpl. Seuraava 25
kappaleen sarja pitkää ja ti-
lavaa vaunua on jo linjassa
valmistumassa.

Kehitystyötä
protovaunun kautta

- Vaunun suunnittelu alkoi
v. 2000 alussa. Aikaisemmin,
jo 80-luvun alussa on saha-
tavara- ja sellukuljetuksiin
määrätietoisesti kehitetty
suurella jännevälillä olevaa,
vahvistettua pressuseinära-
kennetta, kertoo Eero Jaako-
la.

- Ilman tällaista laajaa ko-
kemuspohjaa tuskin näin
suureen pressukateratkai-

suun olisi ollut kanttia lähteä.
Tähän tyyppiin kokeiltiin
tuotekehitysvaiheessa 3 eri-
laista seinäratkaisua ja käyt-
tölaitetta, hän vielä taustoit-
taa.

- Vaunun lopullinen suun-
nittelu oli mittava työ vähil-
lä resursseilla ja tiukalla ai-
kataululla. Vaunusta on tehty
järjestelmään yli 1200 doku-
menttia, pääsääntöisesti pii-
rustuksia. Muuta aineistoa
ovat mm. käyttöohjeet ja
lupa-asioihin liittyvä doku-
mentit. Varsinaista protoa ei
tehty tällä vaunurakenteel-
la, kertaa vaunun kuormati-
lan suunnittelusta vastaava
Jyrki Huttunen.

Vaikka näillä kuormatilan
ratkaisuilla protoa ei ole
valmistettu, ensimmäisen
liikkuvan prototyyppivau-
nun testiohjelma oli Eero
Jaakolan mukaan laaja. Vau-
nulle tehtiin koekuormituk-
set, törmäyskokeet, jarrutes-
tit ja kulkuominaisuuskokeet
radalla. Myös tuulikokeita on
protovaunulle tehty ranni-
kolla n. ½ vuoden jaksolla.
Vaunulle on määritetty tuu-
lirajoitukset, joiden mukaan
se voidaan purkaa ja lasta-
ta jopa niinkin kovassa tuu-
lessa kuin 20m/s.

- Testiajoissa suurin nope-
us oli yli 130km/h, ja pres-

suseinän käyttäytymistä
valvottiin mittausvaunusta
käsin videon välityksellä
reaaliaikaisesti, Eero Jaakola
kertoo testiajojen eri vaiheis-
ta. Testausvaiheessa oli
myös SVre vahvasti muka-
na mittausvaunuineen ja
asiantuntijamiehityksineen.

Proto- ja testitoimintaa
tehdään jatkuvasti Pieksä-
mäen konepajalla Eero
Jaakolan mukaan. Hän ker-
too, että tällaista vaunua ei
olisikaan, mikäli ei olisi teh-
ty protovaunua, jossa pääs-
tiin testaamaan erilaisia ra-
kenneratkaisuja ja kokeile-

maan turvallisuutta. Proto-
työn merkitys nähdään suu-
rena Pieksämäen konepajal-
la. Tällöin voidaan testata
rakenteet ja tuotantolinjat.
Kunnollinen palaute saatai-
siin kuitenkin paremmin
hyödynnettyä hiukan ny-
kyistä pitemmillä koekäyttö-
jaksoilla.

- Suunnittelun ja tuotan-
non kehittämisen kannalta
olisi parempi, mikäli päästäi-
siin pieneen 0-sarjaan tai
muutamaan protovaunuun.
Eero ja Jyrki miettivät.

- Protolla voi testata toi-
mintoja, voidaan näyttää
asiakkaalle ja nähdään myös
itse, miten laite toimii käy-
tännössä, Eero Jaakola vielä
lisää.

Teksti: Torsti Vuorma
Kuvat: Esko Korpinen
(lastaus), Leif Rosnell

(katteen käyttö) ja Torsti
Vuorma
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Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö järjesti Helsin-
gissä viime vuoden

joulukuun alussa tärinäsemi-
naarin, jossa asiantuntijoi-
den johdolla pohdittiin täri-
nän merkitystä työympäris-
tötekijänä. Tärinään on vii-
me aikoina alettu kiinnittää
huomiota. Työkoneiden tä-
rinä voi aiheuttaa mm. her-
movaurioita ja alaselän kipu-
tiloja. Työntekijä voi altistua
tärinälle esimerkiksi kahvo-
jen, istuinten tai alustojen
kautta.

Seminaarissa käsiteltiin
mm. tämän vuoden heinä-
kuussa voimaan tulevaa tä-
rinädirektiiviä, joka velvoit-
taa työnantajan arvioimaan
tärinää työpaikalla. Direktiivi
määrittelee altistus- ja toi-
mintarajat, joita ei saa ylittää.
Direktiivi myös velvoittaa
työnantajaa arvioimaan tä-
rinää työpaikalla.

Tärinäaltistusta voi vähen-
tää hankkimalla uutta, täri-
nätasoltaan niukkapäästöis-
tä kalustoa, rajoittamalla ajo-
nopeutta, kehittämällä työ-
menetelmiä ja pitämällä lait-
teet kunnossa.

Heinäkuussa voimaan tu-
leva EU:n tärinädirektiivi
velvoittaa työnantajan arvi-
oimaan työssä käytettävien
laiteiden tärinän voimakkuu-
den ja tarvittaessa puuttu-

maan siitä aiheutuvaan altis-
tukseen.

Uutta kalustoa ja laitteis-
toa hankittaessa kannattaa
aina tutustua  myös niiden
melu- ja tärinäarvoihin. Jos
niitä ei löydy , laitetta ei luul-
tavasti muistakaan syistä
kannata hankkia.

Vaarana
valkosormisuus

Teollisuudessa, rakennuk-
silla ja autokorjaamoissa
erilaiset paineilma- ja sähkö-
sekä polttomoottorikäyttöi-
set työkalut aiheuttavat liial-
lista tärinää. Pahimpia ovat
iskevät pora- ja piikkausko-
neet ja mutterivääntimet.

- Tärinä itsessään on hy-
vin yleistä monissakin töis-
sä, mutta sairauksia aiheut-
taa lähinnä voimakas käsiin
kohdistuva tärinä. Yleisin
sairaus on valkosormisuus,
jossa sormien verisuonet
supistuvat kylmässä tai kos-
teassa ja tulevat valkoisiksi
ja tunnottomiksi. Tätä aihe-
uttivat  erityisesti vanhan
ajan moottorisahat, kertoi
yli-insinööri Ilkka Kyttälä
sosiaali- ja terveysministe-
riön työsuojeluosastolta.
Hän on ollut mukana valmis-
telemassa heinäkuun alus-
sa voimaan tulevaa tärinä-

direktiiviä.

Koko kehon tärinä on
lisäriski

Koko kehon tärinää ei
yleensä pidetä terveydelle
vaarallisena, mutta se on
rasittavaa, epämiellyttävää
ja työntekoa haittaavaa.

- Kehotärinä siirtyy ihmi-
seen istuinten ja alustojen
edestakaisesta liikkeestä.
Sitä esiintyy esimerkiksi ajet-
taessa työkoneilla huonoil-
la teillä tai lattiapinnoilla.

- Kehotärinän yhteys sel-
kävaivoihin ei ole lainkaan
niin selvä kuin käsitärinän
yhteys valkosormisuuteen
ja käden hermo- ja nivelvau-
rioihin. Tärinää useammin
alaselän kiputilojen ja vau-
rioiden syynä pidetään ras-
kaita nostoja, huonoja
työasentoja ja äkkinäisiä liik-
keitä, kertoi Kyttälä

Oikea istuin vähentää
tärinää

Tutkija Ykä Marjanen VTT
Elektroniikasta esitteli vuo-
sina 2003-2004 toteutettua
Täry-projektia, jonka tavoit-
teena on ollut tärinädirektii-
vin mukaisten raja-arvojen
mittaaminen ja analysointi

sekä tärinän torjuminen.
Projektissa mitattiin maa- ja
metsätaloudessa, kunnallis-
tekniikassa, teiden kunnos-
sapidossa, maanrakennuk-
sessa, ahtauksessa ja kai-
vosteollisuudessa käytettä-
vien koneiden tärinätasoa.
Suurin osa mitatuista työvai-
heista ylitti direktiivin mää-
räämän toiminta-arvon (0,5
m/s2). Pieni osa ylitti myös
raja-arvon (1,15 m/s2). Pro-
jektissa selvisi, että työko-
neen istuimen oikea valinta
ja käyttö on tärkeää tärinän
vähentämiseksi.

Tärinän voimakkuutta ar-
vioidaan ensin aistivaraisesti
ja kirjallisuudesta saatavien
sekä laitteen valmistan an-
tamien tietojen pohjalta.
Tärinäriski on ilmeinen, jos
tärinäaltistus ylittää 2,5m/s2,
ja tällöin työantajan on laa-
dittava tärinäntorjuntaohjel-
ma. Se on suunnitelma sii-
tä, miten, missä järjestykses-
sä ja missä aikataulussa tä-
rinäaltistusta vähennetään
niin pieneksi kuin kohtuudel-
la on mahdollista ottaen
huomioon teknisen ja orga-
nisatoristen torjuntakeino-
jen saatavuuden.

Tärinädirektiivi sallii jäsen-
valtiolle melko pitkän siirty-
mäajan, mutta viimeistään
se tulee uusien laitteiden
osalta voimaan kesällä 2007.

Tärinädirektiivi voimaan heinäkuussa

Altistus arvioitava, tärinää
vähennettävä, altistusrajaa
ei saa ylittää
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HÄLYTYSLAITTEET - MITTARIT

MAGNEETIT - VENTTIILIT

ELEKTRO-TUKKU OY
PL 154, Kirkonkyläntie 37 B

00701 HELSINKI
Puh. (09) 350 5500, fax (09) 351 3271

email: myynti@elektrotukku.fi
www.elektrotukku.fi
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Hakunintie 19, 26100 Rauma puh (02) 834 4712, fax (02) 822 6369
www.portofrauma.com, email: harbour.office@portofrauma.com

MURSKAUS- JA KULJETUSLIIKE
VIHANTI

Puhelin (08) 280 4600

Karhulan-Sunilan
Rautatie Oy

TEOLLISUUDEN TUNTIJA
STT Teollisuustarvike Oy on Hyvinkäällä toimiva
“teollisuuden tavaratalo”, meiltä saat mm.
•Kaasut ja hitsaustuotteet
•Paineilma- ja sähkötyökalut
•Kompressorit
•CRC teollisuusaerosolit
•Hitsauslisäaineet ja hitsauskoneet
•Etra tekniset kumit, muovit ja teipit
•Manner kuljetuspyörät
•Optibelt voimansiirtohihnat
•Serla paperit
•Jalas ja Sievi työjalkineet
•Laakerit ja laakerointitarvikkeet
•3M hiomatarvikkeet
•Teknikum kumitarvikkeet
•Norton hiomatarvikkeet
•Ja paljon muuta työsuojelusta teollisuusrasvoihin.

Tervetuloa tutustumaan!
Riihimäenkatu 75, PL 22

05881 HYVINKÄÄ
Puh. (019) 475 050, fax (019) 435 782

etunimi.sukunimi@stt-teollisuustarvike.com
www.stt-teollisuustarvike.com

Plasser & Theurerin edustaja Suomessa

Oy Condux Ab
Töölönkatu 7A, 00100 Helsinki
Puh./fax (09) 491 660
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Länsisatama • 10900 Hanko
Puh. (019) 221 922

Vaihteiden
teräsosat

Raidepuskimet

Vossloh Cogifer Finland Oy
Telakkatie 18, 25570 TEIJO

Puh. (02) 736 6010
contact@vcfi.vossloh.com

www.rumtec.fi

Yhdystie 40, 62800 VIMPELI
Puh. (06) 569 4200
Fax (06) 569 4250 Myyntikonttorit myös Espoossa, Kuopiossa ja Oulussa.

• Edullinen ratkaisu kevyen liiken-
teen turvalliseen radan alitukseen

• Nopea asentaa

• Voidaan rakentaa ilman apusiltaa

Holvisilta KASI
Rautateiden alikulku

• Käyttöikä yli
100 vuotta

• Ratahallintokeskuk-
sen hyväksymä
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Työsuojelurahaston tutkimuspäivillä esillä mielenkiintoisia aiheita

Aivotyö korostuu  ja hyvä
työympäristö on kilpailuetu
Kehitys viittaa siihen,

että ihmisen tärkein
ominaisuus tulevai-

suudessa on aivojen työs-
kentelykyky, sanoi professo-
ri Juhani Juntunen Eteras-
ta Työsuojelurahaston tutki-
musiltapäivillä Helsingissä.
Juntunen alusti aiheesta tu-
levaisuuden työelämän
haasteet.

- Elämme todella mullista-
via aikoja. Ihmisen voidaan
sanoa eläneen 6000-7000
vuotta agraariyhteiskunnas-
sa. Pari kolme viimeistä vuo-
sisataa on eletty teollisuu-
den valtakautta ja nyt 2000-
luvun vaiheilla olemme siir-
tymässä globaaliin tietoyh-
teiskuntaan. Kaikki kaudet
ovat jättäneet työelämään
omat piirteensä.

- Kun puhutaan tulevai-
suuden työelämästä, pitää
käsitellä kolmea asiaa: tieto-
yhteiskunnan ja globalisaa-
tion vaikutuksia, ikäraken-
teen muutosta ja stressisai-
rauksia. Ne tulevat aiheutta-
maan sairauksia ja muita
ongelmia, joita ei aikaisem-
min ole siinä määrin ollut.

- Tiedon varassa elävä
yhteiskunta näyttää korosta-
van sellaisia ominaisuuksia
kuin muisti, havaintokyky,
joustavuus, älykkyys, viisa-
us. Aivotyö tulee entisestään
lisääntymään. Kaikki amma-
tit, toiset enemmän, toiset
vähemmän, kuormittavat
näitä ominaisuuksia.

Haasteellista on tietotyö-
hön liittyvä joustavuusvaa-
timus ja valmius muutoksiin,
kun tieto muuttuu jatkuvasti
ja vauhdikkaasti. Siitä tiedos-
ta, joka tänään on käytössä,
80 prosenttia on auttamat-
ta vanhentunutta vuonna
2014. Haasteita tuo myös
uuden työn tekemisen orga-
nisointi. Työajat tulevat ole-
maan nykykatsannosta poik-
keuksellisia. Kiire korostaa

entisestään osaamista sekä
halua ja kykyä oppia jatku-
vasti uutta. Tietotekniikan
hallinta kuuluu perusval-
miuksiin. Työvoima liikkuu
paikasta toiseen aivan eri
määrin kuin nykyisin.

Juntunen painotti tulevai-
suustutkijoihin viitaten, että
muutosten ennustaminen
suhteellisen luotettavasti pi-
demmälle kuin 10 vuoden
päähän on pikemminkin ar-
vailua. Muutosten arvioimi-
nen 10 vuoden tähtäimellä
on kuitenkin tarpeellista, sillä
vuonna 2014 nykyisestä työ-
voimasta vielä 80 prosent-
tia on mukana työelämässä.

Juntunen haluaa ikäänty-
vän työvoiman arvostuksen
sille kuuluvaan asemaan. –
Kun nyt on niin, että heidän
määränsä yhteiskunnassa
tulee kasvamaan, pitää työ-
elämä rakentaa niin, että he
viihtyisivät työssä pidem-
pään. Näin saataisiin heidän
kykynsä ja osaamisensa
käyttöön. Aivotutkijat ovat
osoittaneet, että ikääntyneet
aivot pystyvät käsittelemään
monimutkaisia asiakokonai-
suuksia paljon paremmin
kuin nuoret aivot.

Hyvä työympäristö
on kilpailuetu

Professori Jorma Saari
Työterveyslaitokselta muis-
tutti, että kun maat kilpaile-
vat maailmanlaajuisesti yhä
kovemmin investoinneista,
mihin niitä olisi edullisinta
sijoittaa. Yhtenä arvioinnin
perusteena on ja tulee tule-
vaisuudessa olemaan yhä
enemmän myös se, missä
ovat tarjolla turvallisimmat
työpaikat. Saari puhui ai-
heesta työturvallisuus nol-
laakin paremmaksi.

- Turvallisen työpaikan
käsitettä olisi syytä tarkastel-

la laajemmin kuin mitä ny-
kyään on totuttu. Siihen kuu-
luu esimerkiksi johtaminen,
ihmisten yleinen ajattelu,
motivaatio työhön, henki-
nen työsuojelu, stressi ja
muut kuormitustekijät, siis
koko työympäristö.

Saari kritisoi sitä, että tut-
kimuskin paneutuu pitkälti
vain etsimään työsuojelus-
ta ja –turvallisuudesta suu-
ria vikoja ja puutteita.

- Joskus tuntuu siltä, että
mitä suuremman uuden on-
gelman tutkija on paljasta-
nut, sen enemmän häntä
siitä palkitaan. Ongelmat on
toki paljastettava ja korjatta-
va, mutta jos maastamme
välittyy maailmalle kuva, että
täällä ihmiset vammautuvat
tai jopa kuolevat työssään tai
palavat loppuun, se antaa
kielteisen signaalin työelä-
mästämme: Osataanko
maassa hallita työelämän
ongelmia ollenkaan. Saari
epäilee, ovatko nuoret val-
miita tulemaan sellaiseen
työpaikkaan tai mukaan työ-
elämään ylipäätään.

Teollisuudessa on meneil-
lään kampanja ”nolla tapa-
turmaa”, joka on yksi tapa
kääntää ihmisten ajattelua.
Työntekijöiden keskuudessa
on vallalla vielä paljon sel-
laista ajattelua, että työtapa-
turmiin ei voi vaikuttaa. -
Työpaikoilla sivuutetaan vie-
lä liian usein ikävät tapahtu-
mat sen sijaan, että paneu-
duttaisiin pohtimaan, miksi
esimerkiksi tapaturma sattui
ja miten sellaisen voisi eh-
käistä tulevaisuudessa.

Saari laajentaa turvallisuu-
den myös vapaa-aikaan kuu-
luvaksi. On esimerkkejä sii-
tä, miten työantajat ovat kiin-
nostuneet turvaamaan työn-
tekijöidensä vapaa-aikaa.

- Jossakin on jaettu heijas-
timia. Pieni ele, mutta jossa-
kin tilanteessa elintärkeä.

Jossain työntekijöillä on
käytössään polkupyöräky-
päriä. Tai valjaita, jotka moni
voi jättää hankkimatta hin-
nan takia, vaikka joutuukin
esimerkiksi luomaan lunta
omakotitalonsa katolta. On
myös työpaikkoja, joissa
ihmiset ovat yhteisissä tilai-
suuksissa kertoneet heille
sattuneista tapaturmista.
Niistä on koottu tarkistuslis-
toja, joiden avulla ihmiset
sitten voivat pyrkiä välttä-
mään niitä. Työterveyslaitok-
sella on esimerkiksi järjestet-
ty liikenneopetusta ryhmil-
le, jotka joutuvat työssään
liikkumaan paikasta toiseen.
Oppi on vapaasti käytössä
myös vapaa-aikana.

Tapaturmattomuus on
paitsi imagotekijä myös
merkittävä taloudellinen te-
kijä. Esimerkiksi kaksi kol-
mesta brittijohtajasta kat-
soo, että huonolla työympä-
ristöllä on vaikutusta asia-
kastyytyväisyyteen. Huonon
työympäristön vaikutukset
ovat 2-4 prosenttia brutto-
kansantuotteesta. Hyvät työ-
olot johtavat motivaation
kasvuun ja menetyksiä pal-
jon suurempaankin talous-
kasvuun.
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Ristiriidat työpaikalla selviävät
parhaiten, kun ne viedään työn
tekemisen tasolle
Työterveyslaitoksen uusi opas tarjoaa työyhteisölle keinoja ristiriitatilanteen käsittelyyn

Työyhteisöissä syntyvät
ristiriidat, ihmissuhde-
selkkaukset ja muut

konfliktit tulisi aina pyrkiä
selvittämään siellä, missä ne
ovat syntyneetkin, siis työ-
paikalla. Konfliktitilanteessa
yhteisön lähiesimiehen teh-
tävä on puhaltaa riita poik-
ki, käsitellä ja sopia tilanne
asianosaisten kanssa tai
käynnistää tilanteen selvitte-
ly.

Avuksi on ymmärtämys
siitä, miten työyhteisötör-
mäykset syntyvät ja miten
konfliktikierre etenee. Kon-
fliktien käsittely helpottuu,
kun lähtökohdaksi otetaan,
että ne ovat viestejä työn ja
työn tekemisen ongelmista.
Työterveyslaitos on julkais-
sut käytännönläheisen op-
paan työyhteisöjen avuksi
”Työyhteisötörmäyksiä – ris-
tiriitojen käsittely työpaikal-
la”.

Esimiehen tehtävä
on ottaa konfliktit
käsittelyyn

Ristiriidat ja erimielisyydet
ovat ajoittain jokaisen työyh-
teisön arkea. Useimmat ih-
missuhdetörmäykset mene-
vät ohi ilman, että niistä
seuraa yhteisön toimivuut-
ta tai työntekijän välistä yh-
teistyötä vakavasti häiritse-
viä tiloja.

Joskus ristiriidat kuitenkin
jäävät elämään pinnan alla.
Yksilöiden ja ryhmien väli-
set törmäykset lisääntyvät,
työyhteisön toimivuus kär-
sii ja ihmiset alkavat voida
huonosti. Esimiehen tulee
puuttua yhteisön ristiriitoihin
viimeistään silloin, kun ne
alkavat haitata työn tekemis-
tä ja estää tavoitteisiin pää-
semistä tai kun ne alkavat

heikentää työntekijöiden
hyvinvointia ja motivaatio-
ta.

Esimiehen tehtäviin kuu-
luu ryhtyä selvittämään,
mistä on kysymys. Jos ris-
tiriitatilannetta ei pystytä rat-
kaisemaan työyhteisön si-
sällä, voi ulkopuolinen asian-
tuntija tukea yhteisöä ratkai-
sun etsimisessä. Ulkopuoli-
nen asiantuntija on puoluee-
ton toimija, esim. työter-
veyspsykologi.

Ristiriitoihin pitää
puuttua ennen
kuin ne henkilöityvät

Ristiriitatilanteessa ongel-
mat helposti henkilöityvät.
Alkuperäisen ongelman kyt-
kennät työhön alkavat hä-
märtyä. Konfliktiin tulisikin
puuttua ennen kuin se hen-
kilöityy. Konfliktien käsitte-
ly helpottuu, kun lähtökoh-
daksi otetaan, että ne ovat
viestejä työn ja työn tekemi-
sen ongelmista. Toimivassa
ja keskustelevassa yhteisös-
sä erimielisyydet pystytään
ottamaan asioina, joista tu-
lee sopia. Työn tekemisen
ongelmista nousevat ristirii-
dat ja ihmisten väliset törmä-
ykset auttavat parhaimmil-
laan työyhteisöä oppimaan
ja kehittämään toimintaan-
sa.

Uusi opas tarjoaa
keinoja konfliktien
ratkaisuun

”Työyhteisötörmäyksiä –
ristiriitojen käsittely työpai-
kalla” -opas tarjoaa esimie-
hille ja muille työpaikan toi-
mijoille sekä työterveyshen-
kilöstölle tietoa, opastusta ja

neuvoja avuksi erityyppisten
työyhteisötörmäysten jä-
sentämiseen, ymmärtämi-
seen ja käsittelyyn työpaikal-
la. Se ohjaa toimijoita eteen-
päin sellaisissa tilanteissa,
joissa yhteistyö ei suju, työn-
teko kärsii ja ihmiset alkavat
voida huonosti.

Opas vie lähestymistavan
vuorovaikutuksen tasolta

työn tasolle ja auttaa tutki-
maan, mistä työyhteisön on-
gelmatilanteessa on kyse.
Kirjoittajat Maarit Vartia,
Marjaana Lahtinen, Marjut
Joki ja Sinikka Soini ovat
kokeneita työyhteisökonflik-
tien asiantuntijoita Työterve-
yslaitoksesta.
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Lahden ratapihan muutostöillä varaudutaan
oikoradan tuloon

Ratahallintokeskus teettää Lahdessa vuosina 2005 ja 2006 ra-
tapihan muutostöitä, jotka jakautuvat raiteiston muutostöihin sekä
oikoradan valmistumista palveleviin asemajärjestelytöihin. Muu-
tostyöt käynnistyivät vuoden 2004 loppupuolella, jolloin ratapi-
halle asennettiin 10 uutta vaihdetta.

Ensimmäisen urakkasopimuksen asemajärjestelyihin liittyvis-
tä töistä Ratahallintokeskus teki H & P Infra Oy:n kanssa. Tässä
urakassa ratasiltaa levitetään etelään päin, uusitaan radan suun-
tainen kevyen liikenteen ylikulkukäytävä, rakennetaan uusi laitu-
ri ratapihan eteläreunaan sekä alennetaan Uudenmaankatua/Ve-
sijärvenkatua 270 metrin matkalla nelisenkymmentä senttimetriä
suuremman alikulkukorkeuden saavuttamiseksi. Katu- ja siltatöi-
den yhdistäminen samaan urakkaan helpottaa molempia töitä ja
vähentää liikenteelle aiheutuvaa haittaa. Urakkaan kuuluvat työt
käynnistyvät tammikuun lopulla ja valmistuvat syyskuussa 2005.

Toinen asemajärjestelyihin liittyvä urakka käynnistyy huhtikuussa
ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. Urakassa rakennetaan
uusi kevyen liikenteen alikulkukäytävä Uudenmaankadun itäreu-
naan sekä uusi pohjoinen välilaituri, porrasnousut ja laiturikatok-
set. Laiturikatosten suunnittelu on vielä kesken.

Raiteiston muutostöihin kuuluu vuonna 2005 mm. kolmenkym-
menen vaihteen asennus. Vaihteilla korvataan vanhoja vaihteita
sekä lisätään junien kulkuteitä ratapihan paremman toimivuuden
vuoksi. Raidetöihin liittyvät kiinteästi myös sähköistys- ja turva-
laitetyöt, joita tehdään koko vuosi muiden töiden yhteydessä.

Koska kaikki työt tehdään junaliikenteen ehdoilla, joudutaan osa
töistä tekemään öisin ja viikonloppuisin. Melua aiheuttavista töistä
tullaan tiedottamaan ympäristön asukkaille erikseen.

Ratapihan muutostyöt valmistuvat kokonaisuudessaan syksyllä
2006 ennen oikoradan liikenteen käynnistymistä. Asemajärjeste-
lytyöt ja Uudenmaankadun alentaminen toteutetaan Ratahallin-
tokeskuksen ja Lahden kaupungin yhteistyöhankkeena.
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Ratahallintokeskus teki puitesopimuksen
ratojen päällysrakenteen korvausinvestoin-
neista Oy VR-Rata Ab:n kanssa vuosille
2005–2009

Ratahallintokeskus (RHK) on tehnyt puitesopimuksen ratojen
päällysrakenteen korvausinvestoinneista Oy VR-Rata Ab:n kanssa.
RHK kilpailutti syksyllä 2004 puitesopimuksen, jossa rakennus-
kohteena ovat vuosina 2005–2009 tehtävät päällysrakenteiden
(radan sepelikerros, ratapölkyt sekä kiskot vaihteineen) korvaus-
investoinnit sisältäen töihin liittyvät sähkö- ja turvalaitetyöt. Työn
laajuuden ja monimuotoisuuden johdosta hankintamuotona oli
neuvottelumenettely.

Ratahallintokeskus sai tarjoukset neljältä yritykseltä tai yhteen-
liittymältä. Tarjoukset sisälsivät tuntihinnat henkilöstön osalta,
työkonetöiden korvaukset sekä rakennusosakohtaiset yksikköhin-
nat. Hintavertailu tehtiin hinnastojen lisäksi arvioimalla niiden
perusteella erityyppisten päällysrakennustöiden kustannukset.

Laatuvertailun perusteella kolmella yrityksellä oli pätevyys tar-
jouspyynnön mukaisiin päällysrakennustöihin tai tarjoajan mää-
rittämiin osatehtäviin. Hintavertailun perusteella edullisin oli kaikkien
osatehtävien osalta Oy VR-Rata Ab, jolla oli myös parhaat laatu-
pisteet.

Hintaerojen perusteella Ratahallintokeskus päätti tehdä puite-
sopimuksen Oy VR-Rata Ab:n kanssa. Puitesopimuksella RHK on
sitoutunut tilaamaan vähintään 65 miljoonan euron edestä pääl-
lysrakennustöitä vuosittain. Lisäksi nykyisten perusradanpidon
määrärahojen puitteissa päällysrakennustöitä tullaan kilpailutta-
maan vielä erikseen kohteittain noin 50 miljoonalla eurolla.
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Ratahallintokeskus tilasi Pohjois-Suomen
ratojen kunnossapidon vuosille 2005–2010

Ratahallintokeskus on tehnyt hankintasopimukset Pohjois-Suo-
men rataverkon kunnossapidosta Maansiirto Veli Hyyryläinen Oy:n,
Eltel Networks Oy:n ja Tieliikelaitoksen kanssa. Viisivuotinen so-
pimuskausi alkaa 1.7.2005 ja sopimusten yhteisarvo on 43 mil-
joonaa euroa koko sopimuskaudelta.

Maansiirto Veli Hyyryläinen Oy ottaa kunnossapitovastuun ra-
taosilla Ylivieska–Haapajärvi–Iisalmi sekä Haapajärvi–Äänekoski.

Eltel Networks Oy:n kunnossapitoalue on Kainuu; rataosat Oulu–
Kontiomäki–Vartius, Iisalmi–Kontiomäki–Taivalkoski ja Nurmes–
Kontiomäki.

Tieliikelaitoksen kunnossapitoon tulevat rataosat Oulusta poh-
joiseen. Rataa alueilla on kaikkiaan noin 1 650 km eli runsas nel-
jännes koko rataverkosta.

Kunnossapitotyö sisältää rataverkon kunnonvalvonnan, huol-
lon ja korjauksen. Työ kohdistuu radan päällysrakenteeseen, vaih-
teisiin, tasoristeyksiin, siltoihin, rautatien pohja- ja alusrakentee-
seen, asema- ja laiturialueisiin, liikenteenohjaus- ja turvalaitteisiin,
sähköratajärjestelmiin, vahvavirtajärjestelmiin ja rakennuksiin.

Kunnossapitotyöhön valmistautuminen alkaa välittömästi. Poh-
jois-Suomen rataverkon kunnossapitotyöt työllistävät keskimäärin
vuodessa noin 100 henkilöä.
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Yleisimmät syyt työpaikkatapaturmiin:
liukastuminen, putoaminen, kaatuminen ja
esineisiin satuttaminen

Yleisimmin työpaikkatapaturman aiheuttaa liukastuminen, kaa-
tuminen tai putoaminen.

- Vuonna 2003 putoamiset ja kaatumiset aiheuttivat joka nel-
jännen työpaikkatapaturman eli yhteensä yli 22 000 työpaikkata-
paturmaa, joista yli 10 % johtaa luunmurtumiin. Rakennusalalla
sekä huolto- ja kunnossapitotehtävissä sattuneet kaatumiset,
putoamiset ja liukastumiset ovat vakavimpia. Hieman lievempiä
tapauksia sattuu palvelu- ja hoitoalan töissä, kertoo työturvalli-
suustutkija Mika Tynkkynen Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta.

Toiseksi yleisin tapaturman aiheuttaja on terävään esineeseen
astuminen, takertuminen tai itsensä kolhiminen.

- Esineiden käsittelystä syntyneet työtapaturmat ovat tyypilli-
siä tuotanto-, huolto- ja kunnossapitotoiminnassa, Tynkkynen to-
teaa.

Kolmanneksi yleisin syy työpaikkatapaturmaan on henkilön
äkillinen fyysinen kuormittuminen. Taakan käsivoimin siirtäminen
aiheuttaa paljon työpaikkatapaturmia etenkin teollisessa tuotan-
nossa, jalostuksessa ja varastoinnissa. Myös kuljetus- ja palve-
lutehtävissä sekä eri tehtäviin liittyvissä valmistelu- ja tukitoimin-
noissa sattuu vuosittain paljon tapaturmia taakan siirroissa.

- Vakaviin, yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johtaviin työtapa-
turmiin syynä on useimmiten putoaminen tai kaatuminen ja ai-
heuttajana kulkutien tai -alustan ominaisuudet, Tynkkynen kertoo.

Lähes 80 prosenttia vakavista työpaikkatapaturmista sattuu
miehille.
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Oulun ja Rovaniemen välisen radan
sähköistys valmistui

Sähköistystyöt Oulusta itään hyvässä vauhdissa
Oulun ja Rovaniemen välisen rataosuuden sähköistys on val-

mistunut. Sähkövetoinen junaliikenne tällä 220 kilometrin pitui-
sella radalla alkoi 1.12.2004.

Sähköistyksen yhteydessä Ratahallintokeskus on toteuttanut
laajoja perusparannustöitä kuten radan oikaisuja, päällysraken-
teen parantamista, siltojen uusimisia ja korjauksia sekä ratapiha-
muutoksia mm. Oulussa, Kemissä ja Rovaniemellä. Jo aiemmin
eli vuonna 2001 sähköistyshankkeesta valmistui tavaraliikenteen
rataosa Tuomioja–Raahe.

Sähköistyksen ja siihen liittyvien ratatöiden kustannukset oli-
vat yhteensä 107 milj. euroa. Työt saatiin valmiiksi alkuperäisen
aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Henkilöliikenteen aikatauluissa uuden sähköistyksen valmistu-
minen näkyy ensimmäisen kerran 9.1.2005 alkaen, jolloin tulevat
voimaan rautateiden seuraavat aikataulutarkistukset. Tällöin VR
Osakeyhtiö aloittaa myös IC-junaliikennöinnin yhdellä junaparil-
la Rovaniemen-Helsingin välillä.

Sähköistyksen seuraava vaihe valmistuu vuonna 2006

Sähköistäminen jatkuu nyt Oulusta itään. Vuonna 2003 alkaneet
työt ovat meneillään rataosilla Oulu–Kontiomäki–Vartius ja Kon-
tiomäki–Iisalmi. Näillä osuuksilla sähkövetoinen liikenne alkaa
1.12.2006.

Myös itäsuunnalla sähköistyksen yhteydessä toteutetaan pe-
rusparannustöitä kuten radan kaarteiden loivennuksia, siltatöitä
ja ratapihamuutoksia, joista merkittävimmät tehdään Kontiomä-
ellä, Kajaanissa ja Vartiuksessa.

Tämän toisen vaiheen sähköistämiseen ja perusparannukseen
käytetään runsaat 80 milj. euroa.

Pohjois-Suomen ratojen sähköistyksessä on käytetty ensimmäis-
tä kertaa uudentyyppistä, 2 x 25 kV:n sähkönsyöttöjärjestelmää.
Tämän ansiosta sähkönsyöttöasemien välit voivat olla aiempaa
pitemmät, mikä lisää entisestään kustannustehokkuutta.

Jatkosähköistyksestä tarveselvitys

Ratahallintokeskus on tekemässä tarveselvitystä ratojen mah-
dollisesta jatkosähköistyksestä. Tarkasteltavina ovat rataosat
Hyvinkää–Hanko, Seinäjoki–Vaasa, Niirala–Säkäniemi, Joensuu–
Uimaharju, Joensuu–Pieksämäki sekä Joensuu–Siilinjärvi.

Selvityksen yhteydessä lasketaan rataosittain sähköistyksen
yhteiskuntataloudellinen kannattavuus. Tarveselvitys valmistuu
vuoden 2004 loppuun mennessä.

Sähköliikenteellä monia etuja

Junaliikenteestä hoidetaan Suomessa nyt lähes 80 prosenttia
sähkövedolla. Rautateiden sähköliikenteen energiankulutus oli
vuonna 2003 565 milj. kWh eli 0,7 prosenttia koko maan sähkön-
kulutuksesta.

Rautateiden sähköistys on sekä taloudellisesti että ympäristön
kannalta edullinen investointi. Sähkövetoisen liikenteen osuuden
lisääntyminen vähentää ympäristöhaittoja, sillä typpi-, rikki- ja
hiiliyhdistepäästöt pienenevät merkittävästi. Sähköliikenteestä ei
aiheudu välittömiä haitallisia päästöjä ilmaan. Sähköveturit ovat
myös vähemmän meluisia kuin dieselveturit.

Sähköinen liikenne on dieselvetoon verrattuna taloudellisesti
kannattavampaa edellyttäen, että liikennemäärät ovat riittävät.
Edullisuus johtuu siitä, että sähkövetokaluston hankinta-, käyttö-,
huolto- ja korjauskustannukset samoin kuin energiakustannukset
ovat pienemmät kuin dieselkalustolla.

Sähköveto tarjoaa lisäksi dieseliä paremmat mahdollisuudet
kuljetusten määrän lisäämiseen samoin kuin nopeuden nostoon
ja matka-aikojen lyhentämiseen.

Myös turvallisuutta parannetaan

Junaliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parannetaan merkit-
tävillä turvalaiteinvestoinneilla. Oulusta Kolariin ja Kemijärvelle
otetaan käyttöön uudet turvalaitejärjestelmät vuoden 2004 lop-
puun mennessä. Tämän jälkeen näiden rataosien liikenne ohja-
taan keskitetysti Oulun uudesta ohjauskeskuksesta.

Myös junien automaattisen kulunvalvonnan aluetta laajenne-
taan. Välillä Oulu–Kontiomäki kulunvalvonta on valmistunut jo
vuoden 2002 aikana sekä välillä Tornio–Kolari vuoden 2003 aika-
na. Kulunvalvonta otetaan käyttöön Kontiomäen ja Iisalmen vä-
lillä vuonna 2006.
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Eternet messut
Oy VR Rata Ab Sähköasennuskeskus esittäytyi Etrernet 2005

messuilla Pirkkahallissa Tampereella 02-03.2005.
ETERNET messutapahtuma on Sähkö- ja Televerkkojen ammat-

timessu, jossa on esillä mm. sähkö- ja televerkot, verkkotuotteet,
verkkopalvelut, aluevalaistus, työkoneet ja työturvallisuus.

Sähköasennuskeskus esitteli messuilla sähkölaitos – ja turva-
laitetoimialan tuotteitaan, joista paikalle oli tuotu Sake:n kehittä-
mät opastimet ja nykyisin käytössä oleva varavoimaGeneraatto-
rien koestuslaite.

Sake on panostanut tänä päivänä markkinointiin myös rauta-
tieympäristön ulkopuolelle vaikkakin rautatieympäristö on tärkein
markkina-alue.

Sähköasennuskeskus on uusinut tuotekansionsa esitteet joita
jaettiin messuilla ahkerasti uusille potenttiaalisille asiakkaille ja
nykyisille yhteistyökumppaneille.

Sake kehittää jatkuvasti tuotteitaan asiakkaan toiveiden mukaan
ja pyrkii luomaan uusia tuotteita, jotka sopivat Sake:n urakointi-
konseptiin.

Kaikenkaikkiaan messutapahtumasta jäi positiivinen kuva,  käytiin
vilkasta keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa yleisön ja yhteistyö-
kumppaneiden kesken.
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VR siirtyy itsepalveluun matkatavaroiden
kuljetuksessa

VR:n matkatavarapalvelut päättyvät kesäkuun 5. päivänä. Mat-
katavaroiden lähetys muuttuu itsepalveluksi viidellä asemalla:
Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Joensuussa.

Kaikilla muilla asemilla matkustaja huolehtii jo nyt matkatava-
ransa ennen junan lähtöä joko omaan hyttiinsä tai pikajunien kon-
duktöörivaunuun, jossa konduktööri ottaa ne vastaan. Tämä käy-
täntö on yleistynyt VR:llä vaiheittain 1990-luvun kuluessa.

Tilaa vievien tai painavien matkatavaroiden kuljettaminen vaih-
dottomilla yhteyksillä on mahdollista päivä- ja yöpikajunissa. Muissa
matkustajajunissa tavaratilat ovat pienemmät. Tavaroiden siirtoa
varten matkustajien käytössä on asema-alueella eri pisteissä
matkatavarakärryjä.

Rovaniemeltä matkatavarapalvelu loppui tämän vuoden alus-
sa, mutta tietyille yöjunille palvelua edelleen saa hiihtosesongin
aikana. Jatkossakin suosituimmille suksien ja polkupyörien kul-
jetusreiteille varataan sesonkiaikoina lisätyövoimaa konduktöö-
rien avuksi huolehtimaan matkatavaran vastaanotosta ja luovu-
tuksesta.

Matkatavaran säilytys lokeroissa jatkuu
Muutos tarkoittaa myös sitä, että nykyisillä palveluasemilla ei

enää voi säilyttää esimerkiksi suksia tai lastenvaunuja. Matkalauk-
kujen ja kassien tilapäistä säilyttämistä varten asemilla on kolikoilla
toimivia matkatavaralokerikkoja edelleen.

VR:n palvelut poistuvat, koska tavaraa lähettävien määrä on vuosi
vuodelta vähentynyt ja lopulta käynyt niin pieneksi, että VR ei voi
taloudellisista syistä jatkaa tätä palvelua. Viime vuonna tehdyn
selvityksen perusteella kirjattua matkatavaraa on lähetetty keski-
määrin 10 kertaa päivässä jokaisella palveluasemalla. Jonkin verran
enemmän tavaraa on kulkenut junan konduktöörivaunussa itse-
palveluna. Kirjatun matkatavaran tuotoilla on katettu noin 14 pro-
senttia toiminnasta koituvista kustannuksista.

Parhaillaan selvitetään vielä, miten liikuntaesteisten ja näkövam-
maisten avustaminen junaan hoidetaan sopivimmalla mahdolli-
sella tavalla kesäkuusta lähtien. Uuden junakaluston ja korotet-
tujen laitureiden ansiosta junaan nousu on jo helpottunut ja hel-
pottuu edelleen.

Matkatavarapalvelusta vapautuvat henkilöt sijoitetaan pääosin
VR Osakeyhtiön sisällä muihin tehtäviin.
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Avainlippu merkki VR:n palvelujen
kotimaisuudesta

VR:n henkilö- ja tavaraliikenne sekä VR:n harjoittama ratojen
rakentaminen ja kunnossapito ovat saaneet kotimaisuutta koros-
tavan Avainlippu-tunnuksen käyttöoikeuden. Suomalaisen Työn
Liiton jäsenyydestä kertovalla tunnuksella muistutetaan palvelu-
jen alkuperämaasta.

Avainlippu on yksi Suomen tutuimmista tunnuksista ja tunne-
tuin alkuperämerkki. Olipa kysymys tuotteista tai palveluista, asi-
akkaat ja kuluttajat yhdistävät Avainlippuun lähes poikkeuksetta
varmuuden laadusta ja turvallisuudesta.

LÄNNEN
ALITUSPALVELU OY
Läpikäytäväntie 103,  28400 Ulvila

Puh. (02) 538 3655, fax (02) 538 3093,
gsm 0400 593 928

sähköposti:
lannenalitus@lannenalitus.com

www.lannenalitus.com

ALITUS-
PORAUKSET

❑ kaikilla menetelmillä
❑ kaikki halkaisijat 0 50-2000 mm
❑ kaikkiin maalajeihin savesta kallioon
❑ asennuspituudet jopa 1000 m

��������	�
���
���



RautatieTEKNIIKKA 1 - 2005 33

Parma Oy
Forssan ratapölkkytehdas
PL 95, 30101 Forssa
Puh. 0205 77 5400
Faksi  0205 77 5416
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Laadun
päälle on hyvä

rakentaa.

Parman betoniset ratapölkyt
on valmistettu sertifioidun
ISO 9001 -laatujärjestelmän ja
ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän
mukaisesti.

Maarakentajat
palveluksessanne
Suomen Maarakentajien Keskusliiton jäseninä on
noin 1 700 maarakennusalan yritystä ja yrittäjää.
Koneita jäsenillä on noin 6 500.
Liiton piiriyhdistykset julkaisevat vuosittain urakoit-
sijaluetteloita, joista ilmenevät jäsenyritysten
yhteystiedot ja konekalusto.
Luetteloa voi tilata ao. piiriyhdistysten toiminnan-
johtajilta. Rakennuttajille ja tilaajille luetteloa posti-
tetaan maksutta.

MAARAKENTAJIEN PIIRIYHDISTYKSET

• MAARAKENTAJIEN HÄMEEN PIIRIYHDISTYS r.y.
Teerentie 9, 33540  Tampere, puhelin 03-2613 147,
0400-836 205, telefax 03-2613 140, toiminnanjohtaja Seppo Nyman
seppo.nyman@sml.fi

• MAARAKENTAJIEN KAINUUN, KESKI-POHJANMAAN,
OULUN PIIRIYHDISTYS r.y.
Uusikatu 35, 90100  Oulu, puhelin 08-3113 099,
0400-382 655, telefax 08-3110 624, toiminnanjohtaja Reino Pulli
reino.pulli@sml.fi

• MAARAKENTAJIEN KESKI-SUOMEN PIIRIYHDISTYS r.y.
Tapionkatu 4 A 6, 40100  Jyväskylä, puhelin 014-617 505,
0400-836 205, telefax 014-617 750, toiminnanjohtaja Seppo Nyman
seppo.nyman@sml.fi

• MAARAKENTAJIEN KYMEN, MIKKELIN PIIRIYHDISTYS r.y.
Ainonkatu 7, 53100  Lappeenranta , puhelin 05-415 6737,
0400-251 365, telefax 05-4156 718, toiminnanjohtaja Kalevi Kaipia
kalevi.kaipia@sml.fi

• MAARAKENTAJIEN LAPIN PIIRIYHDISTYS r.y.
Lainaankatu 4, 96200  Rovaniemi, puhelin 016-344 671,
0400-392 681, telefax 016-344 672, toiminnanjohtaja Risto Ruokamo
risto.ruokamo@sml.fi

• MAARAKENTAJIEN POHJOIS-KARJALAN, POHJOIS-SAVON
PIIRIYHDISTYS r.y.
Snellmaninkatu 15 A 12, 70100  Kuopio, puhelin 017-2612 909,
0400-256 223 , telefax 017-2612 989, toiminnanjohtaja Pekka Lyytikäinen
pekka.lyytikainen@sml.fi

• MAARAKENTAJIEN TURUN PIIRIYHDISTYS r.y.
Linnankatu 36 B 8, 20100  Turku, puhelin 02-2505 641,
040-848 4801, telefax 02-2505 643, toimistosihteeri Hanna Johansson,
hanna.johansson@sml.fi, toiminnanjohtaja Jukka Annevirta,
jukka.annevirta@sml.fi

• MAARAKENTAJIEN UUDENMAAN PIIRIYHDISTYS r.y.
Säterintie 3, 00720  Helsinki, puhelin 09-3508 4855,
040-5130 459, telefax 09-3508 4866, toiminnanjohtaja Timo Aarnio
timo.aarnio@sml.fi, konevälitys Sari Pietikäinen, puhelin 09-3508 4844
sari.pietikainen@sml.fi (Mikaela Aaltonen äitiyslomalla)

• MAARAKENTAJIEN VAASAN PIIRIYHDISTYS r.y.
Silmukkatie 21, 65100  Vaasa, puhelin 06-3171 002,
0400-663 009, telefax 06-3171 077, toiminnanjohtaja Kai Salmi
kai.salmi@sml.fi

• ÅLANDS JORDSCHAKTNINGSFÖRENING
Kottstigen 2, 22100 Mariehamn, telefon 018-16685, ordförande
Kim Sahlsberg

SUOMEN MAARAKENTAJIEN KESKUSLIITTO RY.
Asemapäällikönkatu 12 B, 00520  Helsinki

Puh. (09) 2290 230  Fax (09) 2290 2333
www.sml.fi

maarakentajien.keskusliitto@sml.fi

Hakamäenkuja 1, 01510 Vantaa
puh. 09-8700 460, fax 09-8700 4699
www.geotrim.fi, info@geotrim.fi
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Yleisradion Iso Paja,
28.2.2005

Katson ympärilläni istuvia,
kahvia juovia ihmisiä, mie-
hiä ja naisia. Tässä porukas-
sa olemme kokoontuneet
muutamia kertoja lähes kah-
den kuukauden ajan.

Meitä  on yhdistänyt halu
laihtua. TV1:n Kuningasku-
luttaja-ohjelma haki  VR:ltä
halukkaita henkilöitä osallis-
tumaan ohjelmaan, jonka
tarkoituksena oli selvittää
erilaisten laihdutusmenetel-
mien tehoa. Kahdeksan hen-
kilöä, minä siinä joukossa,
tuli valituksi ohjelmaa  teke-
mään.

On painonvartija – laihdu-
tusta, mittarisysteemiä, kui-
tutabletteja sekä jopa ihan
omatoimista laihduttamista.
Mikä sitten on se paras tapa
saada ylimääräiset kilot
pois? Siitä olemme yrittä-
neet ottaa selvää  näiden
viikkojen ajan.

Pian aloitetaan, joten ku-
vaajaa pyytää meitä juo-
maan kuppimme tyhjiksi,
ettei kuuluisi turhaa kilinää.
Tarjolla on vihanneksilla täy-
tettyjä ruissämpylöitä sekä
erilaisia pikkuleipiä. Olen
ainoa, joka lastasi leivän li-
säksi  pikkuleipiä lautasel-
leen.

Kuvaus alkaa. Yritän piilot-
taa syömättömät piparit
lautasliinalla.

Kuningaskuluttajan
laihdutustesti-
päiväkirja

- Et sitten munaa meitä,
toinen tytär evästi minua,
kuullessaan, minne aion
mennä.

Minäkö muka munaisin!
Minähän harkitsen aina sen
kymmenen kertaa, mitä
suustani päästän ulos.  Kun-
pa yhtä vakaasti tulisi nyt
harkittua mitä suuhuni työn-
nän, varsinkin, kun julkisesti
päätän laihtua useamman
kilon.

Odotan uteliaana, miltä
muut ryhmän jäsenet näyt-

Hei! Me laihdutaan, oikeesti!
tävät ja  miten ovat asennoi-
tuneet.

Pian se nähdään. Katson
kelloa, kädet hikoavat, jän-
nittää.

Verhoudu väljiin
vaatteisiin – on kuin
lakaisisi roskat maton
alle

Tiedän, etten näytä aina-
kaan erityisen lihavalta,
mutta se johtuu myös siitä,
miten pukeutuu. Kun ver-
houtuu tarpeeksi väljiin vaat-
teisiin, ei luonnollisesti mi-
kään asu kiristä. Kasvot ei-
vät liho, luojalle kiitos, aivan
samaan tahtiin, kuin esimer-
kiksi vatsa tai takapuoli.

Kuitenkin; mielestäni on
vähän sama asia, kuin lakai-
sisit roskat maton alle , kun
verhoutuu telttaan. Ratkaisu
ei saa jäädä pysyväksi.

Miten tähän nykyiseen
tilaan on tultu?

Minä jo kerran sain ylälu-
kemiin hilautuneen painoni
kuriin, joskaan en ole ikinä
saanut sitä enää toivomiini
lukemiin.

Olin aina vedonnut  ja
puolustellut herkutteluani
sillä, että joudun ostamaan
jääkaapin täyteen murkinaa
muiden, en itseni tähden.

Kun sitten nuorempikin
tytär muutti pois kotoa, ei
jääkaapin sisältö keventynyt,
vaan pikemminkin monin-
kertaistui! Sen sijaan, että
jääkaapista olisi löytynyt
kunnon purtavaa, lihaa, sa-
laattitarpeita, maitoa, alkoi
sinne kertyä kaiken maail-
man herkkuja. Ja pakasti-
mesta löytyy aina jäätelöä.

Eikä riitä, että minä lihoin,
samalla pyöristyivät koirani-
kin. Kyllähän  ne liikuntaa
saivat, kuten ennenkin.  Mut-
ta lenkkeilyyn käytetty aika
ei enää ollut verrannollinen
liikunnan määrään. Kun ai-
emmin kiersimme reippaan
tunnin lenkin, nyt lönkytte-
lemme tunnin  jotain pien-

tä reittiä.
Selkäkivun alkaessa yhä

useammin vaivata sekä au-
to-onnettomuudessa louk-
kaamani  nilkan ollessa ta-
van takaa turvoksissa, mie-
tin kuten entinen pressa: -
tarttis tehrä jotakin…

Joten, tähän on tultu!

Ennakko-odotukset ja
tavoitteet

Kun kerran tavallaan an-
nan kasvot  VR-Radan ylipai-
noiselle henkilölle, en voi jät-
tää asiaa sikseen, vaan on
pysyttävä päätöksessään ja
laihdutettava! Erityisesti tri
Tolosen ’purkkiruoka’ on
otettava vakavissaan työn
alle. Purkkiruoka tosin on
väärä nimike syötävälle tuot-
teelle. Kuituvalmisteesta on
tässä tapauksessa kyse.
Tässä , kuten muissakin asi-
oissa, mihin julkisesti ja po-
rukalla ryhdytään, toivon,
että ryhmän tuki tulee ole-
maan osa onnistumisen
avaimia.

Luin muuten eräästä viik-
kolehdestä, miten yhden
suklaapatukan viikoittaisesta
syönnistä kertyy vuodessa
jopa 10 kiloa ylipainoa! Pu-
humattakaan useammin ta-
pahtuvasta herkuttelusta
makeisten parissa! Minä toi-
von siis pystyväni jättämään
karkkikauppakäynnit ja
muuttamaan koko ruokailu-
tottumusteni suunnan ker-
taheitolla.

Myös vaate-asia on
hyvä pitää mielessä

Tarkoitan vaate-asialla sitä,
että moni mukava asuste,
uudehko hankintakin, on
joutunut kaappiin käyttämät-
tömänä, sillä vaate ei kerta
kaikkiaan mahdu päälle.
Aluksi puolustelin itseäni sil-
lä, että olen muka ostanut
liian pieniä kokoja. No hyvä
on. Silloin päädyn juuri sii-
hen, että olen venähtänyt
vähässä ajassa LEVEYTTÄ
pari numeroa. Housutkin
tuntuvat lyhentyneen. Totta-

han toki, sillä ne eivät mah-
du kunnolla edes kiinni!  Ra-
hallisesti säästö on melkoi-
nen, jos saan vaatteet mah-
tumaan päälleni.

Väsymys

Olen viime aikoina ollut
melkoisen väsynyt. Johtuu
osittain siitä, että valvon aika
myöhään. Lueskelen ja kir-
joittelen myöhään. Aluksi
lenkkeilen koirien kanssa
töiden jälkeen. Sen jälkeen
saatan nukkua vähän ja sit-
ten luen ja syön tai syön ja
luen. Todellinen oravanpyö-
rä tämä meikäläisen tämän-
hetkinen tilanne.

Ensimmäinen
laihdutuspäivä

Pistin jo illalla ’toloset’
ruokapöydälle, ettei vaan
unohdu. Aamulla lähdettiin
koirien kanssa hyvissä ajoin
kohti Pöpilän (Hesperian)
puistoa. Kun oltiin kierretty
tavanomainen lenkki ulottu-
en Töölön lahdelle, teki mie-
leni kahvia aivan vimmatus-
ti. Oli pyhä ja tämmöisenä
aamuna aivan ihanaa aloit-
taa syöminen ja kahvin juon-
ti kaikessa rauhassa. Jokin
oli kuitenkin muuttunut! Kat-
soin epäluuloisena tumman-
puhuvia, paksuja kapseleita,
jotka mötköttivät solupak-
kauksessaan kahvikuppini
vieressä. Nuoko olisivat nyt
seuralaisinani seuraavien
viikkojen ajan?!

Perjantai

Kumma kyllä, mutta mi-
nulla ei ollut illalla niin näl-
kä, kuin normaalisti. Ilmei-
sesti tolonen teki selvää jäl-
keä elimistössäni, vieden
pahimman makean himon.
Perjantaina oli harvinaisen
kiirettä töissä, vaikka olin
kuvitellut saavani pari rästis-
sä olevaa työtä pois. En
ehtinyt edes aloittaa niitä.

Kävelin ruokatunnilla Ar-
noldsin  donitsimyymälän
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ohi, kuin tyhjää vaan. Ei teh-
nyt edes heikkoa! Kiitos to-
losten! Kai?

Lauantai
Nuorempi tytär oli tullut

kyläilemään  jo torstaina.
Perjantaina hän  käväisi ot-
tamassa lävistyksen. Hui!
Tappi alahuulen alla, metallin
värinen pötikkä! Mitähän
lystiä siinäkin on.

Yatzka oli taiteillut ko. na-
pin neidon turpavärkkiin
eikä ihan pienestä hinnas-
ta…

Olen olevinani yllättynyt,
vaikka mieleni teki haistatel-
la.

Heitän tolosen poskeen,
kun en muutakaan keksi.
Samperi soikoon!

Sunnuntai,
takapakin päivä

Päivä sujui itse asiassa ai-
van kohtuullisesti. Edellise-
nä yönä olin kylläkin sortu-
nut pieneen jäätelönautin-
toon, katsoessani Easy Ride-
riä, kulttia! Mutta se leffa
vaati veronsa, puolustelin.

Enkä syönyt edes puolta
litraa, kerralla.

Mutta illalla aloin leipoa.
Leivoin pullaa! Tein eräänlai-
sia korvapuusteja, rullasin
vaan väliin voita sekä farii-
nisokeria. Työnsin onneksi
puolet pullista pakastee-
seen.

Olen minäkin laihduttaja,
en paremmin sano!

Äkkiä tolonen tänne!

Maanantai,
kurinpalautuksen päivä

Tänään olen päättänyt olla
syömättä ja syödä olemat-
ta. Tarkoitan siis, että tänään
marssitaan kiltisti kauppaan
ostamaan  salaattitarvikkei-
ta. Vaalean leivän sijaan os-
tetaan ruisleipää.  Vähäras-
vaista kinkkua, mitähän vie-
lä? Viiliä ja leseitä.

Kun illalla käyn vaa’alla,
huomaan lihoneeni kilon.
Voi elämän kurjuutta!

Muuten, äiti oli huoman-
nut tv ykkösen ennakkotie-
dotteen Kuningaskuluttajan
laihdutusohjelmasta:

- Oletko sinä se pieni ihmi-
nen siinä sivulla? Hihii!

- Ai, se pieni ja leveä tam-
pio vai? Minähän se….

Tiistaina kursseilla
Aikataulu on tiukka. Emme

ehdi turhille välipaloille, mi-
kä on erinomainen asia.
Hypistelen salaa tolosen so-
lupakkausta ja katselen kurs-
silaisia. Täällä on minun sa-
lainen aseeni!

Nyt muuten ihan tosissaan
alkaa tuntua siltä, että kap-
seleissa on tehoa. Ei ole
sellainen kurniva olo eikä tee
kovinkaan paljoa mieli ma-
keaa!

Keskiviikko
Ilouutinen: Olin todellakin

laihtunut kilon enkä lihonut!
Kävin erään KUNNON IHMI-
SEN luona, jolla oli KUNNON
VAAKA!

Saatan heittää oman vaa-
kani menemään. Kalibroi se,
kehotti eräs työkaveri.

Ei siinä auta mitkään kalib-
roinnit, kun laite on antiikin
ajalta.

Olen saanut viestejä niin
testiryhmän jäseniltä, kuin
toimittaja Sariltakin, mikä
ilahduttaa suunnattomasti ja
auttaa taas jatkamaan tolos-
ten ja lähinnä itsensä paris-
sa.

Nimittäin muutos lähtee
omasta pääkopasta  eikä
pilleripurkista. Kuitutabut
kuitenkin oleellisesti tukevat
muutosta.

Tolosen
Hyväntahdonlähetti

Olen jo toiminut TOLO-

SEN hyväntahdonlähettinä!
Kun sana tästä testiryhmästä
levisi,  minuun otettiin yh-
teyttä.

Mikä on roolini tässä po-
rukassa? Se on kiinnostanut
muutamia. Olen sitten auliis-
ti kertoillut tri Tolosen kuitu-
hommeleista ja kuulijat ovat
silmin nähden juonessa mu-
kana.

Kerrothan sitten, paljonko
putosi painosta, on ollut yh-
teisenä toivomuksena.

Näyttää siltä, että  pudon-
neiden kilojen määrä kiin-
nostaa ja sen perusteella
tehdään  laihduttamissuun-
nitelmat, millä tarkoitan sitä,
että laihduttaja valitsee, millä
tavalla/tuotteen tuella hän
aikoo yrittää painon pudo-
tusta.

Jos näyttää siltä, että tri
Tolosen kuituvalmiste on
teholtaan hyvä, ostaa tule-
va laihduttaja samaa tuotet-
ta. Vai ostaako?

Torstai on
toivoa täynnä!

Tänään on  se päivä, kun
mietitään, tullako huomen-
na töihin, vai ei.

Riippuen siitä, miten tele-
visioesiintyminen menee.
Tosin pari kolme minuuttia
vilahtaa niin äkkiä, ettei ku-
kaan varmaan edes tunnis-
ta  meitä. Paitsi hauskaahan
se vaan on, jos joku tuntee.
Tämä on sitä itsensä likoon
laittamista.

Perjantai.
Minut on nähty…

Minä olen nyt se ’teevees-
tä tuttu’ henkilö.  Ihmeellinen
valtiomahti on televisio! Jos

näyt pari kolme sekuntia
ruudussa, olet kuin mikäkin
arjen sankari tai sankaritar!
Ainakin suppeassa piirissä.
En enää ihmettele, että mai-
noksiin satsataan niin valta-
vasti.

Työkavereilla on hauskaa:
- Otapa Sirkka kermakak-
kua!, Jouni tarjoilee kahvi-
tauolla. – Säästimme sinul-
le kermaisimman osan, hän
jatkaa.

 Paino on lähtenyt putoa-
maan vähitellen, mutta niin-
hän oli tarkoituskin. Tänään
olisi 50-vuotispäiville meno,
mutta  en nyt  lähde. Uskon,
että tiedossa olisi hauskat
juhlat, sillä sinne on ihastut-
tavan päivänsankarin lisäk-
si tulossa moni mukava hen-
kilö.

Valitsen koti-illan, sillä lau-
antaina on aluksi meno De-
sign-museoon Versace -
näyttelyyn ja sen jälkeen
Järvenpäähän, yökylään.

Lauantai Design-museos-
sa leijaili tuoreen pullan ja
kahvin ihana yhdistelmä.
Vältin kiusauksen.  Junailim-
me itsemme Järvenpäähän,
minä ja koirat.  Ohjelmassa
lenkkeilyä ja saunomista.
Syön hillitysti.

Sunnuntai. Punnitus illal-
la kertoo, että paino on py-
synyt perjantain lukemissa.
Onneksi.

Maanantai  Herätän pahaa
verta! – Mitä SINÄ teet laih-
dutusryhmässä?!  - MINÄ
olen PALJON lihavampi!
eräskin tuttu marisi…

Selitettäköön se nyt tässä
taas kerran: Hiihdin kuorma-
auton alle aikoinaan seu-
rauksella, että vasen nilkka
meni aika huonoon kun-
toon, mm. luu oli poikki kah-
desta kohdasta sekä lantio
murtui. Nyt vanhemmalla
iällä painon nousun johdos-
ta joku hermo on pinteessä
selän alueella eikä nilkka
kestä rasitusta. Tässä on pari
syytä, miksi minun on saa-
tava kertyneet kilot pois.
Tarvitseeko jatkaa?

Keskustelimme töissä
hauskoista ihmisistä, jotka
eivät  tosielämässä  olekaan
kovin hauskoja. He kertovat
mielellään hauskoja juttuja,
mutta eivät koskaan jaksa
kuunnella muita. Heidän
ongelmansa on se, että he
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haluavat aina olla äänessä.
Jos he vaikka yrittävät laih-
duttaa, ehdotti joku.  – ÄLÄ
yritä, sanoin. – POIS se
meistä!  (Tosiasiassa keskus-
telu lähti kyllä liikkeelle todel-
la kuuluisasta hauskuttajas-
ta, joka privaatissa oli ikävä
mies).

Tiistai
Kävin aamulla vaa’alla ja

ihmeiden ihme! Taas on kilo
lähtenyt ! Olkoonkin kalibroi-
maton vaaka. Tähän men-
nessä olisi paino pudonnut
parilla kilolla. Merkillistä.
Mutta mahdollista.

Tolosen  kuituvalmisteet
lisäävät aineenvaihduntaa,
joten se selittää osaltaan pai-
non pikaisen laskun. Per-
jantainen päivänsankari kan-
toi eilen suklaakakkua töihin:
Aivan uskomattoman iha-
naa kakkua! Keihästin  noka-
reen  maistiaisiksi.  Ei kaikelle
hyvälle tarvitse sanoa hy-
västejä. Otetaan  kohtuudel-
la pala sieltä, toinen täältä!

Torstai
Sisältävät nämä toloset

sitten mitä tahansa mönjää,
niin on sekaan mahtunut jo-
tain piristävääkin. Luulin
aluksi, että se on vain omaa
kuvitelmaa. Mutta eräs laih-
duttajakollega, joka nappai-
lee myös tolosia, puki sa-
noiksi ihmetyksensä, kuinka
hän on nyt niin energinen ja
pirteä, vaikka ei varsin ole
muuttanut syömätottumuk-
siaan. On kuin näissä kapse-
leissa olisi jotain  piristettä.
Myönnän  havainneeni sa-
man.

Perjantai
Yövieras on tulossa. Ostin

mielenkiintoisen varasän-
gyn, joka on helppo saada
hetkessä käyttökuntoon ja
pistää piiloon silmänräpäyk-
sessä. Ei enää ärsyttävää
vuodesohvan viritystä eikä
patjojen hakemisia  vintiltä!
Eikä paina paljoa!

Tarjoilen yövieraalle kevy-

en iltapalan, itselleni siitä
vieläkin kevennetymmän
version.

Katsoimme vieraan kans-
sa teeveessä tepastelevia
langanlaihoja mallityttöjä ja
kauhistelimme  laihuuden
ihannointia.  Kohtuuden pi-
tää näkyä laihduttamisessa-
kin. Kerronkin vieraalleni,
mistä laihdutusryhmässäm-
me on kyse. Ensiksikin: Tes-
taamme yleensä laihdutus-
menetelmiä. Toiseksi: Tar-
koituksena on löytää terveel-
linen elämäntapa, syömisi-
neen, liikkumisineen.

Maanantai
Tänään on viimeinen ku-

vauspäivä. Ryhmä kokoon-
tuu tällä kertaa Pasilassa,
Yleisradion Isossa Pajassa.
Hurautamme reippaasti tak-
silla paikalle. Kaksi ryhmä-
läistä on matkoilla ja yksi
myöhästyy. Soitamme Hä-
nen työpaikalleen.

– Joko kello on niin pal-
jon!, kauhistuu tämä työn
raskauttama mies ja karaut-

taa äkkiä taksilla paikalle!
Tällä kertaa paikalla on myös
ravintoterapeutti ja ravitse-
musalan ammattilainen,
hento , laiha ja nuori nainen.

Meitä varten on katettu
terveellinen kahvipöytä,
ruissämpylöineen, tuoreme-
huineen.  Pöytään on jostain
syystä erehtynyt pino erilai-
sia pipareita. Olen ollut muu-
taman päivän ilman tohtori
Tolosen ihmekapseleita, jo-
ten ei ole ihme, että kahmai-
sen kourallisen pikkuleipiä
lautaselleni. Pöydässä huo-
maan, ettei kukaan muu ot-
tanut pipareita! Ei langanlai-
hat kuvaaja, toimittaja eikä
ravitsemusterapeuttikaan,
joka silmäilee lempeän syy-
tävästi lautastani.

Ei tämä vielä tähän lopu-
kaan, toimittaja totesi. Tou-
kokuussa on tarkoitus teh-
dä vielä jakso, jossa seura-
taan, miten olemme onnis-
tuneet uudessa, kevyem-
mässä elämässämme.

Teksti: Sirkka Wecksten,
ryhmän jäsen

JP-Transplan Oy
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Ratasuunnittelun
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valtaisia ratasuunnittelun
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• Ratatekninen suunnittelu
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• Alue- ja maankäytön suunnittelu
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Huolimatta siitä, että näinä suurtyöttömyyden vuo-
sina vakinaista työpaikkaa on verrattu jopa Lotto-
voittoon, on enemmän säännöksi kuin poikkeuk-

seksi muodostunut, että aika ajoin joku työtovereistam-
me kokee ns. loppuun palamisen. Ainakin minun koke-
muspiirissäni on eriasteisia työssä uupumisia tapahtu-
nut vähintään vuosittain. Tällöin tarkoitan tapauksia, jotka
ovat vaatineet usean kuukauden toipumisajan. Tämän
lisäksi myös enenevä osa ns. tavallisista sairauspoissa-
oloista on nykyisin lähtöisin henkisten voimavarojen hii-
pumisesta.

Kaikille on kai itsestään selvää, etteivät kaikki ihmismie-
len ongelmat ole työperäisiä, mutta työ näyttelee kuitenkin
niin suurta osaa itse kunkin elämässä, että voimme pe-
rustellusti kysyä: Mitä edellä oleva oikein kertoo työelä-
mästä? Mitä me työtovereina ja/tai esimiehinä voisim-
me tehdä? Mitä ammattiliitto voisi tehdä? Mitä työnan-
tajamme voisivat tehdä?

Asiaa paremmin tuntevat väittävät, että uupumuksen
syynä on useimmiten epätasapaino toisaalta odotusten
tai vaatimusten ja toisaalta kykyjen tai taipumusten vä-
lillä. Tämän turhautumiseen johtavan epätasapainon
aiheuttaa usein joko työtehtävien yli- tai alikuormitus.
Myös vaikutusmahdollisuuksien puute, riittämätön pal-
kitseminen, yhteisöllisyyden puuttuminen sekä koettu
epäoikeudenmukaisuus tai arvokonflikti voivat vaikuttaa
uupumisen syntyyn. Maalaisjärjellä ajatellen voi tehdä
sen johtopäätöksen, että ihmiset voivat työssä sitä pa-
remmin, mitä paremmin työ vastaa heidän kykyjään ja
osaamistaan, ja mitä sopivampi on työn kuormitus.

Jos ”entisinä aikoina” joillain olikin puutetta mielekkäästä
tekemisestä, on tämän hetkinen tilanne jo jotain aivan
muuta. Kokemukseni mukaan yhä useampi sortuu tai on
vaarassa sortua liiallisen työkuorman alle. Jos tähän vielä
yhdistyy huono johtaminen, ja sen myötä huono henki
työyhteisössä, ovatkin seuraukset selvät. Työnantajilla on
vastuu siitä, ettei liian pieni henkilöstömäärä johda ke-

nenkään henkilökohtaiseen tragediaan. Lisääntyvistä
ylityömääristä ja sairauspoissaoloista pitää osata tehdä
oikeat johtopäätökset myös tässä suhteessa.

Meillä jokaisella on ensikädessä vastuu itsestämme.
Pitämällä huolta siitä, ettei työ kaappaa liian merkitse-
vää osaa elämästämme ja varaamalla aikaa riittävästi
myös liikunnalle, muille harrastuksille ja jouten oloon,
luomme hyvä pohjan kestää vaativimmissakin työteh-
tävissä. Meillä jokaisella on vastuu myös lähimmistä työ-
tovereistamme ja tietysti alaisistamme. Uupumista en-
nakoivat merkit ovat kyllä nähtävissä, jos vain haluam-
me nähdä. Hälytyskellojen tulisi soida esimerkiksi silloin,
kun läheinen työkumppanimme kokee itsensä korvaa-
mattomaksi ja kasaa itselleen lähes pakonomaisesti työ-
paineita, joista ei kykene irtautumaan edes vapaa-ajal-
laan. Jos asioihin pystytään puuttumaan tässä vaiheessa,
säästytään monelta murheelta, sillä seuraavassa vaihees-
sa iskeekin jo uupumus ja sen myötä suorituskyky ja mo-
tivaatio laskevat, kunnes ne on menetetty täysin. Tämän
jälkeen asioihin tarttuu työterveyshuolto.

Käytännössä puuttuminen kovimmassa mahdollisessa
vauhdissa touhuavan työtoverin tekemiseen lienee melko
vaikeata. Tärkeätä olisikin, että asiaan puututaan viimeis-
tään silloin, kun ensimmäiset merkit uupumisen suun-
taan ovat olemassa. Tässä tilanteessa myös ammatti-
liiton rooli tulee mukaan kuvioon, koska RTL:n työsuoje-
luvaltuutetut ovat oikeat ensi vaiheen yhteyshenkilöt,
jotka hoitavat asiaa  luottamuksellisesti eteenpäin.

Entistä parempaa työhyvivointia.

Esko Salomaa

Hyvinvoivana
työssä?

Puheenjohtaja Esko Salomaa
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Tuporatkaisu

Rautatiealan Teknisten Liit-
to RTL ry:n tuponeuvottelut
Liikenne- ja Erityisalojen
Työnantajat LTY ry:n välillä
käynnistyivät 24.11.2004.
Neuvottelutulos, joka perus-
tuu 29.11.2004 allekirjoitet-
tuun, ajalle 16.2.2005 -
30.9.2007 laadittuun, tulopo-
liittista sopimusta koskevaan
neuvottelutulokseen, allekir-
joitettiin sopijaosapuolten
kesken 15.12.2004 klo 12.10.
Neuvottelutuloksen synty-
minen edellytti kaikkiaan
kuusi kokousta. RTL ry:n
tavoitteet perustuivat työeh-
tosopimuksen selkiinnyttä-
miseen.

Muutoksista tärkeimmät
koskettivat työsuhteen koe-
aikaa, terveyden- ja sairaan-
hoitoa sekä sairausajan palk-
kaa. Samoin muutettiin irti-
sanomista ja lomautusta
koskeva sopimus vastaa-
maan uutta työsopimusla-
kia. Yhteistoimintasopimuk-
sen edellyttämät neuvotte-
luajat muutettiin yhteistoi-
mintalain mukaisiksi. Masto-
ja tunnelilisä poistettiin.

Uudet palkkataulukot tuli-
vat voimaan 1.3.2005 lukien.

Vuoden 2006 liittoerästä ei
vielä sovittu.

Päätettiin perustaa seuraa-
vat työryhmät:
- laatimaan esitys yleissopi-

mukseksi sekä työehtoso-
pimuksen tekstien yksin-
kertaistamiseksi ja yhte-
näistämiseksi

- tarkastelemaan palkkaus-
järjestelmän sisältöä, toi-

mivuutta sekä tekemään
mahdollisia ehdotuksia
sen kehittämiseksi

- selvittämään luottamus-
mies- ja työsuojeluorgani-
saatioita, niiden toimivuut-
ta ja kehittämistä

Matkakustannusten korva-
uksia korotetaan entisen
käytännön mukaisesti.

VR:llä ei toteutettu päivä-
rahojen osalta tuntirajojen
muutoksia verohallinnon
hyväksymälle tasolle kuten
tapahtui muiden pardialais-
ten liittojen osalta.

Syntyneestä ratkaisusta
on tarkemmin tiedotettu jä-
senistölle joulukuun 2004
tiedotteella.

Työryhmien työskentelyn
kartoittamiseksi pidettiin
18.1.2005 sopijaosapuolten
yhteisneuvottelu, missä
pohdittiin avoimien kysy-
mysten (työryhmät) aikatau-
lutusta jatkotyöskentelyn
pohjaksi. Sovittiin, että luot-
tamusmiesjärjestelmään
tehtävät muutokset neuvo-
tellaan vuoden 2005 aikana
valmiiksi. Muiden työryhmi-
en osalta aikataulut ovat vie-
lä osin auki.

VR:n tapahtumia

Kuten viime lehdessä kir-
joitin, niin VR Osakeyhtiös-
sä käynnisteltiin syksyn 2004
aikana yt-neuvottelut tulos-
palkkioista. Eri liiketoiminta-
yksiköissä asioihin pureu-
duttiin noudattaen erilaisia
yhteistyömuotoja niin, että
valtaosin 28.1.2005 pidetys-

sä yt-kokouksessa voitiin to-
deta yhteisymmärryksen
mittareiden muodostamis-
sa löytyneen. Poikkeuksen
muodosti kunnossapitopal-
velut, missä mittareiden
muodostaminen ja keskus-
telut niistä olivat vielä kes-
ken. Teknisiä toimihenkilöi-
tä ajatellen kunnossapitopal-
veluiden prosessien tulos-
palkkiomittareilla on suuri
merkitys, sillä valtaosa
VRO:n teknisistä sijoittuu ko.
liiketoimintayksikköön.

Helmikuun 9. päivänä pi-
detyssä VRO:n yt-kokouk-
sessa voitiin todeta asioiden
edenneen niin, että nähtiin
olevan mahdollista lähteä
tulospalkkiojärjestelmän
toteutukseen. Päätökseen
pääsyä helpotti ratkaisu lii-
kevoiton vaikutuksesta tu-
lospalkkioihin.

Järjestökuulumisia

Rautatiealan Tekniset ja
Insinöörit AMK ry

Joulukuun kokouksessaan
RT ry käsitteli järjestöorga-
nisaatioon liittyviä kysymyk-
siä. Päätettiin perustaa kehit-
tämistyöryhmä, minkä teh-
tävänä on etsiä osastoraken-
teelle uusia toimintamalle-
ja. Eräänä perusteena on
vuoden 2005 aikana toteu-
tettava luottamusmiesjärjes-
telmän muutos ja tarve
muuttaa nykyistä osastora-
kennetta paremmin jäsenis-
töä palvelevaksi. Myös VR:n

organisaatioissa on viimeis-
ten vuosien aikana tapahtu-
nut merkittäviä muutoksia,
jotka heijastuvat myös jär-
jestökenttään ja tulee ottaa
huomioon osastorakennetta
uudistettaessa.

Lisäväriä järjestörakentei-
den uudelleen arvioinnille
tullee antamaan RTL ry:n
kentässä, lähinnä rakennus-
mestarit / teknikot, tapahtu-
va yhteistyön mahdollinen
uudistamis- ja kehittämistar-
ve. Uudistuksilla pyritään
tehokkaampiin organisaati-
oihin ja parantuneeseen
edunvalvontaan huomioi-
den toimintaympäristössä
tapahtuneet ja odotettavis-
sa olevat muutokset.

Tekniikan ja Tiedon
Toimihenkilöt TTT ry

TTT ry on hahmottanut
toimintansa kuluvalle vuo-
delle huomioiden palkan-
saajajärjestö Pardia ry:n toi-
minnassa tapahtuneet muu-
tokset. Liiton toimihenkilöt
ovat siirtyneet  Pardian palk-
kalistoille ja TTT ry toimii ns.
vaaliliittona ja omaisuuden-
hallintaliittona. Tämä näkyy
harventuneina kokousmää-
rinä, koska varsinainen
edunvalvontatoiminta hoi-
detaan Pardian toimesta.

TTT ry:n uusi toimitila si-
jaitsee Ratamestarinkatu
11:ssä, kahdeksannessa (8.)
kerroksessa. Tapani Kon-
tialan huoneen numero on
366 ja uusi puhelinnumero
075 324 7534 / GSM 0400
468 864.
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Luotettava
raidesepelin toimittaja.
Täyden palvelun
kiviainestoimittaja
aina lähellä.

KIVIAINES

www.lohjarudus.fi

Valmisbetoni • Betonituotteet • Kiviaines • Murskaus • Asfaltointi • Kierrätys

Sähköiset osoitteet:
www.tttry.fi;
toimisto@tttry.fi

Palkansaajajärjestö
Pardia ry

Uudet toimitilat
Pardia ry:n uusimuotoinen

toiminta käynnistettiin vuo-
den alusta. Toimisto muut-
ti Itä-Pasilaan maaliskuun
ensimmäisellä viikolla. Uusi
osoite on Ratamestarinkatu
11 ja tarkemmin siellä ma-
joituttiin kolmanteen (3.)
kerrokseen. Koulutus- ja jär-
jestöyksikkö sijoittui seitse-
mänteen (7.) kerrokseen.

Pardian uudet yhteystie-
dot ovat:

Ratamestarinkatu 11,
00520 Helsinki
Vaihde / neuvonta
075 324 7500
Faksi 075 324 7575
Faksi 075 342 7576
(koulutus- ja kehittämis-
yksikkö)
toimisto@pardia.fi
etunimi.sukunimi@pardia.fi
www.pardia.fi

Henkilön suoravalintanu-
mero muodostuu vaihta-
malla kolme viimeistä nu-
meroa omaan alanume-
roon. Tarkemmat yhteystie-
dot löytyvät Pardian kotisi-
vuilta www.pardia.fi (tästä
linkistä pdf -muodossa).

Organisaatiouudistus
Hallituksen ylimääräises-

sä kokouksessa 17.2.2005
päätettiin muuttaa uuden
Pardian toimiston organisaa-
tiota. Perusteena oli paran-
taa ja tehostaa toimisto-or-
ganisaatiota sekä puheen-
johtajan toimintaedellytyk-
siä.

Uudistettu organisaatio
muodostuu:

Edunvalvonta-osasto,
mihin kuuluvat edunvalvon-
takysymykset.

Järjestö- ja palveluosasto,
mihin kuuluvat: koulutusyk-
sikkö, järjestöyksikkö, ta-
lousyksikkö ja palveluyksik-
kö sekä kehittämis- ja hen-
kilöstöasiat.

Viestintäyksikkö jatkaa

erillisenä suoraan puheen-
johtajan alla.

Operatiivista toimintaa
varten perustettiin johtoryh-
mä.

Koulutus
Pardian koulutusyksikön

järjestämä koulutustarjonta
löytyy kotisivuilta kohdasta
“koulutus”. Luottamustehtä-
vissä toimivien kannattaa
tutustua tarjontaan ja etsiä
sieltä itselleen tarpeellisia
kursseja. Samasta kohdas-
ta löytyy myös hakuohjeet.

Uusi liitto
Pardia on solminut uuden

yhteistyösopimuksen Ilmai-
lutietotekniset ILTT:n kans-

sa 17.2.2005 lukien. Sopi-
mus on voimassa 31.12.
2007  saakka .  Jäsen iä
ILTT:ssä on 142 ja he vastaa-
vat Ilmailulaitoksessa len-
nonvarmistuslaitteiden ja
tärkeimpien terminaalilaittei-
den ylläpidosta ja asennuk-
sista toimialueenaan koko
maa.

Henkilöasioita
Hallitus  myönsi työvapaa-

ta asiamies / lakimies Katrii-
na Huhtalalle 1.4.2005 -
30.9.2006 väliselle ajalle.
Katriina siirtyy työvapaan
ajaksi Orionille hoitamaan
henkilöstöpäällikön sijai-
suutta.
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Esittelyssä RTL:n uusi
työsuojelun erityisvaltuutettu
Erkki Helkiö
Koska aloitit
luottamusmiestoiminnan?

Luottamusmiestoiminnan
aloitin joskus 1980 luvun al-
kupuolella silloisen Rautatie-
hallituksen osaston varaluot-
tamusmiehenä.

Mikä sai sinut siihen
mukaan?

Luottamusmiestoimintaan
mukaan lähtemiseen vaikutti
lähinnä halu saada tietoa
työyksikön asioista sekä
päästä parantamaan siinä
toimivien jäsenten etuja.

Mitä olet oppinut /
nähnyt
luottamusmiehenä?

Luottamusmiesvuosieni
aikana uskon saaneeni to-
della kattavan läpileikkauk-
sen VR:n toiminnasta, lähin-
nä tietysti Oy VR-Rata Ab:n
osalta, mutta kollegojen vä-
lityksellä myös muiden yh-
tiöiden osalta, lisäksi olen
saanut ilon tutustua suureen
määrään rautatiealan todel-
lisia taitajia.

Miten näet työsuojelun
merkityksen?

Henkilöstön ikääntyminen
sekä kiireen ja työpaineiden
kasvu tulevat lisäämään työ-
suojelun merkitystä huo-
mattavasti tulevaisuudessa,
lisäksi uskon työsuojelun
painopisteiden siirtyvän
asteittain enemmän henki-
sen työsuojelun suuntaan.

Olet hetken aikaa ollut
erityisvaltuutettuna,
Mihin asioihin teknisen
henkilökunnan
kannalta työsuojelussa
pitäisi keskittyä?

Nimenomaan aion edistää
henkisen työhyvinvoinnin
kehittymistä suotuisampaan
suuntaan. Lisäksi uskon eri-
laisten ”tietokonehiirivam-
mojen” ennaltaehkäisyn ja jo
saatujen vaurioiden kuntout-
tamisen olevan tulevaisuu-
dessa kovastikin työsuojelu-
organisaatiota työllistäviä
aiheita.

Ovatko esimiehet
oivaltaneet
työsuojeluvastuunsa
jos ei, niin miksi?

Kyllä minun kokemukseni
mukaan VR:n esimieskunta
on oivaltanut hyvin työ-
suojeluvastuunsa. Uskon tä-
män johtuvan suurelta osin
siitä, että junaliikenteen tur-
vallisuuteen liittyvät asi-
at ovat VR:n arvoasteikos-
sa perinteisesti hyvin korke-
alle arvostettuja, ja sieltä
kautta on myös työturvalli-
suuteen osattu asennoitua.

Miten työkykyä
ylläpitävää toimintaa
tulisi kehittää?

Henkilöstön työkyky tulee
olemaan ratkaisevassa ase-
massa yhtiöidemme taistel-
lessa elintilastaan kovassa
kilpailutilanteessa, ja sen
ylläpitoon tulee panostaa
todella vahvasti.

Mielestäni esim. mahdol-
lisuudet hieman hengähtää
esim. vuorotteluvapaa yms.
menettelyn kautta olisi hyvä
mahdollisuus.

Toiseksi ihan fyysisen kun-
toutuksen avulla uskon saa-
tavan paljon hyvää aikaan.

Miten
työterveyshuollon tulisi
toimia?

Työterveyshuollon toimin-
nan tulee olla aina työnteki-
jöiden työkykyisyyttä tuke-
vaa toimintaa. Tämä tavoi-
te saavutetaan mielestäni
tarvittavien palvelujen mah-
dollisimman vaivattomalla
saatavuudella, osaavalla
henkilökunnalla sekä suju-
valla yhteistyöllä työterveys-
huollon ja VR:n yksiköiden
välillä.



RautatieTEKNIIKKA 1 - 2005 41

������������������������������
	
�������
��
�������	
�������
��
�������	
�������
��
�������

�����������	�
�����
���������	��	
	��������
������������
��������
������������
�������������
�����������������
�����	�����������
����������
��
�����������

�����������
	
������������

��
�
��

��


�
��

��	�����
��

����������	���������	������	

���������������������������������������������������������



42 RautatieTEKNIIKKA 1 - 2005

Rautatieläisten
”omassa”,
Pyhätunturin
kupeessa
sijaitsevassa
loma- ja vapaa-
ajan
viettopaikassa
Pyhän Astelissa
on vaihtumassa
yrittäjä.
Nykyisin Astelissa
yrittäjänä toimiva,
rautatieläisiä
vuosia hyvin
palvellut, Raili
Pyhäjärvi on
luopumassa
vuokrasuhteestaan
Rautateiden
Urheilun Tuki-
Säätiön kanssa.

Rautateiden Urheilun
Tuki-Säätiön toimitus-
johtaja Aila Soikkeli

kertoo, että neuvottelut uu-
den vuokralaisen saamiseksi
ovat käynnistyneet. Yrittäjä-
valinnat tehdään vuotta
2006 ajatellen jo lähiviikkoi-
na, jotta uusi yrittäjä pääsee
aloittamaan suunnitellusti
vaihtohetkestä alkaen

Raili Pyhäjärvi on työsken-
nellyt Astelissa aina vuodes-
ta 1976, ja itsenäisenä yrit-
täjänä johtanut Astelia vuo-
desta 1996.

Vaikka Railin juuret ovat
Lapissa,  hänellä on mieles-
sä monia suunnitelmia, jot-
ka mahdollistuvat, kun uusi
yrittäjä saadaan Asteliin.

Loppuvuoden  toiminta
tulee jatkumaan Railin joh-

dolla vielä totuttuun tapaan.
Kevään hiihtoviikot alkavat
olla täynnä, mutta kesän ja
syksyn marja- ja muille vii-
koille löytyy vielä tilaa.

Lukuisia muistoja
liittyy Asteliin

Kun Raili liki kolmekym-
mentä vuotta sitten aloitti
Pyhän Astelissa, oli paikka
aivan toisenlainen kuin tänä
päivänä. Vasta vuonna 1980
toimintaa aloitettiin pitää lii-
ketoimintayksikkönä.

- Ennen vuotta 1980 oli
käytössä vain Kettula, Ah-
mala, Porola, Hirvelä ja Kar-
hula, joissa oli yhteensä 65
vuodetta. Asiakkaat majoit-
tuivat retkeilymajatasoisesti.
Myimme vain neljän markan
petipaikkoja. Siinä oudot ih-
miset joutuivat keskenään
majoittumaan. Porukka tu-
tustui keskenään, vietti ehkä
enemmän yhdessä illanviet-
toja kuin nykyisin. Asiakkaat
olivat silloin pelkästään rau-
tatieläisiä.

- Muutos nykyiseen oli
kuitenkin tarpeen, sillä asi-
akkaiden vaatimustaso on
vuosien mittaan noussut.

Ajan myötä paikka kehit-
tyi ja ensin rakennettiin 14
loma-asuntoa. Sen jälkeen
vielä Astelin Kide-ravintola
valmistui vuonna 1992. As-
telin rautatieläisasiakaskunta
otti muutokset hyvin vas-
taan, sillä paikan asiakaskun-
nasta on edelleen valtaosa
(55 – 60%) rautatieläisiä.

- Minulla on lukuisia mu-
kavia muistoja näiltä vuosil-
ta. VR:llä on mukavaa poruk-
kaa. Olen joillekin sanonut
leikilläni, että kirjoitan vielä
muistoistani kirjan, Raili sa-
noo naurahtaen. Sitten hän
muuttuu jälleen vakavaksi ja
kertoo aina ihailleensa rau-
tatieläislomailijoita.

- Vaikka porukka viettää

yhdessä iltaa pitkään, he
aina ovat aamulla valmiina
lähtemään yhteisille retkille.
He pitävät luonnossa liikku-
misesta. Siihenhän täällä on
hyvät mahdollisuudet.

Myös VRU:n retkioppaat
saavat Raililta kiitosta. Hän
kokee hyvänä heidän vetä-
män ohjatun toiminnan. Rai-
lin mukaan nykyiset mat-
kailijat  kaipaavat valmispa-
ketteja, joissa on erilaista toi-
mintaa, ja tässä retkioppaat
ovat olleet toimineet mai-
niosti.

- Rautatieläisten talkoo-
henki on hienoa. Usein ke-
väisin täällä on ollut myös eri
porukoita paikkoja kunnos-
tamassa, siivomassa ja pe-
semässä vaikka ikkunoita.

Monet tapahtumat ja hen-
kilöt ovat syöpyneet Railin
muistiin. Hän muistaa Paka-
risen Nipan, joka ehti ennen
kuolemaansa käydä liki 50-
vuotta Pyhällä. Hän kertoo
lämmöllä eräästä paikan pe-
rustajasta Viljo Räsäsestä,

Pyhän Astelissa vaihtuu yrittäjä

Raili Pyhäjärvellä edessä
uudet haasteet

jonka taival päättyi vuonna
1984 sydänkohtaukseen
Pyhäjärven jäälle. Arvo Rita,
Tatu Salminen ja monet
muut entiset ja uudet kanta-
asiakkaat ovat jääneet Rai-
lin mieleen. Hän sanoo, että
Pyhän Astelin Joulut ovat ta-
pahtumia, joissa aina on val-
linnut lämmin ja  mukava
henki.

- Haluankin kiittää kaikkia
asiakkaita siitä, että olen
saanut elää niitä hetkiä, jois-
ta itse olen myös saanut
paljon.

- Haluankin kiittää kaikkia asiakkaita siitä, että olen saanut elää
niitä hetkiä, joista itse olen myös saanut paljon, sanoo Raili Py-
häjärvi.
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VR:n kuntokurssilta löytyi
liikuntakipinä
Viime vuoden tammi-

kuussa Vuokatissa
pidetty VR:n järjestä-

mä kuntoremonttikurssi
antoi kurssilaisille kipinän
oman kunnon jatkuvaksi yl-
läpitämiseksi. Vuokatin-
hovissa vietetyn viikon aika-
na osanottajat tutustuivat
moniin eri liikuntamuotoi-
hin. Ryhmä onkin esimerkil-
lisesti oivaltanut pitkäjäntei-
sen liikunnan merkityksen.

- Näillä kursseilla on tärke-
ää, minkälainen porukka
sattuu tulemaan. Meidän
kurssi muodostui mukava-
vasta joukosta, sanoo VR:n
Helsingin varikolla työsken-
televä Heikki Koppala.

Kuntokurssin syksyn seu-
rantajaksolla porukka päät-
ti jatkaa kuntoilua ja kokoon-
tua omalla kustannuksella
myös tämän vuoden tammi-
kuussa.

- Tarkoituksemme on jat-
kaa kuntoilua. Emme näe,
että tämä on vain yhden
vuoden juttu. Kokoonnum-
me aina välillä ”tsemppaa-
maan” toisiamme. Tavoit-
teemme on pitkässä juok-
sussa painon pudotus, mut-
ta mittarina käytämme vyö-
tärön mittausta. Nyt moni
meistä onkin saanut  vyötä-
rön mitan alle sadan sentin.

Tammikuun seuranta
antoi uskoa

Kuntoporukan kolmas ko-
koontuminen oli tammi-
kuussa Vuokatissa. Tällä ker-
taa porukka maksoi itse kus-
tannukset. Ryhmä oli raken-
tanut itselleen pitkänviikon-
lopun ohjelman siten, että se
sisälsi testejä, liikuntaa ja
toisaalta huomioitiin myös
ravinnon terveellisyys.

- Kaikki alkuperäiset ryh-
mämme jäsenet eivät pääs-
seet kuitenkaan paikalle, sillä
eräällä oli lomamatka ja joku
toinen sairastui. Suurin osa
porukasta pääsi tulemaan,

Koppala kiittelee, ja kertoo
kuinka porukan kokonaispai-
no oli jälleen vajaassa puo-
lessa vuodessa laskenut.
Kokoonnuimme yhdessä
punnitustilaisuuteen sekä,
mittasimme vyötärön ympä-
rysmitan. Kukaan ei päässyt
siinä ”fuskaamaan”.

- Me olemme tässä tosis-
samme mukana. Kiinnitäm-
me aina tapaamisten välillä
huomiota niin ruokailun
”mallilautaseen” ja annok-
sen suuruuteen kuin liikun-
nan lisäämiseen. Osa meistä
ui, toiset kävelevät tai muu-
ten liikkuvat. Liikunnan myö-
tä lihakset kiinteytyvät , jo-
ten paino ei kovin nopeasti
laske, mutta jos se vähenee
jokaiselta vaikka kaksi kiloa
puolessa vuodessa, ryhmä
saavuttaa tällä jaksolla 16 ki-
loa, Koppala laskeskelee.

Hän kertoo, että tammikuun
viikonloppu sisälsi myös
muuta yhdessä oloa.

- Vaikka valvoimme iltaa,
olimme ennen aamupalaa
kevyellä jumpalla.

Toimintaan kannattaa
panostaa

- Koppalan mielestä työn-
antajan kannatta panostaa
tällaiseen omaehtoiseen toi-
mintaan. Myös kuntokurssin
jatkon tukeminen olisi järke-
vää. Tiedän monia kuntore-
monteissa olleita, jotka eivät
ole sen koommin hoitaneet
kuntoaan.

Koppala toivookin, kun he
ovat itse valmiita ryhmänä
panostamaan oman työkun-
tonsa kehittämiseen, niin
työnantajakin tukisi tällaisia

jatkotoimia myös pitemmäl-
lä ajanjaksolla. Olisi muka-
vaa, että vaikka itse maksai-
simme majoituksen, niin
työnantaja antaisi meille
esimerkiksi testit, salimak-
sut, uintiliput ja välinevuok-
rat.

- Meidän porukan tarkoi-
tus on kokoontua jälleen
ensi syksynä. Ehkäpä silloin
osallistumme ruskaretkelle.

Teksti ja kuva:
Hannu Saarinen

Reilu vuosi sitten Vuokatinhovissa kuntoremontissa ollut porukka (Etelän - Sudet) on jatkanut esi-
merkillisesti kuntoilua ja painon pudottamista. He kokoontuivat tammikuussa omalla kustannuk-
sellaan ”ikiomalle”  seurantajaksolleen.
Takarivi: Lindström Jarmo, Kähkönen Aarne, Koppala Heikki. Eturivi:Ranta Maija, Salakka Veikko,
Urpalainen Tom. Estyneet saapumasta, ryhmän jäsenet ei kuvassa: Salminen Arto, Nurminen Rai-
mo, Metso Jouko.
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VR:n verkkokaupasta
ostetun itse tulostet-
tavan junalipun, e-li-

pun, voi tästä päivästä alka-
en tarvittaessa peruuttaa.
Viime keväänä käyttöön
otettu e-lippu on poikennut
muista junalipuista siinä,
että siitä ei ole maksettu
rahaa takaisin, jos asiakkaan

matkasuunnitelmat ovat
muuttuneet ja matka on jää-
nyt tekemättä.

Nyt käyttämättömän e-li-
pun saa peruutettua ennen
matkaa. Peruutusta varten
asiakas täyttää e-lipun takai-
sinmaksulomakkeen, joka
löytyy VR:n verkkosivuilta.
Sen saa myös asemien li-

punmyynnistä. Täytetty lo-
make toimitetaan VR:lle
ennen matkan alkua.

E-lipun peruuttamisesta
peritään 8 euroa/tilaus. Asi-
akas saa rahansa takaisin
noin kahden viikon kulues-
sa lippuun merkityn junan
lähtöpäivästä.

E-lippu on voimassa aino-

astaan lippuun merkittynä
päivänä ja lippuun merkitys-
sä junassa, eikä sitä voi edel-
leenkään muuttaa. Jos e-lip-
pu halutaan vaihtaa toisel-
le päivälle tai toiseen junaan,
lippu perutaan ensin ja tilalle
ostetaan uusi lippu.

Muiden junalippujen takai-
sinmaksuehdot pysyvät
ennallaan.

Junavuoron peruuntues-
sa takaisinmaksu junalipusta
suoritetaan VR asemien li-
punmyynneissä. Tällöin ta-
kaisinmaksu suoritetaan täy-
simääräisenä, ilman peruu-
tuskuluja. Epäselvissä tilan-
teissa voi ottaa yhteyttä
VR:n puhelinpalveluun, puh.
0600 41 900 (puhelun hinta
1 euro/puhelu + pvm).

Verkkokauppaa
kehitetty vaiheittain

VR avasi verkkokaupan
maaliskuussa vuonna 2003.
Internetissä myytävien lip-
pujen valikoimassa ovat siitä
alkaen olleet yleisimmät
kaukoliikenteen junaliput.
Niitä ovat aikuisten normaa-
lihintaiset junaliput, opiske-
lijaliput, lehdistöliput, junio-
riliput, senioriliput, varus-
miesten ja siviilipalvelus-
miesten alennushintaiset li-
put, perheliput sekä ryhmä-
liput 3-8 hengen ryhmille.
Lisäksi verkkokaupan asia-
kas voi esittää toivomuksen
ylä- tai alakerran paikasta
kaksikerroksisessa vaunus-
sa.

Verkkokaupan valikoimaa
laajennettiin myöhemmin
keväällä 2003. Kauppaan li-
sättiin mahdollisuus ostaa
istumapaikat lemmikkivau-
nuun tai -osastoon, inva- ja
allergiapaikat sekä paikat
video- ja puuhavaunuihin,
perhehytteihin ja leikkitilojen
läheisyyteen. Myös vierek-
käisten paikkojen osto mat-
kaseuralaisille lisättiin verk-
kokauppaan vuonna 2003.

VR:n e-lipun voi nyt
peruuttaa ennen matkaa
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Kaukoliikenteen
täsmällisyys tavoitteessa
helmikuussa
Kaukoliikenteen täs-

mällisyys parani hel-
mikuussa ja oli tavoit-

teen mukaisesti 90 prosent-
tia kun luku tammikuussa oli
87,5.

Myös Venäjän-junien täs-
mällisyys parani hieman.
Niiden täsmällisyys oli 71,4
prosenttia kun se tammi-
kuussa oli 67,3 prosenttia.

Lähijunien täsmällisyys
nousi samoin helmikuussa
hieman ja oli 98,3 prosent-
tia. Tammikuussa täsmälli-
syysprosentti oli 98,2.

Helmikuussa moottoriju-
nien ja vaunujen kalustovi-
at rasittivat kaukoliikennet-
tä. Niistä yli puolet johtui

Itse tulostettava
lippu suosittu

Viime keväänä 2004 VR:n
verkkokaupassa toteutettiin
asiakkaiden toivoma mah-
dollisuus tulostaa lippu itse.
Lipun maksettuaan asiakas
voi tilata sen suoraan mat-
kapuhelimeen tai tulostaa
päätteeltä paperille. Sitä
ennen verkosta ostettu juna-
lippu piti itse noutaa asemal-
ta, tilata postitse tai noutaa
lippuautomaatista.

Verkkokaupan osuus li-
punmyynnistä on kasvanut
tasaisesti. Kaikista kaukolii-
kenteen junalipuista noin 5
prosenttia ostetaan Interne-
tistä. VR:n verkkokaupasta
ostetuista lipuista 70 pro-
senttia valitaan e-lippuna -
joko paperitulosteena tai
kännykkälippuna.

Makuu- ja autopaikkoja,
sarjalippuja tai lähiliikenteen
junalippuja ei voi vielä tois-
taiseksi ostaa Internetistä.

Pendolinojen vioista. Pendo-
linojen täsmällisyys oli hel-
mikuussa selvästi muuta
kaukoliikennettä heikompi,
86,1 prosenttia. Edellisen
kuun luku oli 86,8. Myös
veturivioista aiheutui taval-
lista enemmän myöhästy-
misiä. Veturinvaihdoista
puolestaan aiheutui myö-
hästymis iä  er i ty ises t i
Kemissä ja Rovaniemellä,
missä vaihdot veivät suun-
niteltua pidemmän ajan.
Vaikutukset olivat keskimää-
rin 11 minuuttia tapausta
kohti.

Myös pysähtymisaikojen
ylitykset ja myöhästymisten
kertautuminen useilla ase-

milla heikensivät kaukojuni-
en täsmällisyyttä helmikuus-
sa. Muista myöhästymis-
syistä johtuen junakohtauk-
sista ja yhteysliikenteen
odotuksista aiheutui lisää
myöhästymisminuutteja.

Turvalaitevikojen ja ratatöi-
den vaikutus junien täsmäl-
lisyyteen oli helmikuussa
vähäinen.
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Maansiirto Veli Hyyryläinen Oy
toimipisteet:
Pengertie 11, 45200 Kouvola
Puh. 040 9000 666 tai (05) 5445 500
Ratamestarintie 1, 90150 Oulu
Puh. 040 9000 663

www.mvh.fi
info@mvh.fi

Radanrakennusta ja ratojen
kunnossapitoa jo vuodesta 1976
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RAKENTAMISEN VAHVAA
OSAAMISTA
•MAARAKENTEET •KUNNALLISTEKNIIKKA
•PERUSTUSTYÖT •PAALUTUKSET
•SILLAT •RUOPPAUKSET

EN-RAKENNUSKONSULTTI OY
LEHTIKATU 16, 33340 TAMPERE

PUH. (03) 3431 900, 0400 699 198
FAX. (03) 3431 902

MEKA-LAITE OY
letkut ja liittimet

Koivukummuntie 16, 01510 Vantaa   Puh. (09) 870 3300

Porvoon
Ohutlevy Oy

• PELTITYÖT LAIDASTA LAITAAN
• RAUTARAKENNETYÖT
• LINDAB-SADEVESIJÄRJESTELMIEN

MYYNTI JA ASENNUS

Puh. (019) 524 8578, Fax (019) 524 8577
GSM Arto Haakana 0400 714762
Viilaajantie 3, 06450 PORVOO

LAAKERI-SYSTEMS OY
Aleksis Kiven katu 48

00510 Helsinki
Puh. (09) 272 7800,  fax (09) 2727 8015

Kuljetus

PERTTI LAHTINEN KY
TAMPERE

Jukolantie 6, 36240 KANGASALA 4
Puh. (koti) 03-364 5910

Auto 0400 607 020

Oy Unilink Ab
Lapinrinne 1, 00180  Helsinki Puh. (09) 686 6170

www.unilink.fi

SPICER GELENKWELLENBAU GmbH & Co KG
- Nivelakseleita

JOHN HOLDSWORTH & Co Ltd - Villaplyyshiä

HFG HVAC Faiveley GmbH & Co. KG
- Ilmastointi- ja lämmityslaitteita

CAMLOC - Kiinnitystarvikkeita
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JUNIEN SISÄOVIJÄRJESTELMISTÄ
HYDRAULIIKAN KUNNOSSAPITOON
Lisätietoja: doorsystems@polarteknik.com

info@polarteknik.com
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