
RautatieTEKNIIKKA 3 - 2007 1

Rautatie- 3/2007

tekniikka
Rautatiealan Teknisten Liitto RTL ry Rautatietekniikan johtava

ammattijulkaisu



2 RautatieTEKNIIKKA 3 - 2007

Pöyry CM toimii tilaajan edunvalvojana ja rakennuttajakonsulttina talonrakennus-, teollisuus- ja infra-
hankkeissa. Tavoitteemme on asiakkaiden onnistuminen päätöksenteossa ja projektien läpiviennissä.

Infrahankkeiden projektinjohtopalveluihimme kuuluvat
rautateiden investointiprojektien rakennuttaminen ja valvonta
rautateiden kunnossapidon valvonta, ns. rataisännöintitehtävät
tiehankkeiden rakennuttaminen ja valvonta
kunnallisteknisten hankkeiden valvonta.

Pöyry on globaali energia-, metsäteollisuus- sekä infrastruktuuri & ympäristöaloihin keskittynyt konsultointi- ja suunnitteluyritys. 
Pöyryn liikevaihto vuonna 2006 oli 620 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 7000 asiantuntijaa. Pöyry Oyj on listattu OMX 
Pohjoismainen Pörssi Helsingissä.

•
•
•
•

www.cm.poyry.fi 

Kun asiakas onnistuu, me olemme onnistuneet
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Hannu Saarinen

Liikenneministeri Anu Vehviläisen mukaan lii-
kenne on asia, joka puhuttaa suomalaisia. Kiin-
nostus liikenneasioihin on luonnollista ja kan-

salaiset haluavat vaikuttaa tuleviin liikenneratkaisui-
hin. Samoin rautatieliikenteen ammattilaiset, mut-
ta kuunnellaanko heitä aidosti?

Hallitusohjelman liikennepoliittisen selonteon val-
mistelu on käynnissä. Selonteolla haetaan vastauksia
maamme liikennepolitiikan tulevaisuuden kysymyk-
siin.

Rautatiealan ammattilaisia kiinnostaa, miten taa-
taan turvallinen ja korkealuokkainen rautatieliiken-
ne myös tulevaisuudessa? Elinkeinoelämää kiinnos-
taa, miten maamme logistista kilpailukykyä paran-
netaan ja miten liikennesektori kykenee vastaamaan
vaikkapa ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin?
Selonteon tärkein tavoite on siis saada suomalai-
seen liikennepolitiikkaan pitkäjänteisyyttä.

Selonteon yhteydessä halutaan käydä laaja kes-
kustelu myös vaihtoehtoisista rahoitustavoista ja
budjetoinnin kehittämisestä. Ministeri Vehviläisen
mielestä kehysmenettelyä tulee kehittää niin, että
se mahdollistaa elinkaarimallin ja muiden uusien
rahoitusmallien käyttämisen perinteisen rahoitus-
tavan kanssa.

Mitä tällä ajatuksella ajetaan takaa? Onko niin, että
elinkaarihankkeet (PPP) ovat vakiinnuttamassa paik-
kansa investointien toteuttamistapana? Onko malli
lopultakaan edullisempi kuin perinteinen hyvin to-
teutettu budjettimalli? Tästä asiantuntijat ovat use-
aa eri mieltä. Varmaa kuitenkin on, että valtiolla on
ylivertainen asema tinkiä investointeihin tarvittavil-
le luotoille edulliset korot ilman tarpeettomia väli-
käsiä. Myös Kerava-Lahti radan toteutus osoitti, että
suuretkin hankkeet voidaan toteuttaa taloudellises-

Liikennepolitiikan
pitkäjänteisyyttä?

ti budjettirahoituksella, jos vain halua löytyy.
---

Samanaikaisesti, kun puhutaan pitkäjänteisestä
liikennepolitiikan kehittämisestä, esille nostetaan,
ettei tämä tarkoita rahan lisäämistä.

Perusväylänpidon rahoitus on vuosikausia ollut
riittämätöntä. Vajaus on jopa viidennes rahoituksen
kokonaistarpeesta. On arvioitu, että huonokuntois-
ten ratojen ja teiden määrä lisääntyy kymmenellä
prosentilla vaalikaudessa. Perusväylänpidon laimin-
lyöntien vaikutukset voivat näin olla tulevaisuudessa
dramaattisia.

On selvää, että liikennesektorilla on kyettävä joh-
donmukaiseen ja tuottavaan toimintaan. Kuitenkin
useat asiantuntijat ovat sitä mieltä, että perusväylän-
pito edellyttää lisärahoitusta, jotta väylien palvelu-
taso pysyisi tarvetta vastaavalla tasolla. Kohtuulli-
sella lisärahoituksella voitaisiin edes tämä nykyinen
taso saavuttaa.

Miksi perusväylänpidon rahoituksen pahaan va-
jeeseen ei myöskään valtion ensi vuoden budjetti
tuo korjausta? Rahoitusvaje johtaa eri asioiden
priorisointiin ja siihen, että osa tärkeiksikin koetuista
asioista jää tekemättä. Se ei ole kenenkään etu!
Onko niin, ettei liikenneverkkomme merkitystä
kansantalouden kehitykselle kyetä tiedostamaan?

---
Ministeri Vehviläinen haluaa, että selonteon yh-

teydessä käydään laajaa keskustelua maamme lii-
kennepolitiikasta. Hän lupaa kuunnella tarkalla
korvalla, mitä hänelle sanotaan, mutta toteutuvat-
ko hänelle kerrotut asiat, onkin sitten toinen juttu.

Lähiaikoina nähdään, onko kysymys hallituksen
todellisesta halusta panostaa nyt ja tulevaisuudessa
liikenteeseen?
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Ratojen tarkastusta
tehostetaan uudella
mittausvaunulla

Ratojen tarkastusta ja mittausta
tehostetaan täysin uusitulla
mittausvaunulla, joka on saanut
nimekseen ELLI.
Uusi vaunu tuo merkittävän lisän
koneellisiin
radantarkastuspalveluihin, joita on
tähän saakka hoidettu pitkälti
EMMA-mittausvaunulla.
ELLI on varusteltu erityisesti
sähköratojen ajojohdon dynaamista
mittausta varten. Lisäksi se mittaa
kiskojen kuluneisuutta.

Tarkastusmittausten
avulla varmistetaan
rataverkon turvalli-

suus ja luotettavuus. Mitta-
usten perusteella toteute-
taan kunnossapitotöiden
ohjaus sekä töiden vastaan-
otto, hyväksyntä ja valvon-
ta. Lisäksi mittauksilla han-
kitaan perustietoutta ratainf-
rastruktuurin hallintaan ja
voidaan tarkistaa eri tietore-
kisterien yhteensopivuutta.

Mittausvaunu ELLI on uu-
distettu VR:n vanhasta,
vuonna 1986 rakennetusta
mittausvaunusta. Uudista-
minen toteutettiin samalla
mittausperiaatteella, joka oli
jo käytössä EMMA-vaunus-

sa. Näin kaikki mittaustulok-
set ovat helposti ja luotetta-
vasti vertailukelpoisia.

Monipuoliset
mittausjärjestelmät

Mittausvaunu ELLI on
modernisoitu VR:n vanhas-
ta, vuonna 1986 rakennetus-
ta A 16 -mittausvaunusta.
Uudistaminen toteutettiin
samalla integroidulla mitta-
usperiaatteella, joka oli jo
käytössä EMMA-vaunussa.
Näin kaikki mittaustulokset
ovat helposti ja luotettavasti
vertailukelpoisia.

Mittausjärjestelmään tuo-
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tiin uudistetun ajojohtimen
virroittimen mittaussuureet
(kiihtyvyys ja voima). Lisäksi
järjestelmällä voidaan mitata
ajolanka siihen koskettamat-
ta. Vaunu varusteltiin myös
kattavalla radan geometrian
mittausjärjestelmällä (iner-
tia) sekä kiskoprofiilin- ja ly-
hytaaltomuodostuksen (rih-
laus) mittausjärjestelmällä.

Uudet järjestelmät täyttä-
vät yleiset eurooppalaiset
rautatienormit – tarvittaessa
jopa 220 km/h nopeudella.
Normaalisti vaunun suurin
nopeus on 200 km/h.

Mittauspalvelun
toteutus Oy VR-Rata
Ab:lta

Ratahallintokeskus ostaa
koneellisen tarkastuspalve-
lun Oy VR-Rata Ab:n radan-
tarkastuspalveluilta. Palvelu-
sopimus perustuu tarjouskil-
pailuun. RHK kilpailutti radan
geometrian koneellisen tar-
kastusmittauksen, arvioinnin
ja dokumentoinnin vuonna
2003. Ajojohtimen dynaami-
sesta tarkastuksesta on tehty
jatkosopimus RHK:n ja VR-
Radan kesken vuoteen 2014.

Ratoja tarkastetaan
ja kunnostetaan
jatkuvasti

Mittausvaunuilla tehtävien
tarkastusten lisäksi ratojen
kuntoa seurataan jatkuvas-
ti mm. ultraäänimittauksin
sekä kävelytarkastuksin.
Ratojen kunnossapitoon
kuuluvat tarkastusten lisäk-
si määräaikaishuollot, vian-
korjaukset sekä lumityöt.
Kunnossapitotyöt tehdään
siten, että normaali liikenne
radoilla häiriintyy mahdolli-
simman vähän.

Ratahallintokeskuksessa
on tekeillä myös uudentyyp-
pinen ratatietojärjestelmä.
Järjestelmän avulla hallitaan
rautatieinfrastruktuuriin liit-
tyvää tietoa ja jaetaan sitä
rautatiealalla toimiville ta-
hoille. Kehityshankkeen ta-
voitteina on parantaa ratatie-
don laatua, yhtenäistää ra-
taan liittyvän tiedon käyttä-
mis- ja tuottamisprosessia
sekä tarjota tiedon tuottami-

seen ja käyttöön yhteneväi-
nen ja reaaliaikainen järjes-
telmä.

Rataverkon tärkeimpien
ratojen geometrinen kunto
on mittaustulosten mukaan
tällä hetkellä hyvä, mikä ker-
too kunnossapitotöiden
onnistumisesta ja resurssi-
en oikeasta kohdentamises-
ta. Ongelmia on sen sijaan
vähemmän liikennöidyillä
radoilla.

Viime vuosina on uusittu
korvausinvestointeina run-
saasti mm. kiskoja ja pölkky-
jä. Muita korvausinvestoin-
teja, kuten sepelin seulontaa
sekä siltojen ja tunneleiden
peruskorjauksia on joudut-
tu määrärahojen niukkuu-
den vuoksi siirtämään. Eri-
tyisesti huono sepeli aiheut-
taa keväisin ratojen routimis-
ta, mikä haittaa liikennettä ja
teettää paljon ylimääräistä
kunnossapitotyötä.

Ratojen kunnossapitoon
Ratahallintokeskus käytti
vuonna 2006 kaikkiaan 108
miljoonaa euroa ja korvaus-
investointeihin 164 miljoo-
naa euroa.

Mittausjärjestelmien
teknisiä tietoja
- dynaaminen ajojohtimen

mittausjärjestelmä ja mit-
taussuureet

- kontaktivoima virroittimen
hiilen ja ajojohtimen välillä

- virroittimen hiilien pysty-
ja pituuskiihtyvyys

- ajojohtimen jännite
- ulkolämpötila
- vaunun korin pysty- ja

poikittaiskiihtyvyysstaatti-
nen (kontaktiton)

Ajojohtimen mittausjär-
jestelmä, mittaussuureet
ja orsitunnistus
- ajojohtimen korkeus ja sik-

sak kompensoituna vau-
nun liikkeisiin ja raideleve-
yteen

- ajojohtimen pituuskalte-
vuus (laskennallinen)

- orsitunnistus laseroptinen
kiskomittausjärjestelmä

- kiskopro.ili, kaltevuus, ku-
luminen ja kiskotyypin
tunnistus

- tehollinen kartiokkuus (las-
kennallinen sekä Suomen
että Venäjän kiskoprofileil-
le)

Kiskon laseroptinen rihlamit-
tausjärjestelmä
- kiskon lyhytaaltomuodos-

tus (korrugaatio) eri aallon-
pituuksilla laseroptinen rai-
teen geometrian mittausjär-
jestelmä ja mittaussuureet

- Applanix POS/TG -inertia-
mittausjärjestelmä geomet-
rian ja paikan mittausta var-
ten
• korkeuspoikkeama eri aal-
lonpituuksilla
• nuolikorkeus eri aallonpi-
tuuksilla
• kallistus
• kierous

Kaksi OGMS-raideleveysla-
serjärjestelmää
• raideleveys

Paikannus ja synkronointi
- järjestelmät käyttävät ra-

dantarkastustietokantaa,
joka sisältää GPS- ja metri-
tiedot sekä muuta tietoa
koko RHK:n rataverkolta

- synkronointi toteutetaan
GPS- tai kiintopistetunnis-
tuksena (kääntöorsi)

- pituusmittaus toteutetaan
promillen tarkkuudella mit-
tausnopeudella 220 km/h,
mikä on ainutlaatuista koko
maailmassa.

Tuotepäällikkö Kari Koskinen on ylpeä uudesta ELLI-radantarkastusvaunusta.
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Sepelinpuhdistuskone
Plasser & Theurer RM 80
Elettiin vuotta 1987, kun Rautatiehallituksen rataosastolla valmisteltiin
ensimmäisen RM 80 tyyppisen sepelinpuhdistuskoneen hankintaa
Itävaltalaiselta Plasser & Theurer GmbH:lta.  Ensimmäiselle Oy VR-Rata
Ab:n omistamalle RM 80 koneelle Tsp 892 olisi kuluva työkausi ollut
kahdeskymmenes, ellei konetta olisi päätetty saneerata ja tehdä siitä
sepelinpuhdistuskoneen lisäksi massanvaihtokone. Tämän muutostyön
ensiaskeleita on otettu Pieksämäen konepajalla kuluvan kesän aikana ja
syyskuun puolivälissä siirretään kone Saksan Freilassingiin, Fma
Robelille lopullista muutosta varten. Tässä artikkelissa selvitetään
sepelinpuhdistuskoneen normaalikäyttöä ja mitä muutoksia koneelle
tehdään, kun se muutetaan massanvaihtokoneeksi.
Sepelinpuhdistuskone
RM 80

Tämä konetyyppi on maa-
ilmalla yleisesti käytössä
oleva sepelinpuhdistusko-
ne, joka 1980- ja 1990- luvuil-
la oli sepelinpuhdistuskonei-
den raskassarjalainen. Vas-
ta 2000- luvulla tulleet uudet
monitoimiset sepelinpuh-
distuskoneet ovat jättäneet
kyseisen konetyypin välisar-

jan koneeksi.

Miksi sepelituki-
kerrosta tulee
puhdistaa

Syitä sepelitukikerroksen
puhdistamiselle on useita.
Nämä syyt vaihtelevat jopa
maittain Euroopan eri mais-
sa. Pääsyitä kuitenkin liene-
vät sepelin jauhautuminen

hienojakoiseksi raiteen tuke-
miskoneen hakkujen murs-
katessa sepeliä tuentatyön
aikana. Junaliikenne aiheut-
taa myös sepelitukikerrok-
sen laadun heikkenemisen
ja likaantumisen. Suomen
olosuhteissa on routimisella
myös merkittävä osuus se-
pelitukikerroksen puhdista-
miseen, tällöin sepelinpuh-
distuskonetta käytetään
puhdistustyön ohessa rou-

taeristelevyjen asentami-
seen sepelitukikerroksen
alle. Tässä työmenetelmäs-
sä on sepelinpuhdistusko-
neen kaivusyvyys maksimis-
saan, samoin kaivuleveys,
jotta eristelevyt saadaan oi-
keaan asemaan ja asentoon
sepelitukikerroksen alle.

Sepelinpuhdistus-
koneen toiminta

Sepelinpuhdistuskoneen
kaivuketju liikkuu ohjainkou-
russaan ratapölkyn alla, ir-
rottaen sepeliä tukikerrok-
sesta ja siirtää irrotetun se-
pelin ketjunohjainkourua
pitkin ylös seulakoneikolle.
Seulakoneikolla, puhdistet-
tava sepeli putoaa ylimmälle
seulaverkolle, joka on silmä-
kooltaan 75mm. Seulako-
neikko on tärytinrummun
aiheuttamassa värisevässä
liikkeessä, joten raekooltaan
ylisuuri sepeli liukuu verkkoa
pitkin kulkeutuen jätekuljet-
timelle. Sepeli, joka pääsee
putoamaan ylimmän verkon
läpi keskimmäiselle seula-
verkolle, palautuu osittain ra-
dalle. Keskimmäisen seula-
verkon silmäkoko on 57mm.

Keskimmäisen verkon sil-
mäkokoa pienempi sepeli ja
hiekka putoavat edelleenSepelinpuhdistuskone Tsp 892 ensimmäisellä työmaallaan v. 1988.



RautatieTEKNIIKKA 3 - 2007 9

alimmalle seulaverkolle, jon-
ka silmäkoko on 36 mm.

Alin verkko lajittelee loput
kiviaineksesta, radan tukiker-
rokselle palautuvaksi sepe-
liksi tai jätekuljettimelle
meneväksi jätteeksi.

“Putsarin” kaaviopiirros sivukuva.

varten on ketjuohjaimen jä-
tepuolen kourussa niin sa-
nottu “Totalaushub” =”kaik-
ki jätteeksi” aukko, joka nor-
maalissa puhdistustyössä
on suljettuna. Luukun olles-
sa auki, putoaa kaikki maa-

aines, jonka kaivuketju on
tukikerroksesta irrottanut ja
kuljettanut kourua pitkin
ylös, jätekuljettimelle ja sitä
myöten radan sivuun tai
mahdollisesti käytössä ole-
vin jätesepelivaunuihin.

Jätteen pääkuljetin on
kuitenkin kapasiteetiltaan
rajallinen ja on näin ollen
työskentelyn pullonkaula.
Jotta kone olisi nopeampi
poistamaan “kaikki jätteek-
si”, poistetaan koneesta seu-
lakoneikko, tähän työhön
tarpeettomana osana ja sen
tilalle asennetaan kuljetin,
siirtämään poistettavaa se-
pelitukikerrosta radan si-
vuun, joko koneen oikealle
tai vasemmalle puolelle.
Kallioleikkausten tai siltojen
kohdalla kuljetetaan tämä
jätemaa pääkuljetinta pitkin
koneen edessä oleviin MFS-
jätesepelivaunuihin.

Sepelinpuhdistuskonee-
seen asennetaan muutos-
työn aikana myös uuden
sepelin kuljetin, jolla voidaan
kuljettaa uutta sepeliä radan
tukikerrokseen, koneen pe-
rässä olevista MFS- vaunuis-
ta, joilla nyt kuljetetaan puh-
dasta sepeliä.

Sepelinpuhdistuskone Tsp
892 valmistuu muutostyöstä
toukokuussa 2008 ja se pää-
see jälleen tositoimiin kesä-
kuun 2008 aikana.

Kuvat:
Plasser & Theurer ja

Veikko Noranta
Suomenkieliset kuva-
tekstit: Tapio Noranta

Veikko Noranta
Tuotepäällikkö
Oy VR-Rata Ab
Kalustopalvelut

Vaihteen tukikerroksen
puhdistus sepelin-
puhdistuskoneella

Suomessa käytössä ole-
vista kolmesta sepelinpuh-
distuskoneesta, voidaan
vaihteen sepelitukikerroksen
puhdistukseen käyttää uu-
sinta konetta Tsp 891. Tä-
män koneen suurin työsken-
telyleveys sallii vaihteiden
puhdistuksen. Kaksi vanhin-
ta konetta, Tsp 892 ja Tsp 893
soveltuvat vain ratalinjan se-
pelinpuhdistukseen.

Sepelinpuhdistuskoneen
muutos
massanvaihtokoneeksi

Nykyisillä VR-Radan käy-
tössä olevilla sepelinpuhdis-
tuskoneilla, voidaan suorit-
taa sepelitukikerroksen pois-
toa niin, ettei poistettavas-
ta tukikerroksesta palaudu
sepeliä lainkaan rataan. Tätä

Seulakoneiston toimintaperiaate.

Yllä olevassa piirustuksessa on esitetty punaisilla nuolilla sepelitukikerroksen poisto joko koneen
oikealle tai vasemmalle puolelle ja puhtaan sepelin kuljettimet II- ohjaamon katolla.
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Siemens Osakeyhtiö
Transportation Systems
PL 60, 02601 ESPOO
Puh. 010 511 5151

www.siemens.fi

Turvalaitteet | Kauko-ohjaus | Käytönvalvonta | Sähköistys | Kalusto

s

Transportation Systems
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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

• Kevennykset
• Routaeristykset

• Kuivatusrakenteet

  LECA-KEVYTSORAA
MAARAKENTAMISEEN

maxit Oy Ab
Pl 70 (Strömberginkuja 2), 00381 Helsinki

puhelin 010 44 22 00, telekopio 010 44 22 295, www.maxit.fi
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Toimittanut:
DI Tapio Peltohaka
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RUOTSI

ERTMS-testit alkoivat
Eurooppalaisen junaohja-

usjärjestelmän (European
Rail Traffic Management
System) testaus on Ruotsis-
sa alkanut ensimmäistä ker-
taa uudella pohjoisrannikon
Botnia radalla. Testijunassa
käytetään Bombardierin In-
terflo 450 ERTMS-Level 2
järjestelmää. Testausväli on
ollut 20 km pitkä ja nopeu-
tena on käytetty 120 km/h.
Alustavat kokeet ovat onnis-
tuneet hyvin ja voidaan siir-
tyä 190 km pituisen rataosan
kokonaistestaukseen. Koko
rata on tarkoitus avata liiken-
teelle vuoden 2010 loppu-
puolella.

Green Cargo uudistaa
merkittävästi
kalustoaan

Ruotsin suurin tavaralii-
kenneoperaattori Green
Cargo on tehnyt mittavan
sopimuksen Bombardierin
kanssa 104 veturin peruskor-
jaamisesta nykyaikaisia vaa-
timuksia vastaaviksi. Urakan
hinta on 115 miljoonaa eu-
roa ja se sisältää 42 kpl tyy-
pin Rc2 BoBo sähkövetureita

ja 62 kappaletta T44 diesel-
vetureita. Vetureita varustel-
laan monikäyttöisiksi ja lu-
kuisia muita uudistuksia teh-
dään energiatalouden pa-
rantamiseksi ja kaluston luo-
tettavuuden lisäämiseksi.
Uudistustyöt suoritetaan
Ruotsin Västeråsissa ja
Tanskan Randersissa. En-
simmäiset veturit valmistu-
vat ensi vuonna.

TANSKA

Rautatiekoneiden
vuokraus alkaa

Rautateiden infrastruktuu-
ria hoitavat ja rakentavat
yritykset ovat tähän asti jou-
tuneet hankkimaan lähes
kaikki koneensa itse. Vain
Tanskan rautatieviranomai-
sella Banedanmarkilla on
ollut ylimääräistä alan kalus-
toa. Nyt kalustovuokraajak-
si on tullut SorgenfriEnter-
prise Tanska, jonka ideana
on, että yhä useampi yritys
voisi olla tarjoamassa palve-
lujaan rautatieurakoissa il-
man puuttuvan kaluston ai-
heuttamia ongelmia.

Tanskan rataverkolla on
runsaasti töihin kelpaaviksi
sertifioituja yrityksiä, joiden
oletetaan tarttuvan uuden
palvelun käyttäjiksi, joka nor-
maali rakentamisessa on
ollut pitkään normaali käy-
täntö ja liiketaloudellisesti
hyvin kannattavaa toimintaa.

HOLLANTI

Edistyksellinen
paikannuslaite
rautatiekalustoon

Hollantilainen Strukton

Railinfra on tuonut markki-
noille edistyksellisen paikan-
nuslaitteen (Track-N-Trace
unit), joka sopii hyvin esim.
rautatiekaluston jäljittämi-
seen. Laitteen vahvuutena
on, ettei se tarvitse erillistä
virtalähdettä, kuten useim-
mat muut markkinoilla ole-
vat vastaavat laitteet.

Laitteessa on paristo, joka
kestää toimintakuntoisena
noin vuoden ajan. Pitkä toi-
minta-aika perustuu siihen,
että tekniikassa hyödynne-
tään standby-lepotilaa niin,
että kun yhteyttä otetaan
joko internetin kautta tai mat-
kapuhelimella, laite herää
normaaliin toimintaan ja lä-
hettää paikkatietonsa. Laite
on myös suunniteltu niin,
ettei se haittaa muita langat-
tomia laitteita. Käytettävä
tekniikka perustuu GPS-sa-
telliittien kautta tapahtuvaan
paikantamiseen.

BRITANNIA

Biodieseliä miljardöörin
junaan

Miljardööri Richard Bran-
sonin omistaman Virgin
Trains –yhtiön yhteen junaan
on tehty tarvittavat muutok-
set, jotta se voi koeluontoi-
sesti käyttää 20 prosenttis-
ta biodieseliä polttoaineena
kuuden kuukauden koejak-
son ajan.

Tempaus liittyy yhtiön il-
maston muutosta vastusta-
vaan kampanjaan. Branson
on julkisesti luvannut käyt-
tää yhtiönsä voittoja ilmas-
ton muutoksen torjuntaan.
Rautatieliikenteessä se edel-
lyttäisi kuitenkin koko vetu-
rikannan uusimista, mikä
saattaisi heikentää yhtiön
kilpailukykyä Britannian va-
paasti kilpailluilla markkinoil-
la.

Ensi vuodeksi on myös
suunnitteilla testilento, jos-
sa yhtiön matkustajakone
lentäisi biopolttoaineella.

RANSKA

Eurotunnelin
pelastuspaketti
onnistuu

Kanaalitunnelia hallitsevan
Eurotunnelin osakkeen-
omistajat hyväksyvät yhtiön
pelastussuunnitelman, jossa
velkataakkaa supistetaan 6,2
miljardista punnasta 2,8
miljardiin puntaan rahoitus-
tilanteen vakauttamiseksi.

Uudet järjestelyt johtivat
myös uuden yhtiön Groupe
Eurotunnelin perustami-
seen. Ratkaisevassa ase-
massa olevien rahoittajien
osakepotti on alkuvaihees-
sa 13 % osakepääomasta,
mutta se kasvaa 67 %:iin,
kun liiat velat on maksettu
pois.

Eurotunnelin ongelmana
on viime vuosina ollut tava-
raliikenteen voimakas supis-
tuminen korkeitten ratamak-
sujen vuoksi, sekä Britanni-
aan tavarajunissa pyrkivät
pakolaiset. On oletettavissa,
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että jatkossa uusi omistaja-
ryhmittymä pyrkii hakemaan
myös uusia liikennetoimin-
tamuotoja. Viime kesäkuus-
sa se mm. allekirjoitti yhteis-
työsopimuksen lähellä ole-
van Dunkerquen sataman
kanssa, joka on eräs suurim-
pia Ranskan laivaliikenteen
vientisatamia.

Ilman nyt tapahtuneita jär-
jestelyjä Eurotunnel olisi
nopeasti ajautunut konkurs-
siin. Se ei olisi pystynyt edes
maksamaan korkokulujaan
puhumattakaan muista juok-
sevista kuluistaan.

Junien
nopeusennätyksestä
(574,8 km/h) otetaan
kaikki irti tarkalla
analysoinnilla

Viime huhtikuussa saavu-
tettu perinteisten junien uusi
nopeuden maailmanennä-
tyskoe on käynnistänyt laa-
jan analysoinnin testin aika-
na tehdyistä havainnoista ja
mittauksista. Junassa oli 350
kappaletta erilaisia anturei-
ta ja lisäksi 200 radassa.
Näistä saatiin valtavasti ana-
lysoitavaa dataa.

Ranskan rautatiet (SNCF)
on perustanut 15 työryhmää
analysointityöhön. Testiajoja
tehtiin kaikkiaan 40 kertaa yli
450 km/h nopeudella ja kul-
jettua matkaa syntyi 3200 ki-
lometriä. Tästä reilut 500 ki-
lometriä ajettiin yli 500 km/
h nopeudella.

Verrattuna edelliseen
vuonna 1990 suoritettuun
maailmanennätyskokee-
seen, oli nyt käytetyssä TGV-
junassa merkittäviä teknisiä
eroavaisuuksia. Esim. akse-
l i teho oli  kasvanut 1,6
MW:sta 2,0 MW:iin. Ennä-
tysjunassa oli myös täysin
uudenlainen AGV-teliraken-
ne, jonka toimivuudesta
saatiin erittäin positiivisia
tuloksia.

Myös luonnonvoimien
vaikutusta testattiin. Erääs-
sä ajossa mentiin 500 km/h
sivutuuleen, jonka nopeus
oli 70 km/h. Näin saatiin tär-
keätä tietoa mm. pyöriin
kohdistuvien voimien vaiku-
tuksesta ja vetovaunujen
käyttäytymisestä. Erityisen
tärkeää oli saada tietoa pyö-
rän ja kiskon välisestä tartun-
nasta eri olosuhteissa. Mo-
net insinöörit ovat oletta-
neet, että olisi jo saavutettu
kriitillinen piste pyörän ja
kiskon välisessä toiminnas-
sa, mutta nopeuskoe ei tätä
näkemystä vahvistanut. Nyt
ei esim. käytetty edes hiek-
kaa lisäämään kitkaa, kuten
vuoden 1990 ennätysko-
keessa.

Myös koejunan levyjarrut
kestivät hyvin voimakkaat
jarrutukset. Niiden lämpöti-
lan oletettiin nousevan 400-
450 asteeseen, mutta hätä-
jarrutuksessa ne kestivät 600
astetta ilman vaurioita. Oma
lukunsa on myös ajojohti-
men toiminnan analysointi,
jonka rakennetta on huomat-
tavasti viime aikoina kehitet-
ty.

Saksan ICE 3 junien koe-
ajoissa on lentävän sepelin
todettu aiheuttavan ongel-
mia. Tätä ilmiötä ei kuiten-
kaan TGV-koeajoissa havait-
tu. Myöskään suuren nopeu-
den aiheuttamaa lisäenergi-
an tarvetta ei voitu pitää mer-
kittävänä, sillä osa energias-
ta voitiin ottaa talteen.

On selvää, että ranskalai-
silla tulee jatkossa olemaan
etulyöntiasema testituloksia
sovellettaessa uuden kalus-
ton kehittämiseen ja kaupal-
liseen tuotantoon. Ennätys-
kokeen antamat suuntaviivat
tulevat varmasti pitkään oh-
jaamaan koko rautatieteknii-
kan kehitystä.

SAKSA

Rautateiden
yksityistäminen
askeleen eteenpäin

Saksan hallitus hyväksyi
heinäkuun lopulla Saksan
rautateiden (DB) yksityistä-
missuunnitelman, joka ei
kuitenkaan sisällä aikataulua.

On arveltu, että neljännes
yhtiöstä voitaisiin myydä
ensi vuonna. Osakepotin
arvoksi on arvioitu 3-6 mil-
jardia euroa. Deutsche Bahn
saisi toimiluvan maan rata-
verkolle 15 vuodeksi ja val-
tio maksaisi yhtiölle vuosit-
tain 2,5 miljardia euroa.

Radanpito on tarkoitus
erottaa hallinnollisesti liiken-
teenhoidosta. Valtionyhtiön
myynnillä on paljon vastus-
tajia, joten asiaan saattaa
vielä jatkossa tulla monia
vaikeuksia, kun asiaa käsitel-
lään vuoden loppupuolella
Saksan parlamentissa.

Osakkeiden myyntitapaa
ei myöskään ole päätetty.
DB:n mahdollinen myynti
on osa 13 vuotta sitten alka-
nutta yksityistämisbuumia,
jossa valtio on saanut mm.
Deutsche Telecomista 10
miljardia euroa ja Deutsche
Postista 6,6 miljardia euroa.

SVEITSI

Lötschbergin tunneli
avattiin

Ensimmäinen runkotun-
neli Sveitsin Alppien läpi on
avattu kesäkuussa juhlallisin
seremonioin. Nyt avatun
34,6 kilometrin pituisen tun-
nelin rakentamisen ensim-
mäiset aloitteet tehtiin jo
vuonna 1983 ja nyt avatun
tunnelin rakentaminen kesti
kahdeksan vuotta.

Sveitsin liikenneministeri
Moritz  Leuenberger totesi-
kin osuvasti avajaisissa
“olemme siirtäneet vuo-
ren… ei vain Sveitsin vaan
koko Euroopan hyväksi”.
Jatkossa suurena haastee-
na on vielä saada yhteys
koko pituudeltaan kaksirai-
teiseksi. Suurin kunnia hank-
keen toteutumisesta kuuluu
kuitenkin Sveitsin edelliselle
liikenneministerille Alfred

Juhlaväki parveili Lötschbergin tunnelissa.

Juhlajunan tuloa Lötschbergin
tunnelista juhlistettiin ilotulit-
tein.
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Ogille, joka jaksoi tarmok-
kaasti ajaa hanketta eteen-
päin. Kaupallinen liikenne
tunnelin läpi alkaa 9. joulu-
kuuta 2007.

TURKKI

Bosporinsalmen
tunnelityö hyvässä
vauhdissa

Bosporinsalmen ensim-
mäiset tunnelielementit Is-
tanbulin Marmarayn tunne-
lityömaalla on upotettu sal-
men pohjaan. Maalla ensin
rakennettavia tunneliosuuk-
sia on 11 kappaletta, jotka
sitten kokoamisen jälkeen
upotetaan salmen pohjaan
tasoitettuun kaivantoon 1,4
kilometrin pituiseksi tunne-
liksi, joka on mitoitettu kes-
tävän 7,5 suuruisen maan-
järistyksen Ricterin asteikol-
la.

Tunnelin syvyys matalim-
masta kohdasta veden pin-
taan on 58 metriä, jolloin se
on maailman syvimmällä
oleva upotettu tunneli. Tun-
neliprojekti on keskeinen
osa 2,2 miljardin euron pro-
jektia, joka pitää sisällään
myös 76 km uutta ja perus-
korjattavaa rataa uuden Is-

tanbulin läpi kulkevan yhte-
yden rakentamiseksi. Uudet
yhteydet vaativat 13,5 km
tunnelirakenteita, joista 11,6
km porataan.

Asemia rakennetaan 39
kappaletta ja niistä kolme on
maan alla. Marmaray-pro-
jektin suunniteltu valmistu-
misvuosi on 2011. Projektis-
sa on vahvasti mukana usei-
ta japanilaisia tunneliraken-
tamiseen erikoistuneita yh-
tiöitä.

VENÄJÄ

Venäjän rautatiet aikoo
perustaa kaksi
tavaraliikenneyhtiötä

Venäjän rautatiet (RZR)
suunnittelee perustavansa
kaksi tytäryhtiötä tavaralii-
kenteeseen. Venäjän hallitus
on jo hyväksynyt järjestelyn,
mutta ei aikaisemmin kuiten-
kaan hyväksynyt yhden ai-
noan tavaraliikenneyhtiön
perustamista, koska sen
katsottiin olevan kilpailun
kannalta huono ratkaisu.

Lisää kilpailua tarvitaan
varsinkin korkeatuottoisiin
rahteihin, kuten öljyn, kemi-
kaalien ja metallien kuljetuk-
seen. Hyvä syy tavaraliiken-

neyhtiöiden perustamiseen
on myös suurempi hinnoit-
teluvapaus, jossa RZR:n
kädet ovat olleet hyvin sido-
tut.

Osakkeita on tarkoitus
myydä ulos sijoittajille niin,
että valtiolle jää vähintään 51
% osakkeista. Ensimmäisen
perustettavan yhtiön arvoksi
on arvioitu noin 3 miljardia
euroa joten myynnissä voi-
taisiin saada puolet tästä
rahaa esim. investointeihin.

Ensimmäiseen perustetta-
vaan yhtiöön siirtyisi alku-
pääomaksi puolet RZR:n
tavaravaunuista, eli noin 260
000 kappaletta. Ensimmäi-
nen yhtiö muodostetaan
tämän vuoden lopussa tai
heti ensi vuoden alussa.
Mikäli yhtiöittämisestä saa-
tavat kokemukset osake-
markkinoilla ovat hyviä, tul-
laan toinen yhtiö perusta-
maan vuonna 2009. Venäjän
hallitus suunnittelee myös
lain muutosta, jotta yksityi-
nen vetureiden omistus
voitaisiin sallia.

KIINA

Rautatieliikenne kasvaa
Kiinan rautatieministeriö

on ilmoittanut, että sekä
matkustaja-, että rahtiliiken-
teessä on saavutettu uudet
ennätykset. Kuukausi sen
jälkeen, kun uudet aikatau-
lut julkaistiin viime huhti-
kuussa, Kiinan rautateillä
kuljetettiin 115 miljoonaa
matkustajaa yhden kuukau-
den aikana. Kasvua vuosita-
solla oli 4 %. Suurin päivä-
kohtainen matkustajamäärä
oli 5,48 miljoonaa. Rahtikul-
jetuksissa oli 7 % kasvu
edellisestä vuodesta.

Suuri kauppa
raiteenhiontakoneista

Kiinan rautatieministeriö
on tilannut 40 raiteenhion-
tavaunua. Toimittajana on
alan johtava valmistaja
maailmassa, Harsco, United
States. Tilauksen arvo on yli
350 miljoonaa dollaria ja se
on yhtiön kaikkien aikojen
suurin radan kunnossapito-
koneiden kauppa. Tilauksen
toimitukset alkavat välittö-
mästi ja ulottuvat vuoden
2011 kevääseen asti.

JAPANI

Uusi junatyyppi
käyttöönottovaiheessa

Japanilaisen rautatieyhti-
ön JR Centralin N700 –Shin-
kansen-juna on nyt asettu-
massa vakinaiseen liikentee-
seen Tokaido- radalla. Junan
(300 km/h) ovat kehittäneet
yhteistyössä JR Central ja JR
West, ja se on ensimmäinen,
jolla on ilmajousitukseen
perustuva kallistusjärjestel-
mä, mikä mahdollistaa suu-
remmat nopeudet kaarteis-
sa. Uusi junatyyppi on myös

Tunnelielementtien upotus Bosporin salmeen vaatii suurta tark-
kuutta.

Japanilaisten uusin N700-juna
voi liikennöidä 300 km/h
nopeudella.

N700-junan sisänäkymä.
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19 % taloudellisempi ener-
gian kulutuksessa, kuin ai-
emmat saman 700-sarjan
junat. Samalla on kuitenkin
pystytty myös kasvattamaan
käyttötehoa 30 prosentilla.

AUSTRALIA

Victorian osavaltion
rataverkko jouduttiin
lunastamaan takaisin
valtiolle

Australian edellisen halli-
tuksen tekemää virhettä
paikallisliikenteen rautatie-
verkon (4000 ratakm) hallin-
nasta on nyt jouduttu korjaa-
maan suurella rahalla. Rata-
verkko oli luovutettu 45-vuo-
tisella sopimuksella Freight
Australian PN-yhtiölle  (Pa-
cific National).

Sopimus osoittautui täysin
epäonnistuneeksi. Se ei
edistänyt kilpailua, rataverk-
ko alkoi rapistua ja esti val-
tion pääsyn sitä kunnosta-
maan. Sopimuksesta eroon
pääsemiseksi valtio joutui
maksamaan PN:lle 133,8

miljoonaa Australian dolla-
ria. Uusi sopimus on tehty
V/Line-yhtiön kanssa, jonka
palvelukseen siirtyy myös
350 PN:n työntekijää infra-
struktuurin hoitamiseen liit-
tyviin tehtäviin. Valtio on
myös sitoutunut välittömiin
80 miljoonan dollarin inves-
tointeihin.

ECUADOR

Rataverkon
alennustilasta yritetään
päästä eroon

On arvioitu, että 80% Ecu-
adorin kansallisen rautatie-
yhtiön (ENFE) rataverkosta
(965 km) joudutaan rakenta-
maan uudestaan kunnossa-
pidon laiminlyönnin takia.
Monilla alueilla, kuten Miag-
rossa ja pääkaupunki Qui-
tosta etelään, raiteet on pu-
rettu ja asemarakennukset
on vuokrattu kaupoiksi.

Myös suurin osa vetureis-
ta on peruskorjaamisen tai
uusimisen tarpeessa niin,
että toimivia on enää kah-
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deksan kappaletta. Maan
hallitus aikoo käyttää rauta-
teiden uudistamiseen 215
miljoonaa euroa ja minimoi-
dakseen kuluja suunnittelee
suorittavansa suuren osan
töistä armeijan avulla. Qui-
tosta maan suurimpaan sa-
tamaan Guayaquiliin on
käynnissä 30 miljoonan eu-
ron projekti vanhan radan
avaamiseksi uudestaan lii-
kenteelle ensi vuoden aika-
na. Muiden ratojen avaami-
seen on tarkoitus etsiä myös
kansainvälistä rahoitusta.

EU

Infran ja liikenteen
eriyttäminen
kompromissiratkaisuun

Euroopan parlamentin lii-
kennevaliokunta on ilmoitta-
nut, ettei se enää katso lii-
kenteenhoidon ja rautatie-
infran täydellisen eriyttämi-
sen toisistaan olevan välttä-
mätöntä. Valiokunnan mie-
lestä se on liian suuri askel
eri suuntaan aiemmasta

käytännöstä. Tosin monet
EU-maat ovat jo uudistukset
toteuttaneet niin, että täydel-
linen eriytyminen toisistaan
riippumattomiin organisaa-
tioihin on jo tapahtunut.

Taustalla saattaa olla Sak-
san vastustus täydelliseen
eriyttämiseen, koska Saksan
rautateillä DB haluaa hoitaa
asiat hallinnollisen eriyttämi-
sen kautta. Toisaalta Euroo-
pan parlamentti on edellyt-
tänyt EU-komissiolta toimia
vapaan kilpailun edistämi-
seksi rautateillä, jolloin mo-
net yritykset ovat pitäneet
hallinnollista eriyttämistä
suuria kansallisia operaatto-
reita suosivina.

EU:n oletuksena tuntuu
olevan, että määräyksinä
annettujen kahden ensim-
mäisen rautatiepaketin to-
teuttaminen jäsenmaissa
riittää takaamaan avoimen
kilpailun. Parlamentti haluaa
myös estää matkustajalii-
kenteen ristiin tukemisen
voitollisen rahtiliikenteen
kustannuksella. Lisäksi jä-
senmaihin halutaan asettaa
yleismaksu kaikille yli 3,5
tonnia painaville kuorma-
autoille EU:n tieverkolla.

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

www.unilink.fi

SPICER GELENKWELLENBAU GmbH
- Nivelakseleita

JOHN HOLDSWORTH & Co Ltd - Villaplyyshiä

Faiveley Transport

CAMLOC - Kiinnitystarvikkeita
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Alpo Mäkisellä yli 44 vuoden
rautatieläisura takanaan
Henkilöstöpäällikkö

Alpo Mäkinen aloit-
ti rautatieläisuransa

yli 44 vuotta sitten silloisel-
ta Vaasan varikolta, joka si-
jaitsi VR:n Vaasan konepa-
jan vieressä. Nyt kumpikaan
ei ole enää toiminnassa,
mutta monet muistot elävät
yhä.

Ensimmäisenä tehtäväni-
mikkeenä hänellä oli “tilapäi-
nen tallimies”. Tehtävään
kuului mm. kääntöpöydän
eli pyörivän pöydän, jolla
vetureita siirrettiin veturital-
liin seisontaan, hoitaminen.
Sen lisäksi tehtäviin kuului
myös veturitallin puhtaana-
pito. Saman vuoden syksyllä
hän siirtyi veturiasentajan
tehtäviin. Työt Vaasan vari-
kolla kestivät vajaat kaksi
vuotta, jonka jälkeen hän
hakeutui veturimieskoulu-
tukseen Hyvinkään konepa-
jalle.  Veturimieskoulutus
kesti noin kaksi vuotta jos-
ta kolme viimeistä kuukautta
hän oli veturimiesoppilaana
Tampereen varikolla, muis-
telee eläkkeelle siirtynyt Mä-
kinen työuransa alkutaipalei-
ta.

Mäkisen työuran aikana
VR:n organisaatiot ja hänen
työtehtävänsä ovat muuttu-
neet moneen kertaan ja eri
toimipisteitä on lakkautettu.
Eläkkeelle hän jäi junaliiken-
nöinnin henkilöstöpäällikön
tehtävistä.

Vuonna 1965 Mäkinen läh-
ti Vaasasta Hyvinkäälle kak-
sivuotiseen oppilaskouluun
tavoitteenaan veturimiehen
ura. Oppilaskoulun jälkeen
työt veturinlämmittäjänä
veivät muutaman vuoden.
Veturimiestehtävien alkuaika
oli pääasiassa työskentelyä
höyryvetureiden parissa,
joskin melko pian höyryve-
turit poistuivat käytöstä ja
tilalle tulivat diesel- ja säh-
követurit. Höyryvetureissa
työskentely oli huomatta-
vasti raskaampaa kuin die-
sel- ja sähkövetureissa. Höy-
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ryvetureiden hytit olivat avo-
naisia ja veto hyteissä oli
aikamoinen.

Vuonna 1973 tuli tilaisuus
hakeutua kuljettajakursseille
Helsinkiin, jonne hän pääsi-
kin, ja valmistui sieltä seu-
raavan vuoden keväällä.
Veturimiehen työn ohella
Mäkinen opiskeli ja valmis-
tui teknikoksi vuonna 1978.

Teknisestä koulusta val-
mistuttuaan hän aloitti työt
Seinäjoen Liikennepiirin tek-
nisessä ryhmässä.

Esimiestehtävistä
henkilöstöpäälliköksi

Mäkinen kertoo, että aikaa
myöten työuralla eteen tu-
livat erilaiset tehtävät mm
työntutkimukset, matkaneu-
vojan tehtävät, silloisen
Seinäjoen oppilaskoulun
opetustehtävät ja Seinäjoen
varikon esimiestehtävät. Lii-
kennepiirin teknisen ryhmän
jäsenet hoitivat myös tuol-
loin liikennepiirin alueella
olevien varikkojen päälliköi-
den lomitukset.

Esimiehenä hän on pärjän-
nyt mielestään hyvin, koska
mitään suurempia ongelmia
työyhteisöissä missä hän on
työskennellyt, ei ole ollut.
Mäkinen korostaa, että jos
esimies ei tunne organisaa-

tiotaan ja sen tehtäviä tar-
peeksi hyvin, hänelle tulee
mitä luultavimmin vaikeuk-
sia työyhteisössään.

Esimiehen on tärkeä tie-
dostaa roolinsa ja valtuuten-
sa ja toimia sen organisaa-
tiotason vaatimusten mu-
kaan, johon hänet on palkat-
tu.

Vuosituhannen vaihteen
tienoilla Mäkinen siirtyi Sei-
näjoen ajovarikonpäällikön
tehtävistä Helsinkiin, silloi-
selle Helsingin ajovarikolle
veturinkuljettajakoulutuksen
koordinaattoriksi. Myöhem-
min organisaation uudistu-
essa hän tuli valituksi juna-
liikennöinnin henkilöstö-
päälliköksi pääkonttoriin.

Mäkinen on sitä mieltä,
että esimiehen ei aina tarvit-
se tietää kaikkea nippelitie-
toa, vaan on tiedettävä, ke-
neltä sitä tietoa tarvittaessa
saa. Henkilöstöpäällikön teh-
tävissä hänelle on ollut suu-
rena apuna pitkäaikainen
työkokemus erilaisista teh-
tävistä, niin varikon kuin ajo-
varikonkin puolelta.

Kun eri rautatieläisjärjes-
töt päättivät osallistua VR
Yhtymän hallintoelimiin, niin
Rautatiealan Teknisten Liit-
to esitti Mäkisen VR Yhty-
män hallintoneuvoston jäse-
neksi.

Toiminta hallintoneuvos-

tossa puolestaan antoi näkö-
alaa rautatieliikenteen tule-
vaisuuteen. Siellä käsiteltiin
laajoja kokonaisuuksia, jois-
sa pääsääntöisesti tavoitteet
olivat niin työnantaja- kuin
työntekijäpuolella yhteiset

Liikuntatoiminta niin ak-
tiiviliikkujana kuin VRU:n
piirissä järjestötehtävissä on
ihan alusta asti Mäkiselle
ollut tärkeää. Alkuun hän
harrasti VR Urheilun piiris-
sä lento- ja pesäpalloa. Hä-
net valittiin vuonna 1985
VRU:n Etelä-Pohjanmaan
alueen puheenjohtajaksi ja
sitä kautta myös VRU:n hal-
litukseen.

-On tärkeää, että työpai-
koille löytyy aktiivinen, ylei-
sesti hyväksytty vetäjäpo-
rukka, joka saa myös muut
liikkumaan.

Ammattijärjestötoimin-
nassa ja kunnallispolitiikassa
hän on ollut aktiivisesti
mukana melkein koko työ-
uran ajan. Siirryttyään hen-
kilöstöpäällikön tehtäviin,
hän luopui Rautateiden Tek-
niset ja Insinöörit AMK ry:n
puheenjohtajuudesta.

Hän on varsin tyytyväinen
VR:ään työnantajana, sillä
hänellä on ollut mahdolli-
suus siirtyä vuosien aikana
tehtävästä toiseen, ja näin
hän on oppinut tuntemaan
VR:n toimintaa kokonaisuu-

dessa paremmin. Vaikka teh-
tävät ovat vaihtuneet, niin
hän on toiminut pitkälti “sa-
malla alalla” veturien ja ve-
turimiesammatin parissa,
vaikkakin viimeiseen työru-
peamaan kuului myös osal-
taan liikenteenhoidon hen-
kilökunta, summaa Mäkinen
työuraansa.

Uskon, että rautatieläiset
yleensä ovat tyytyväisiä
VR:ään työnantajana.

Kun hän aloitti työt vuon-
na 1963, elettiin vielä höyry-
veturiaikaa. Nyt eletään no-
peiden junien pendoliino-
aikaa, eli kehitys on ottanut
aimo harppauksen eteen-
päin niin vetokaluston kuin
liikenteen ohjauksenkin puo-
lella.

Eläkeläisenä Mäkisen päi-
vät kuluvat joutuin, sillä
mökki ja omakotitalo Pohjan-
maalla vaativat oman osuu-
tensa Espoossa asumisen
lisäksi. Myös teknisten elä-
keläisten yhteistapaamiset
tuntuvat kiinnostavat.
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VR:n kunnossapitopalveluissa
kohti turvallista työpaikkaa
Elmeri mittaa työtapojen ja työympäristön turvallisuutta

Turvallisella työpaikalla
työvälineet, koneet ja kulkutiet
ovat kunnossa. Tällaisessa
työpaikassa valaistus on hyvällä
tasolla ja lämpöolot ovat
kohdallaan. Lisäksi työpaikalla on
työn ergonomiaan kiinnitetty
huomiota. Tähän tavoitteeseen
pyritään myös VR Osakeyhtiön
kunnossapitopalveluissa.

Syyskuun alussa VR
Osakeyhtiön Kunnos-
sapitopalvelujen eri

varikoiden henkilöt saivat
koulutusta Elmeri-menetel-
mästä. Tampereella pidetys-
sä koulutuksessa opittiin
menetelmä, joka antaa no-
pean mahdollisuuden kar-
toittaa työympäristöstä nii-
tä kohteita, joissa esiintyy
epäkohtia.

Kouluttajana toiminut Rai-
mo Rasanen toi esiin, että
ELMERI-menetelmän avulla
voidaan arvioida työtapojen
ja työympäristön turvalli-
suutta sekä työssä esiintyviä
kuormitustekijöitä, Rasasen
korosti, että Elmeri-menetel-
mä perustuu pitkälti työtur-
vallisuuslainsäädäntöön.

- Työturvallisuuslaissa
velvoitetaan työnantajaa
seuraamaan työolosuhteita.
Elmeri soveltuu juuri tähän.
Tuloksena saadaan selkeä
kokonaisarvio työpaikan
turvallisuustasosta.

Huomio ennakoivaan
toimintaan

Työpaikkojen työturvalli-
suustasoa mitataan usein
työtapaturmien ja työperäis-
ten sairauksien lukumäärä-
nä tai tiheytenä. ELMERI-
menetelmässä havainnoi-
daan suoraan työympäris-
töä ja työnteon turvallisuut-
ta. Säännöllisin väliajoin
suoritetuilla mittauksilla seu-
rataan turvallisuustason
kehittymistä.

ELMERI- menetelmällä
työpaikan turvallisuustaso
määritellään turvallisuusin-
deksin avulla. Se muodos-
tuu kunnossa ja ei kunnos-
sa olevien asioiden suhtees-
ta. Jos tulos on esimerkiksi
60 %, se kertoo että 60 koh-
detta sadasta havaintokoh-
dasta oli kunnossa. Mittaus-

tulokset laitetaan näkyville il-
moitustauluille, näin jokai-
nen työpaikalla näkee, miten
turvallisuustaso kehittyy.

Rasasen mukaan tutki-
mukset osoittavat, että EL-
MERI ennustaa hyvin työpai-
kan tapaturmaisuutta.

- Hyvän indeksin saaneil-
la työpaikoilla tapaturma-
suhde oli selvästi alhaisempi
kuin huonon indeksin työ-
paikoilla. Näin ollen ELME-
RI on ennakoiva turvallisuus-
mittari, joka osoittaa mah-
dollisten tapaturmien syitä
ja kehityskohteita.

Lukuisia havaintoja

Elmeri-menetelmässä ha-
vainnoitavia kohteita on vain
14. Havaintokohteet on ha-
vaintolomakkeissa määritel-
ty. Elmeri- painottaa ei kun-
nossa - havaintojen osuut-
ta havainnoinnissa. Havain-
noitavia asioita ovat: työs-
kentely: suojainten käyttö ja
riskinotto, järjestys: lattiat,
pöydät ja jäteastiat, liikku-
misturvallisuus: kulkutiet,
putoamisvaarat, poistumis-
tiet, koneet ja laitteet: kun-
to, suojalaitteet, merkinnät,
ergonomia: työasennot,
toistorasitus, käsin nostot,
työhygienia: ääniympäristö,
valaistus, lämpöolot, kemi-
alliset aineet ja ilma laatu.

- Havaintojen lukumäärä
vaihtelee työpaikoittain 150
- 600.

Varikot käynnistävät
Elmerin

Syksyn koulutuksen jäl-
keen kukin kunnossapitopal-
velujen varikko käynnistää
Elmeri-mittauksen.

- Tulemme tekemään sel-
keän projektisuunnitelman,
miten Elmeri käynnistetään.- Työolosuhteita tulee seurata, muistutti Raimo Rasanen.
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Määrittelemme ensin varik-
komme alueet, joilla mitta-
us otetaan käyttöön. Lisäk-
si selvitämme tarvittavan
henkilömäärän ja koulutuk-
sen, summasi Helsingin va-
rikon työsuojelupäällikkö
Matti Taina.

VR Osakeyhtiön kunnos-
sapitopalveluissa uskotaan,
että panostamalla ennakoi-
vaan toimintaan saavute-
taan työtapaturmien määrän
pienenemistä sekä samalla
turhat sähläykset jäävät pois.

Kunnossapitopalvelujen
henkilökunta sai koulutusta

ELMERI-menetelmästä.

Työntäyteinen kesä
Haminan satamassa
Alkuvuoden vilkastuneen liikenteen
ansiosta arvioidaan jo, että Haminan
sataman kokonaisliikenne on
positiivinen tänä vuonna. Meneillään
olevien rakennushankkeiden lisäksi
rakentamisen tahti kiihtyy syksyä
kohden. Toimitusjohtaja Seppo
Herralan mukaan Haminan Satama Oy
investoi lähivuosina sata miljoonaa
euroa sataman kehittämiseen.

Suomen metsäteolli-
suusviennin arvon-
laskusta huolimatta

puunjalostustuotteiden kul-
jettaminen Haminan kautta
on lisääntynyt toisen kvar-
taalin aikana. Myös konttilii-
kenteen kasvuvauhti on voi-
makasta, jopa 22 prosenttia.
Sen ennakoidaan vielä  kiih-
tyvän loppuvuotta kohti,
mikäli markkinat kehittyvät
samaan suuntaan. Sekä
transito- että vientilasteja on
käsitelty enemmän kuin vii-
me vuoden vastaavana aika-
na.

Haminan sataman tehokas

tavarankäsittely on kasvatta-
nut rinnalleen erittäin tehok-
kaat huolintapalvelut. EU-au-
ditoinnin sekä pitkäjänteisen
ja uudenaikaisen kehitys-
työn tuloksena Haminan tulli
viime vuonna valittiin vuo-
den tullitoimipaikaksi Suo-
messa.

Investoinnit vauhdissa
Haminassa rakennetaan

nyt ja tulevina vuosina voi-
makkaasti. Pääosa sadan
miljoonan euron kehittämi-
sinvestoinneista eli 64 mil-
joonaa euroa suuntautuu

konttiterminaalin laajennus-
projektiin. Erilaisiin infra-
struktuurin kehityshankkei-
siin sekä kuljetusten sähköi-
siin järjestelmiin käytetään
35 miljoonaa euroa. Lisäksi
joidenkin yhteistyökumppa-
neiden kanssa tehdään mer-
kittäviä panostuksia, joilla
Haminan asema vahvistuu
yhtenä Suomen tehokkaim-
pana satamana.

Satamaan investoivat par-
haillaan myös muun muas-
sa valtio ja tielaitos. Meriväy-
län vuosille 2008-2010 ajoit-
tuva syvennyshanke on aloi-
tettu ja uusi 2,1 kilometrin
mittainen oikotie E18:lta
satamaan valmistuu syksyl-
lä.

Satamaan rakennetaan
parhaillaan kahta teollisuus-
laitosta. L&T Recoil rakentaa
ensi kesän korvalla valmis-
tuvaa jäteöljyn regeneroin-
tilaitosta ja ST1 BioFuels Oy
rakentaa biopolttoaineteh-
dasta, joka aloittaa toimin-
tansa vuoden 2008 alkupuo-
lella.

Meneillään ovat myös 35
000 neliön logistiikkakeskuk-
sen rakentaminen, ADR-

Haanpään Haminan toimin-
tojen laajennus sekä Hami-
na Port Investin hoitamana
sataman toimistotalon laa-
jennus.

Haminan satama on Suo-
men viidenneksi suurin sa-
tama, jossa lastataaan vuo-
sittain noin viisi miljoonaa
tonnia tavaraa. Logistiikka-
keskus sijaitsee 35 kilomet-
rin päässä Venäjän rajasta,
parin päivämatkan päässä
EU:n ydinalueelta ja noin
viiden tunnin merimatkan
päässä Pietarista. Haminasta
on säännölliset linjayhteydet
Keski-Euroopan merkittä-
vimpiin satamiin, Amerik-
kaan ja Venäjälle.

Satamassa toimii seitse-
misenkymmentä logistiikka-
alan yritystä, joissa työsken-
telee yhteensä noin kaksitu-
hatta ihmistä.

Satamassa on laituritilaa
kolme kilometriä, seitsemän
roro-ramppia, kolme kontti-
nosturia ja muun muassa yli
neljäkymmentä kilometriä
rautatietä. Varastotilaa on yli
470 000 neliötä ja nestemäi-
sille aineille säiliötilaa 830
000 kuutiota.
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Idänjunien kalusto uudistuu

Junamatkustus Suomen ja
Venäjän välillä kasvaa edelleen

Suomen ja Venäjän vä-
lillä kulkevien junien
matkustusmukavuus

on parantunut, kun kaikkien
kolmen junan vaunuja on
uusittu vuoden sisällä. Juna-
matkustus maiden välillä
jatkaa edelleen kasvuaan, ja
alkuvuonna matkoja tehtiin
lähes kolmannes enemmän
kuin viime vuoden vastaava-
na ajankohtana.

Tolstoi-junan toisen luo-
kan vaunut on uusittu kesä-
kuussa. Vaunuissa on neljän
hengen hyttejä, joiden ala-
vuoteita ei enää pidetä koko
ajan auki, vaan päiväsaikaan
vuoteet toimivat istuimina.
Sävyltään uusitut vaunut
ovat vaaleita. Uutuutena on
iso peili vaunun ovessa.

Tolstoin ensimmäisen luo-
kan vaunut uusittiin jo aiem-
min keväällä. Uusissa vau-
nuissa on ilmastoidut kah-

den hengen hytit, joissa on
kaksi alavuodetta. Hytit ovat
sävyltään vaaleita, ja isot
peilit luovat niihin avaruut-
ta. Hyteissä on pistokkeet ja
plasmanäyttö, josta voi seu-
rata elokuvia.

Repin-juna sai kesäkuus-
sa uudet toisen luokan vau-
nut. Vaunuissa on nyt avo-
osastot hyttien tilalla, ja vau-
nut ovat entiseen verrattu-
na tilavampia ja vaaleiden
värien ansiosta avarampia.
Vaunuissa on ilmastointi.
Repinissä on myös uusi ra-
vintolavaunu.

Viime vuonna uusittiin
Tolstoin ravintolavaunu, ja
uutuutena junaan liitettiin
business-matkustukseen
tarkoitettu salonkivaunu.
Viime kesänä uudistettiin
myös Sibelius-junan kalus-
to. Junassa on nykyisin pu-
navalkoinen InterCity-vau-

nusto.
Suomalainen Sibelius-

juna on kulkenut päivittäin
Helsingin ja Pietarin välillä jo
15 vuotta. Päivittäin Pietarin
ja Helsingin välillä kulkee
myös venäläinen Repin-
juna. Venäläinen Tolstoi-
yöjuna kulkee Moskovan ja
Helsingin väliä.

Kolmanneksen kasvu
matkustajamäärissä

Suomen ja Venäjän välil-
lä tehtyjen junamatkojen
määrä on kasvanut alku-
vuonna 29,6 prosenttia vii-
me vuoteen verrattuna.

Eniten ovat lisääntyneet
venäläisten matkat Suo-
meen. Heidän osuutensa on
65 prosenttia matkoista.
Suomalaisten matkat Venä-
jälle ovat myös lisääntyneet.

Niiden osuus on 27 prosent-
tia maiden välillä tehdyistä
junamatkoista. Loput mat-
kustajista tulevat mm. Aasi-
an maista.

Kaikista junamatkoista
Suomen ja Venäjän välillä
noin 60 prosenttia on vapaa-
ajan matkoja ja 40 prosent-
tia liikematkoja. Venäläisiä
lomailijoita vetävät kesällä
Suomeen erityisesti mökki-
lomat ja täältä Ruotsiin suun-
tautuvat risteilyt. Lisäksi lap-
siperheitä houkuttelevat
huvipuistot.

Suomalaisia vapaa-ajan
matkustajia kiehtoo Venäjäl-
lä edelleen kulttuuri ja his-
torialliset nähtävyydet, mut-
ta myös yhä enenevässä
määrin suurten kaupunkien
parantuneet palvelut, lisään-
tyneet ostosmahdollisuudet
ja vilkas klubielämä.
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Rautateiden Tekniset ja
Insinöörit AMK ry teki
tänäkin vuonna jo pe-

rinteiseksi muodostuneen
matkan kesäkuun alkupäivi-
nä Tallinnaan. Matka oli yh-
destoista ja järjestäjänä on
ollut joka kerta Hannu Paa-
vilainen. Majoituspaikka oli
varattu tuttuun tapaan Ho-
telli Virusta.

Perjantaina 8.6. laivan saa-
vuttua Tallinnaan, odotti
satamassa linja-auto, joka
vei meidät majapaikkaam-
me. Perjantai-illan ohjel-
maan on kuulunut perintei-
sesti hotellille saavuttua tie-
dotustilaisuus matkan ohjel-
masta ja muista järjestelyistä
matkan aikana, sekä myö-
hemmin illalla yhdistyksen
tarjoama illallinen; niin nyt-
kin.

Tämän tiedotustilaisuu-
den yhteydessä RT luovut-
ti eläkkeelle jäävälle entiselle
puheenjohtajalleen Alpo
Mäkiselle muistolahjan.

Lauantaiaamulla 9.6 kello
9 odotti hotellin edessä bus-
si matkailijoita ja suuntana
oli Sakun kunta ja siellä si-
käläinen oluttehdas SAKU.

Kunta sijaitsee Harjumaan
maakunnan keskiosassa,
Tallinnan eteläpuolella. Sa-
kun kuntakeskustaajama on
Saku, jossa asuu lähes 4600
asukasta. Täältä on noin 20
minuutin ajomatka Tallinnan
keskustaan. Kolmeneljän-
nestä Sakun kunnan noin
8200 asukkaasta asuu kun-
nan kolmessa suurimmassa
taajamassa, jotka ovat Saku,
Kiisa ja Kurtna. Kunta on
perustettu vuonna 1866.

Kauniin luonnon ja Män-
niku – järven hiekkarantojen
ansiosta Sakun asukasmää-
rä lisääntyy muutamalla tu-
hannella aina loma-aikana.

Arvioidaan, että tulevan
vuosikymmenen aikana
Sakun väkimäärä kaksinker-
taistuu hyvien liikenneolo-
suhteiden ja lisääntyneen
rakentamisen myötä.

Sakun oluttehtaan, erään
Viron vanhimman panimon,
perinteet ulottuvat 1800–
luvun alkupuolelle. Tuolloin
Sakun omisti kreivi Karl

RT:n matka Tallinnaan 8.-10.6.
Friedrich Rehbinder, joka
rakensi tislaamon ja pani-
mon maatilalleen Saku joen
varteen. Ensimmäinen mai-
ninta panimosta on vuoden
1820 lokakuulta. Tämän
mukaan panimon virallinen
perustamispäivä on 19.10.
1820. Arvellaan että oluen-
pano oluttupia ja majatalo-
ja varten alkoi saman tien.

Vuonna 1849 Karl Baggos-
ta tuli Sakun tilanomistaja.
Hänen poikansa Valerian
Baggo siirsi panimon uuteen
paikkaan, johon perustettiin
höyrypanimo vuonna 1876.
Suursijoitusten ansiosta
panimosta tuli maakunnan
tärkein teollisuuslaitos, joka
1800 luvun lopulla oli valloit-
tanut Harjunmaan markki-
nat.

1991 perustettin yhteisyri-
tys Saku Ölletehas. Vuosi-
kymmenen lopulla Baltic
Beverages Holding AB eli
Pripps Ringnes AB ja Oy
Hartwall Ab omistivat 75 %
osakkeista ja pienet osak-
keenomistajat loput 25 %.
Nykyään brittiläinen Scottish
& Newcastle ja tanskalainen
Carlsberg omistavat puolek-

si Baltic Beveragesin osak-
keeet.

Oluttehtaassa työskente-
lee noin 200 työntekijää ja
tuotevalikoimassa on kolme
tuoteryhmää, eli päämerkit,
erikoisoluet ja kausioluet.

Oluttehtaalta hotellille
palatessa poikettiin Tallinnan
televisiotornissa, joka on
Tallinnan esikaupunkialueen
Piritan korkeimmalla kohdal-
la.

Tornin peruskivi muurat-
tiin 30. syyskuuta 1975 ja tor-
ni valmistui 11. heinäkuuta
1980 todennäköisesti pian
alkavia Moskovan olympia-
laisia silmällä pitäen, jonka
purjehduskisat järjestettiin
Tallinnassa Piritalla.

Tornin korkeus on 314
metriä, ja näköalatasanne,
jossa sijaitsee ravintola Ca-
laxy, on 170 metrin korkeu-
dessa. Tasanteella olevilla
yleisökäytössä olevilla kau-
koputkilla on mahdollisuus
nähdä hyvällä säällä Suo-
men rannikolle asti.

Lauantai-illan ohjelmaan
kuului myös oopperassa
käynti. Osa matkaajista kävi
Erkki Kallion johdolla Esto-

nia Teatterissa, jossa esitet-
tiin italialainen romanttisen
oopperan helmi La Traviata.
Tämä on yksi Verdin kuului-
simpia oopperoita, joka pe-
rustuu Dumas nuoremman
romaaniin Kamelianainen.

Estonia teatterissa, joka on
rakennettu vuonna 1913,
käy vuosittain noin 200 000
ihmistä. Estonian rakennus
on myös yksi Viron itsenäi-
syyden syntypaikoista ja
valtiollisen riippumattomuu-
den peruskivistä.

Teatterissa on järjestetty
1997 alkaen “Viron linnan
juhlat”. Tasavallan president-
ti ottaa vieraansa vastaan
teatterissa 24.helmikuuta
vietettävänä itsenäisyyden
päivänä.

Sunnuntaina 10.6. iltapäi-
vällä oli jälleen kotiin lähdön
aika. Satamassa laivaa odo-
tellessa kiiteltiin matkan jär-
jestäjiä ja mietittiin jo kuu-
meisesti uutta, ensi kesän
matkaa.

Tietolähteet: opas ja esitteet
AM

Rautatie Teknisten ryhmä saapumassa Sakun  oluttehtaalle.



22 RautatieTEKNIIKKA 3 - 2007

SML ON NYT INFRA RY
Suomen Maarakentajien Keskusliitto ry muutti nimensä tämän vuoden alussa 
Infra ry:ksi. Asfalttiurakoitsijoita edustava Asfalttiliitto ry liittyi samalla Infra  
ry:n jäseneksi. Järjestely on osa rakennusteollisuutta edustavan keskusjärjes-
tön Rakennusteollisuus RT ry:n järjestörakenteessa tapahtuvaa muutosta.
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VR Pieksämäen kone-
pajalla on ollut lähes
kymmenen vuotta

yksikön oman ympäristölu-
van mukaista toimintaa. Ym-
päristösertifioinnin piiriin ko-
nepaja tuli vuonna 2002 VR
Kunnossapitopalvelujen
ympäristösertifioinnin yhte-
ydessä, kertoo konepajan
ympäristö- ja laatuvastaava
Jaakko Taskinen.

- Ympäristöluvan hake-
misprosessi  yksikölle tuli
ajankohtaiseksi  1996- 97,
lähinnä  kaluston korroosio-
nestomaalien sisältämien
liuotinpäästöjen takia.

Ympäristölupa saatiin ko-
nepajalle vuoden 1997 lo-
pulla. Lupa sisältää ilman-
suojelulain ja jätelain mukai-
set luvat. Se on voimassa
toistaiseksi, kunnes lupavi-
ranomainen tekee uuden
päätöksen.

Taskisen mukaan lupaan
on asetettu useampia pääs-
törajoja. Lupaan liittyy mm.
laaja raportointivelvoite ko-
nepajan toiminnasta, ener-
gian, veden, materiaalien ja
kemikaalien käytöstä, sekä
itse käsitellyistä, muualle toi-
mitetuista ja varastoiduista
jätteistä.

Lisäksi lupaan on määritel-
ty konepajan ja sen lähialu-
een maaperän pohjavesien
pohjavesien  tarkkailu. Lupa-
viranomainen tarkastaa ra-
portit ja suorittaa 2-3 vuoden
välein tarkastuskäyntejä,
miten ympäristöasiat ovat
konepajalla hoidettu.

- Olemme saaneet tähän-
astisista tarkastuksissa ja
vesiseurannoista OK -tulok-
set.

VR Osakeyhtiön Pieksämäen
konepajalla panostetaan
ympäristötoimintaan ja
jätehuoltoon

Vuonna 2008 meillä tul-
laan tekemään seuraava
pohjavesitutkimus.

Suunnitelmallista
toimintaa

- Kävimme konepajalla 90-
luvun lopulla läpi ympäris-
tölupaprosessin. Se antoi
oppia ja ryhtiä ympäristöasi-
oiden hoitoon jo ennen kuin

VR Konsernin ympäristöjär-
jestelmä vahvistettiin  ympä-
ristökäsikirjana. Konepajal-
la suoritettiin n. 8 kk kestä-
nyt jätehuollon kehittämis-
projekti yhdessä Mikkelin
Ammattikorkeakoulun ym-
päristötekniikan osaston
kanssa 2000-2001. Tällä val-
mistauduttiin jäteluokituk-
sen ja kemikaalilain muutok-
siin.

VR Osakeyhtiön Kunnos-

sapitopalvelut toteutti laatu-
ja ympäristösertifioinnin
vuosina 2001-02, Pieksämä-
en konepaja oli  mukana
sertifiointiprosessissa. Näi-
den toimien sisältämillä asi-
oilla, ympäristövaikutusten
ja - riskien arvioinneilla, au-
ditointi - ja katselmuskäytän-
nöillä, ohjeistuksella, koulu-
tuksella ja tiedotuksella saa-
tiin aikaan kohtuullisen hy-
vät menettelytavat ja käytän-

Ympäristö- ja laatuvastaava Jaakko Taskisen mukaan jätehuolto on konepajassa laaja kokonaisuus.
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nöt konepajalle.
- Ympäristönäkökohtien ja

- vaikutusten arvioinneilla on
saatu  selville, mitkä asiat
ympäristötoiminnassa ovat
isoja ja mitkä pieniä. Arvioin-
ti auttaa myös tunnistamaan
ne asiat, joihin voimme vai-
kuttaa heti ja ne mitkä on
ratkaistava  esim. investoin-
nein pidemmällä jänteellä.

Ympäristötoiminta sisältää
muitakin painopistealueita
kuin jätehuolto - tai pelkkä
ongelmajätehuolto, niiden
merkitystä väheksymättä.
Niihin kuuluu energian ja
veden käyttö, materiaalien ja
kemikaalien käyttö, kierrä-
tystoiminta ja muut työym-
päristön parantamistoimet.

Auditoinnit auttavat
näkemään
kehityskohteet

VR Osakeyhtiössä ympä-
ristöauditointeja on tehty
lähes kymmenen vuotta.
Konepajalle suunnattu en-
simmäinen ympäristöaudi-
tointi tehtiin vuonna 2000.

Aluksi saimme ympäristö-
toimintaan ja jätehuoltoon
liittyviä selviä poikkeamia ja
muutamia kehitysesityksiä,
joista poiki ensimmäiset
parannuskohteet.

Taskinen pitää sisäisiä
ympäristöauditointeja  hyvä-
nä kehitystyökaluna.

- Kun asiat tiedostetaan
niin samalla ne jo nytkähtä-
vät eteenpäin.

Taskinen on ollut vuodesta
2003 kunnossapitoyksikön
sisäisissä auditoinneissa
mukana. Tänä aikana hän on
käynyt kaikissa Kunnossapi-
topalveluiden yksiköissä.

Auditoinnit ovat vuorovai-
kutustilanteita, jotka rikasta-
vat molempia osapuolia ja
antavat näköaloja  hyvistä
käytännöistä ja yksiköiden
kehittymisestä ympäristö-
asioissa.

- Olemme parantaneet
omaa ympäristötoimin-
taamme mm. auditointipa-
lautteiden avulla.

Jatkuu seuraavalla
sivulla.

L&T hoitaa yli puolet konepajan
ympäristönhuollosta

VR Yhtymän Hankinta-
palveluyksikön teke-
mä parin vuoden ta-

kainen puitesopimus ongel-
majätejätehuollosta Lassila
& Tikanojan kanssa johti sii-
hen, että mm. kaikki Kunnos-
sapitopalvelujen yksiköt tu-
livat L&T:n asiakkaiksi.

Pieksämäen konepajalle
L&T on ollut pitempiaikainen
palvelutuottaja OJ-huollos-
sa. Puitesopimus ei tuonut
Pieksämäelle isoja muutok-
sia käytäntöihin. Muutamis-
sa muissa yksiköissä L&T tuli
uutena toimijana mukaan
jätehuoltoon.

L&T:n osuus kasvoi kone-
pajalla sähkö- ja elektroniik-
karomun, loisteputkien ja
tietosuojamateriaalin osalta.
Näiden jätteiden määrät
ovat olleet pieniä.

- Pieksämäen konepajan
ongelmajätehuollosta L&T:n
osuus on noin puolet kone-
pajalla syntyvistä jätemääris-
tä. L&T hakee laitoksilleen
meiltä noin 200-270 tonnia
erilaisia ongelmajätteitä
vuodessa, kertoo konepajan
ympäristö- ja laatuvastaava
Jaakko Taskinen.

L&T:n toiminta näkyy ko-
nepajalla ongelmajätteiden
osalta lähinnä vuokrattujen
kiintoainejätekonttien omis-
tajatarroissa ja silloin, kun
yhtiön autot tulevat nouto-
kierrokselle.

- Olemme olleet tyytyväi-
siä L&T:n asiakaspalvelun
toimivuuteen. Perustana on
pitempiaikainen yhteistyö ja
toistemme tunteminen on-
gelmajätehuollossa. VR:n
Osakeyhtiön ympäristöpro-
sessin ohjausryhmä on tie-
dustellut pariin otteeseen
uuden puitesopimuksen
toimivuutta. Olen voinut
todeta heille, ettei ongelmia
ole ollut, sanoo Taskinen.

Hänen mielestään solmit-
tu puitesopimus on kuiten-
kin liian lyhyt näin isolle
konsernille, eikä sen katta-
vuus ollut Pieksämäen kone-
pajan OJ-huollon tarpeisiin
tarpeeksi laaja.

Sopimuksesta puuttuu

tonnimääräisesti merkittäviä
kiintoainejätelajeja.

Sopimus on tuonut jättei-
den yksikköhintoihin pie-
nehköjä volyymiasiakkaan
etuja.

Taskinen kokee hyvänä,
että L&T:n yhteyshenkilöt
suorittavat asiankäyntejä ja
tarjoavat koulutus- ja asian-
tuntija-apua ongelmajäte-
huoltoa koskevissa aisoissa.
He ovat myös nähneet, että
Pieksämäen konepajalla
asioihin paneudutaan tosis-
saan.

- Osavuositilanteet ja vuo-
siraportit on saatu ripeästi.
Palvelu toimii ja on asiakas-
lähtöistä. Kesäseisokkien
aikana tapahtuvat erilliset
palvelut sovitaan etukäteen,
Taskinen kertaa.

Puitesopimuksella
säästöjä

- VR:llä olemme pyrkineet
tekemään isoista menoeris-
tä puitesopimuksia. VR Yh-
tymällä on ollut valtakunnal-
linen ongelmajätehuoltoso-
pimus jo muutaman vuoden
ajan Lassila & Tikanojan
kanssa, kertoo Pieksämäen
konepajan materiaalipäällik-
kö Risto Happonen.

- Jätehuollossa meillä liik-

kuu isot rahat, joten oli syytä
kilpailuttaa jätehuoltotoimit-
tajat, jotta saadaan säästö-
jä, toteaa Happonen.

Hän myöntää, että valta-
kunnallisella sopimuksella
saatiinkin aikaan kustannus-
säästöjä. Sopimusten tulisi
kuitenkin olla pitempikestoi-
sia, jolloin palvelutuottajan
kanssa voi kehittää toimin-
taa pidemmällä jänteellä.

- Meidän kunnossapito-
sektorilla toimi useita eri jä-
tehuoltotoimijoita, mutta nyt
keskitetyn sopimuksen
myötä olemme saaneet jä-
tehuoltoon parannusta ai-
kaan.

Happonen kokee tärkeä-
nä, että jätehuollosta vastaa-
vaa toimittaja on luotettava
ja auditoitu, jotta vältytään
ikäviltä yllätyksiltä.

- Olen käynyt tutustumas-
sa Lassila & Tikanojan Jyväs-
kylän ongelmajäteterminaa-
liin. Näin toimintaa valvo-
malla saa hyvän kuvan siitä,
miten materiaalien käsittely
koko ketjussa toimii. L&T:ltä
saamme tarvitsemamme eri
jätemateriaalien määrää
koskevat raportit nopeasti.
Yhteistoimintamme on
L&T:n kanssa pelannut hyvin
eikä kentältä ole tullut rekla-
maatioita.

Kuvassa on ongelmajätekappaletavaran akkujen ym. välivaras-
tomme, säiliövaunu toimii nestejätteiden väliselkeyttimenä, pu-
naiset kiintoainekontit ova L&T:ltä vuokrattuja säiliöitä joissa
kesälomaseisokin jälkeiset maalaamojen puhdistusjätteet odot-
tavat noutokierrosta. Mukana on myös osittain laakerirasvojen
kaapimisjätteitä joita syntyy 1-2 tn kuukaudessa.
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Kierrätyksestä
Pieksämäen konepajalla

on panostettu myös jättei-
den kierrätykseen. Konepaja
on merkittävä kierrättäjä
tuotteissaan ja toiminnas-
saan.

Konepajan jätteiden käsit-
telyohjeisto sisältää 17 kier-
rätysjätelajiryhmää, 5  tavan-
omaisen jätteen keräystapaa
ja 25 lajiryhmää ongelmajät-
teitä.

Suurta kierrätystä ovat
komponenttien kunnostus,
eri kalustolajien moderni-
sointityöt, sekä teräs- ja va-
lurautaromun toimitukset.
Hylätyn kaluston osia ja jä-

temateriaaleja myydään jat-
kokäyttöön paikallisesti.

Taskinen kertoo, että
2000-luvulla on  konepajal-
ta toimitettu teräsromua
4500 - 7300 tonniin vuodes-
sa. Meidät on noteerattu
ostajapiireissä, hän naurah-
taa.

Metalliromun toimitukset
konepajalta perustuvat kul-
loisenkin ajan parhaaseen
tarjottuun hintaan. Viime
vuosina isoin vastaanottaja
on ollut Kuusakoski Oy. Ro-
mun myynnillä konepaja saa
tuloja  muiden jätelajien
kustannusten  vastapainok-
si.

Konepajan tuotannosta

merkittävä osa on kaluston
modernisointia. Esimerkiksi
Sp- raaka- puuvaunuja on
tehty yli kymmenen vuotta.
Tässä vaunutyypissä teräs-
rakenteiden kierrätysaste on
n. 85%. vaunun taarapai-
nosta. Vain pankkojen kiin-
nityslistat matalat päädyt ja
pankot ovat uutta terästä.
Muu osa tuotteesta telei-
neen ja muine varusteineen
on kierrätystä.

Kierrätys ja jätehuolto on
monitoimialaisessa konepa-
jassa laaja ja melko vaativa
kokonaisuus. Joudumme
puhdistamaan, raepuhalta-
maan ja pintakäsittelemään
lähes kaiken kaluston mitä

meille tulee kunnossapitoon
ja muutostöille.

Meille tulevat enemmän
tai vähemmän lastijäämäisi-
nä myös kaikki VR Cargon
säiliövaunut, joissa kuljete-
taan teollisuuskemikaaleja,
polttoaineita ja kaasuja.

Puhdistustekniikka  ja työt
tuottavat  ongelmajätteitä,
jotka on käsiteltävä ja  luo-
vutettava ongelmajätteiden
käsittelyluvan omaavalle yri-
tykselle. Jätteissä on mo-
nenlaisia nesteitä, sakkoja,
rasvoja, kiintoaineita ja eri-
laista kappaletavaraa spray-
purkeista akkuihin.

KESÄLAHDEN MAANSIIRTO OY
Palokankaantie 20  59800 KESÄLAHTI

Puh. (013) 686 610
Fax (013) 371 341

Puh. (09) 375 41

Kauppilaisenkatu 9, 33730 Tampere, puh. 03-357 9000
Telefax 03-364 5964, www.keskipakovalu.fi,

email info@keskipakovalu.fi
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Uudenmaan tiepiirin
telematiikan hoito
2007-2009
Tiehallinnon Uuden-

maan tiepiiri pyysi tar-
jousta alkukesän aika-

na liikennetelematiikkajär-
jestelmien hoidosta vuosil-
le 2007-2009. Hankintame-
nettelynä oli rajoitettu me-
nettely, jossa noudatettiin
tarjouspyynnössä ilmoitet-
tuja valintaperusteita. Tarjo-
uskilpailun voitti Oy VR-Rata
Ab, Sähköasennuskeskus.

Hankintapäätöksen mukai-
sesti Tiehallinnon Uuden-
maan tiepiiri ja Oy VR-Rata
Ab sähköasennuskeskus
ovat solmineet 24.8.2007
sopimuksen telematiikan
hoidosta vuosille 2007-2009.
Solmittu sopimus pitää sisäl-
lään liikennetelematiikkajär-
jestelmien määräaikaishuol-
lot, vikojen korjaamisen sekä
tilaajan erikseen tilaamat
työt .  Sop imusa ika  on
31 .8 .2007  k lo  16 .00  -
31.8.2009 klo 16.00.

Oy VR-Rata Ab:n sähkö-
asennuskeskus on toiminut
urakoitsijana Suomen tiever-
kon viimeisten merkittävien
liikennetelematiikan raken-

tamistöissä.
Voitettu hoitourakka omal-

ta osaltaan tukee ja vahvis-
taa yksikkömme liikennete-
lematiikan osaamisstrategi-
aa.

Sopimuksen kohteet

Tiehallinnon Uudenmaan
tiepiirin telematiikan hoito-
urakkasopimukseen kuulu-
vat seuraavien kohteiden
järjestelmät:
- Kehätie II:lla sijaitsevan

Hiidenkallion tunnelin lii-
kenteenhallintajärjestelmä

- Pääkaupunkiseudun mat-
ka- aikajärjestelmän kame-
roiden huoltotyöt ja pesut.
Pääkaupunkiseudulla
matka-aikajärjestelmiä tie-
hallinnolla on mm. Kehä-
teillä I:lla ja III:lla sekä Val-
tateillä 1:llä, 3:llä, 4:llä ja
7:llä.

- Valtatie 1 Lohja-Kehä III
(LoKe) liikenteenhallinta-
järjestelmä. LoKe-järjestel-
mään kuuluu mm. ajora-
dan yläpuolisia muuttuvia

opasteita (neljä kappalet-
ta).

- Valtatie 1 Lohja- Sammatti
(TEKILAS) liikenteenhallin-
tajärjestelmä

- Länsiväylän ruuhkavaroi-
tusjärjestelmä

- Nopeudennäyttötaulut
Uudenmaanpiirin alueella

Yllä mainittuja kaikkia jär-
jestelmiä joko ohjataan ja/tai
järjestelmä tuottaa tietoa
Tiehallinnon Pasilan ohjaus-
keskukseen. Joidenkin jär-
jestelmien ohjaus tapahtuu
yleisiä internet-yhteyksiä
pitkin, tiedonsiirtoyhteytenä
käytetään ADSL - yhteyksiä.
Tiedonsiirtoreitteinä käyte-
tään valokuituja, joko tiehal-
linnon omia tai vuokrattuja
kuituyhteyksiä.

Työskentely

Työskentelyn tärkeimpänä
turvallisuusnäkökohtana on
ajoneuvoliikenteen mahdol-
lisesti aiheuttamat tai aiheu-
tetut vaaratilanteet. Nämä

Liikennetelematiikka on informaatio- ja valvontatekniikkaa tiever-
kolla. Maatieliikenteen ohjaamiseen käytetään muuttuvia merk-
kejä, yleisempiä ovat nopeus-, kaistansulku- ja kelivaroitusmer-
kit (kuvassa).

vaaratilanteet tullaan mini-
moimaan töiden suunnitte-
lulla ja tilapäisillä liikennejär-
jestelyillä.

Pääsääntöisesti määräai-
kaishuollot suoritetaan sul-
jetussa tilassa oleville elekt-
roniikka komponenteille.
Kun käyttöolosuhteet ovat
hyvin vaativat, on suljetun
tilan ja komponenttien laa-
tuvaatimukset hyvin suuret.
Näitä laatuvaatimuksia ei saa
heikentää puutteellisella tai
huonolla huoltotyöllä.

Työskentely tapahtuu pää-
sääntöisesti normaalina ar-
kityöaikana klo 7.00 - 16.00
välillä. Ainoastaan matka-ai-
kajärjestelmän kameroiden
mahdolliset huoltotyöt ja
pesut tullaan suorittamaan
yöaikana klo 21.00 - 05.00
välillä.

Teksti
Aarre Loppi

Kuvat
Matti Nyrhinen

Esimerkiksi ajoradan yläpuoliset muuttuvat opasteet vaativat huo-
lellisuutta työkalujen ja varaosien putoamisen estämiseksi. Etenkin
silloin kun työskennellään liikenteelle auki olevan kaistan yläpuo-
lella.
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Uusia arvioita työelämän
muutoskehityksestä
Viime vuosien voimakas taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys on saanut
yhteiskuntatieteilijät arvioimaan uudelleen sitä, millaisten muutospaineiden eteen
työelämä on joutumassa Suomessa ja muissa kehittyneissä teollisuusmaissa. Erityiseksi
haasteeksi on noussut epävarmuuden lisääntyminen työelämässä, jolloin ihmisten on
vaikea nähdä työtilanteensa mielekkäänä ja hallittavana. Tilannetta voidaan korjata
poistamalla mielekkään työnteon esteitä. Tämä käy ilmi Työterveyslaitoksen
julkaisemasta Työ murroksessa -artikkelikokoelmasta, jonka kirjoittajina on joukko
työelämän tutkimuksen asiantuntijoita.

Kirjassa pohditaan, mil-
laisin keinoin muutos-
ta voitaisiin ohjata kan-

salaisten ja yhteiskunnan kan-
nalta järkeviin suuntiin. Vielä
1990-luvulla painotettiin tie-
totekniikan merkitystä, kun
taas nykyisin tieteen ja teknii-
kan vaikutuksia työhön tarkas-
tellaan monipuolisemmin.
Monissa organisaatioissa py-
ritään tänä päivänä maksi-
maaliseen tehokkuuteen ja
joustavuuteen kaikkien re-
surssien osalta. Työ murrok-
sessa -kirjan kirjoittajat ovat
huolissaan siitä, miten työ-
markkinat kehittyvät, kun kil-
pailu työstä jatkuu edelleen.

Vuokratyövoiman
käytön ennustetaan
edelleen kasvavan

Työvoiman vuokrauksen
nykyinen toimintamalli muut-
taa voimakkaasti työmarkki-
noiden perinteistä rakennet-
ta ja työntekijän asemaa orga-
nisaatiossa. Työvoiman vuok-
raus siirtää käyttäjäyrityksen
liiketoiminnan volyymin vaih-
telusta aiheutuvan riskin vuok-
ratyöntekijän kannettavaksi.
Vuokratyöntekijä toimii tilan-
teessa yrityksille palveluita
myyvän yrittäjän tavoin, kui-
tenkin vailla valtaa hinnoitel-
la omaa työpanostaan. Tutki-
musten mukaan vuokratyön-
tekijät kokevat olevansa eri-
arvoisessa asemassa suh-
teessa vakituisiin työntekijöi-
hin ja tuntevat epäluottamus-
ta työnantajia kohtaan. Profes-
sori Riitta Viitala Vaasan yli-
opistosta varoittaa, että pit-
kään jatkuessaan kokemukset
epäoikeudenmukaisuudesta

voivat kanavoitua tavoilla,
jotka eivät ole eduksi yksilöille
itselleen, työyhteisöille eikä
yhteiskunnalle.

Viitalan mukaan vuokratyö-
voiman käytön toimintamal-
lit ja normit voisivat kehittyä
myönteiseen suuntaan siten,
että vuokratyö tunnustettai-
siin yhtenä mielekkäänä ura-
vaihtoehtona. Tämä edellyt-
tää vuokratyöntekijöiden työ-
suhdeturvan parantamista
lainsäädännön keinoin sekä
henkilöstövuokrausliiketoi-
minnan nykyistä parempaa
valvontaa. Vuokratyövoimaa
tulisi yrityksissä kohdella tasa-
arvoisesti suhteessa muuhun
henkilökuntaan, sekä palkka-
us-, että muissa työsuhdeasi-
oissa.

Myös Työterveyslaitoksen
tutkija Liisa Moilanen on huo-
lissaan ns. epätyypillisissä
työsuhteissa työskentelevistä.
Lainsäädännön ja työelämän
käytäntöjen kehittämisen li-
säksi hän peräänkuuluttaa yri-
tyksiltä aktiivista yhteiskunta-
vastuun kantamista henkilös-
töpolitiikassaan.

Ovatko epätyypilliset
työsuhteet
tulevaisuudessa
tyypillisiä työsuhteita?

Joidenkin arvioiden mu-
kaan lähes puolet Euroopassa
solmittavista uusista työsuh-
teista voidaan luokitella epä-
tyypilliseksi, ei vakituiseksi
palkkatyöksi. Voidaanko siis
enää edes puhua epätyypil-
lisistä työsuhteista, kysyy yli-
assistentti Jussi Vähämäki
Joensuun yliopistosta artikke-
lissaan.

Vähämäen mukaan tämän
päivän työntekijältä vaaditaan
yrittäjämäisempää toimintaa
ja itsenäistä riskin ottamista,
mikä aiemmin oli kokonaan
organisaation harteilla. Tällai-
nen yhdenmiehen yritys, eli
“prekaari työläinen”, voi pitää
työtään mukavana; hänen on-
gelmansa ja huolensa alkavat
vasta kun hän joutuu ajatte-
lemaan esimerkiksi perhet-
tään, asuntoaan, ylipäätään
tulevaisuuttaan.

Tämän päivän työ on yhä it-
senäisempää ja työtehtävät
ovat moninaisempia. Työn
persoonallistuminen on mer-
kinnyt työntekijän suurempaa
sitoutumista työhönsä, mikä
näkyy ns. “vastuusairauksien”
kuten ahdistuksen, masen-
nuksen, stressin ja loppuun
palamisen lisääntymisenä.

Uhkaavaa työvoimapulaa
pyritään osaltaan torjumaan
työn ja palvelujen teknistämi-
sellä. Muun muassa tervey-
denhuollossa ja sosiaalityös-
sä työn sisältöjä pyritään ke-
hittämään ja teknistämään
luomalla ns. hyviä käytäntö-
jä, mikä ei ole kuitenkaan täy-
sin ongelmatonta. Vähämäen
mukaan työ ei teknisty työn-
tekijän ja työolojen ehdoilla,
vaan taloudellisista ja hallin-
nollisista lähtökohdista. Työn
sisältöjä kehitetään nykyisin
usein ulkopuolisen rahoitus-
lähteen turvin.

Luova työ ristipaineissa
Suoran budjettirahoituksen

vähentyminen on nähtävissä
myös luovilla tieteen ja kult-
tuurin aloilla. Niiden on avau-
duttava markkinoille ja hou-
kuteltava investoijia ja ulko-

puolista rahoitusta. Samalla
paineet palvelujen myymi-
seen ja tiedon tuotteistami-
seen kasvavat, toteaa Vähä-
mäki. Nämä vaatimukset vai-
vaavat erityisesti luovan työn
tekijöitä. Luovan työn tekijälle
esimerkiksi taiteilijalle tai tut-
kijalle työ on usein muutakin
kuin voiton tai palkkion tavoit-
telua. Työtä tehdään kutsu-
muksesta, ja se nähdään jopa
elämäntehtävänä, sanovat
tutkijat Ilkka Pirttilä ja Riku Nik-
kilä Työterveyslaitoksesta.

Huoli työelämän kehittä-
misestä on yhteinen

Kirja koostuu 15 artikkelis-
ta, jotka pohtivat työelämän
muutosta erilaisista näkökul-
mista, myös sukupuolijakojen
keskeistä merkitystä painot-
taen. Kirja erittelee työelämän
muutoksen nykytilaa ja muu-
tosta koskevaa tutkimusta
pyrkien hahmottelemaan tut-
kimuksen tehtäviä tästä
eteenpäin. Kirja ei esitä katta-
vasti koko tutkimuskenttää,
vaan kokoaa yhteen joukon
erilaisia näkökulmia ajankoh-
taisista työelämän ilmiöistä.

Kirjan kokoamisesta vastan-
nut Antti Kasvio Työterveys-
laitoksesta näkee teoksen lä-
pikäyvänä teemana huolen
siitä, miten työelämän kohe-
renssi, yhtenäisyys ja mielek-
kyys uhkaavat kadota meneil-
lään olevissa muutosproses-
seissa. Kirjoittajat pohtivat
keinoja yhtenäisyyden vah-
vistamiseksi niin, että ihmiset
voisivat kokea työnsä ja siinä
tapahtumassa olevat muutok-
set jälleen mielekkäinä ja hal-
littavissa olevina.
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Tutkimus osoittaa:

Yritykset ovat tunnistaneet
turvallisuuden ja
tuottavuuden yhteyden
Turvallisuus ja tuottavuus ovat saman
mitalin kaksi eri puolta. Ne kulkevat käsi
kädessä ja niitä ei voi erottaa toisistaan.
Näin voi kiteyttää tutkimustulokset, jotka
syntyivät laajassa, juuri valmistuneessa
yhteistyöprojektissa “Työtapaturmien
aiheuttamat kustannukset -
Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen
tuottavuuteen”.
Tutkimuksen mukaan suurin osa
yrityksistä on tunnistanut turvallisuuden
ja tuottavuuden välisen yhteyden.

Tapaturmien ja sairaus-
poissaolojen aiheutta-
mia kustannuksia seu-

rataan useilla eri tavoilla,
mutta harva yritys seuraa
panoksia, jotka on laitettu ta-
paturmien ehkäisyyn ja työ-

terveyden edistämiseen. Tu-
losta on mahdollista saada
aikaan pienilläkin satsauksil-
la esimerkiksi parantamalla
siisteyttä ja järjestystä.

- Työturvallisuuden merki-
tys tuottavuuteen on ajan-

kohtainen, sanoi Helsingis-
sä järjestetyssä projektin
päätösseminaarissa, tutki-
musta johtanut Työterveys-
laitoksen tiimipäällikkö Mark-
ku Aaltonen. Hänen mukaan
taloudellinen ulottuvuus on
yksi tapa tarkastella työtur-
vallisuutta.

- Lähes 2/3 yrityksistä vas-
tasi seuraavansa työtapatur-
mien- ja sairauspoissaolojen
kustannuksia. Vain noin joka
viides yritys vastasi seuraa-
vansa työturvallisuustoimin-
nan kustannuksia eli tapatur-
mien ehkäisyyn laitettua pa-
nostusta.

Aaltosen mukaan turvalli-
suudesta ei ole haittaa yri-
tyksille, pikemmin päinvas-
toin. Hän korosti, että korke-
an tuottavuuden maissa,
kuten Suomessa on alhai-
nen tapaturmataajuus.

Kustannuksissa suuria
eroja

Tapaturmakustannustieto-
ja kerätään monilla tavoin
eikä vakiintunutta tapaa näy-
tä olevan. Kyselyssä ilmoi-
tettujen tapaturmien osalta
yhden työtapaturman koko-
naiskustannusten keskiarvo
oli 6031 euroa.

- Keskeistä tapaturman
kokonaiskustannuksissa on

Työterveys ja työturvallisuus
tuottavuustekijänä -sivusto käytettävissä
Työsuojelun tietopankissa
Projektissa kerätyt tiedot ovat luettavissa Työsuojelutie-
topankin Hyvät käytännöt -osiossa. “Työterveys ja työ-
turvallisuus tuottavuustekijänä” -sivuston suora osoite
on:  www.tyosuojelutietopankki.fi/tuottavuus

se, onko kysymyksessä iso
vai pieni yritys, ja onko ky-
symyksessä pieni vai vaka-
va tapaturma. Kokonaiskus-
tannukset voivat vaihdella
eurosta satoihin tuhansiin
euroihin, muistutti Tapatur-
mavakuutuslaitosten liiton
johtaja Hannu Tarvainen.

Vuosina 2005-2007 toteu-
tettu “Työtapaturmien aihe-
uttamat kustannukset - Työ-
turvallisuuden merkitys työ-
paikkojen tuottavuuteen” -
projekti liittyi valtakunnalli-
seen työtapaturmaohjel-
maan. Tutkimuksen tekivät
Työterveyslaitoksen työtur-
vallisuustiimi, Tampereen
teknillisen yliopiston Cost
Management Center ja Ta-
paturmavakuutuslaitosten
liitto.

Kuudessa eri tutkimusosi-
oissa keskityttiin tapaturma-
kustannusten laskemiseen
yritystasolla ja yritysten vä-
lisissä toimitusketjuissa sekä
testattiin uuden tapaturmas-
kenaariomallin soveltuvuut-
ta Suomessa. Merkittävä
osa tutkimusta oli myös
vuonna 2006 avatun Inter-
net-sivuston kehittäminen ja
tutkimustulosten perusteella
tehtävän koulutus- ja tiedo-
tusaineiston tuottaminen ja
hyödyntäminen.



30 RautatieTEKNIIKKA 3 - 2007

Turun ja Toijalan välillä
uusittiin radan päällys-
rakennetta toukokuun

puolivälistä. Työt alkoivat
Toijalasta ja ne kestivät elo-
kuun lopulle. Töitä tehtiin
öisin ja aamupäivisin. Pääl-
lysrakenteen uusiminen oli
tämän kesän suurin perus-
korjaustyö rataverkolla, ja
sen toteutti Oy VR-Rata Ab.
Töiden tilaaja on Ratahallin-
tokeskus.

Viime vuonna päällysra-
kennetta uusittiin 60 kilomet-
rin matkalta Humppila-Lieto-
välillä. Tänä kesänä uusittiin
loput radan päällysraken-
teesta rataosilla Toijala-
Humppila ja Lieto-Turku.
Töitä tehtiin yhteensä noin
128 kilometrin matkalla.

VR-Radan suurimmat
työkoneet käytössä

Päällysrakennetöissä uu-
sittiin kaikki kiskot ja ratapöl-
kyt. Lisäksi radan sepelituki-

kerros puhdistettiin ja rou-
taeristetään osittain. Päällys-
rakenteen vaihtotöiden jäl-
keen raide asetettiin geo-
metrisesti oikeaan asemaan-
sa, viimeisteltiin ja hitsattiin
jatkuvaksi. Päällysrakenteen
uusiminen edellytti myös
mittavia turvalaite- ja sähkö-
ratatöitä.

Työmailla käytettiin VR-
Radan suurimpia työkonei-
ta, raiteenvaihtojunaa, kahta
sepelinpuhdistuskonetta,
useita raiteen tukemiskonei-
ta, sepelijunia, stabilisaatto-
reita, sähköratatyökoneita
sekä tukikerroksen muotoi-
lukoneita.  Ratapölkkyjä
uusittiin tänä kesänä kaikki-
aan 31 000 kappaletta ja kis-
koja 123 kilometriä. Töissä
oli lähes 300 radan raken-
nuksen ammattilaista.

Ratatyöt vaikuttivat
juna- ja tieliikenteeseen

Ratatöiden vuoksi Turun ja

Tampereen välisen radan
junavuoroja korvattiin tou-
kokuun puolivälistä busseilla
aamuisin ja iltaisin. Junalii-
kenteelle oli työmaa-alueil-
la asetettu nopeusrajoitus.
Osa Tampereen ja Turun
välisestä tavaraliikenteestä
kiersi Hyvinkäältä ja Karjaalta
rantaradan kautta Turkuun.

Ratatöiden vuoksi oli usei-
ta tasoristeyksiä ajoittain
suljettu. Tasoristeystöiden
aikana tieliikenne ohjattiin
korvaaville reiteille tai hoi-
dettiin erityisjärjestelyin.
Turun, Humppilan ja Metsä-
kansan ratapihoilla kuormat-
tiin töissä tarvittavaa sepe-
liä kaikkiaan noin 130 000
tonnia

Rautatiekuljetukset
tehostuvat -
turvallisuus lisääntyi

Päällysrakenteen uusimi-
nen Turku-Toijala-välillä on
osa kolmivuotista hanketta,

jolla parannetaan radan kun-
toa. Ratatöiden tavoitteena
on lisätä junaliikenteen tur-
vallisuutta ja liikenteenväli-
tyskykyä. Päällysrakenteen
vaihtaminen on myös pe-
rusedellytys sille, että radan
suurin sallittu akselipaino
voidaan tulevaisuudessa
nostaa 25 tonniin. Tällä het-
kellä rataosan suurin sallit-
tu akselipaino on 22,5 ton-
nia.

Radan kantavuutta paran-
tamalla tavaravaunujen ak-
selipainoa voidaan korottaa
ja junissa voidaan kuljettaa
nykyistä raskaampia kuor-
mia. 25 tonnin akselipaino
on Ratahallintokeskuksen
tavoitteena kaikilla tärkeillä
tavaraliikenteen kuljetusrei-
teillä. Korkean akselipainon
sallivia rataosia ovat nyt
Porin Mäntyluodon ja Harja-
vallan välinen rataosa, Lah-
den ja Keravan välinen oiko-
rata sekä Hangon ja Kirknie-
men välinen rata.

Turku-Tampere-rata osa
junaliikenteen
runkoverkkoa

Tampereen ja Turun väli-
nen rata on yksi Suomen
vilkkaimpia.  Se on sekä
henkilö- että tavaraliikenteen
käytössä. Rataosalla liiken-
nöivissä kaukoliikenteen
junissa tehtiin viime vuonna
noin 670 000 matkaa.

Rata on osa tavaraliiken-
teen runkoverkkoa. Tavara-
liikennettä Turku-Toijala-ra-
dalla kulkee vuodessa noin
1,7 miljoonaa tonnia. Niistä
kolmasosa on vaarallisiksi
luokiteltuja aineita. Suurim-
mat tavaravirrat ovat Turun
satamaan sekä Uuteenkau-
punkiin.

Turku-Toijala-rataosan pi-
tuus on noin 128 km. Rata-
osa on sähköistetty, kauko-

Oy VR-Rata Ab urakoi
päällysrakennetöitä
Turku-Toijala-radalla

Päällysrakennetöitä tehtiin öisin ja aamupäivisin. Kuva: Soile Laaksonen / VR viestintä.
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ohjattu ja varustettu junien
automaattisella kulunval-
vonnalla (JKV).  Radan säh-
köistystyö käynnistyi vuon-
na 1996 ja se valmistui vuon-
na 2000.

Turun ja Toijalan välisen
radan rakentamisesta annet-
tiin asetus helmikuussa
vuonna 1874. Rata vihittiin
käyttöön Toijalan asemalla
vuonna 1876.

VR-Rata päällysrakenne-
töiden asiantuntija

VR-Rata urakoi päällysra-
kennetöissä tänä vuonna
myös Seinäjoen ja Oulun
sekä Rovaniemen ja Kemi-
järven välillä. Yhtiö uusii
myös Helsingin Ilmalan sekä
Imatran ratapihoja, joissa
tehdään päällysrakennetöi-
den lisäksi turvalaite- ja säh-
köistystöitä. Tampereella ra-
tapihan alittava Matkakes-
kustunneli sekä Seinäjoella
uusi ohitustie ovat VR-Ra-
dan ja sen tytäryhtiön Me-
gasiirron merkittävimpiä
suunnittelu- ja rakennusura-
koita tänä vuonna.

OY RAILTRANS LTD
Mannerheimintie 160 B, Box 33, Fin-00271 HELSINKI, Finland
Telephone +358-9-5845 7320, Fax +358-9-5845 7330

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia

sales@railtrans.fi
www.railtrans.fi

Ota yhteyttä:
Trailer-Metalli Oy
Raimo Poutiainen
Asemantie 52, 03100 NUMMELA
P. (09) 222 4538, gsm 0400 839 187

Trailer-Metalli Oy
Raskaan kuljetuskaluston valmistus,
huolto ja varaosamyynti.
Tuotteet ja palvelut:

•puutavaraperävaunut
•rahtivaunut
•vaihtolavaperävaunut
•jauhekuljetusperävaunut
•betoniautot täydellisine varusteineen
•telitykset
•jarrujen huolto ja laskelmat
•erikoisvarusteiden asennus
•muutostyöt
•täydellinen varaosapalvelu ja huolto
•katsastukset

I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O

PONTEK OY
KUTOJANTIE 2 E
02630 ESPOO
PUH. (09) 2530 4500
TELEFAX (09) 2530 4545

• Rakennustekniikka

• Rakennuttamispalvelu

• Tietojenkäsittelytekniikka
SKOL ry:n jäsen

VR-Rata tarjoaa radanpi-
don suunnittelu-, rakenta-
mis- ja kunnossapitopalve-
luja valtiolle, kunnille, sata-
mille ja rautatiepalveluja
käyttäville yrityksille. VR-

Rata on Suomen johtava
radanpidon yritys. Yli

90 % yrityksen liikevaih-
dosta tulee valtion rataverk-
koa hallinnoivan Ratahallin-
tokeskuksen tilauksista. Ra-

tojen rakentamisen ja kun-
nossapidon liikevaihto oli
viime vuonna 232,6 miljoo-
naa euroa ja henkilökunnan
määrä noin 2 400 henkilöä.
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Oy VR-Rata Ab,
sähköasennuskeskus turvaa
Vuosaaren sataman
rautatieliikennettä

Oy VR-Rata Ab, sähköasen-
nuskeskus suunnittelee, ra-
kentaa ja toimittaa Vuosaa-
ren sataman rautatieliiken-
nettä varten asetinlaitteen,
akselilaskentalaitteen sekä
ohjauspisteen. Toimitus si-
sältää laitteet ja niihin liitty-
vän suunnittelu- ja rakenta-
mistyön satamaradalle, ra-
tapihalle sekä Suomen pi-
simpään rautatietunneliin.
Vuosaaren satamaradan
turvalaitteiden koko raken-
tamisprojektista ja asennuk-
sista vastaa Oy VR-Rata Ab.
Loppuasiakas on Vuosaaren
sataman liikenneyhteyksistä
vastaava VUOLI-projekti,
jossa ovat mukana Tiehallin-
to, Ratahallintokeskus ja Me-
renkulkulaitos. Komponentit
toimittaa Siemens osakeyh-
tiö.

VR-Radan toimittama ase-
tinlaite ohjaa ja turvaa Vuo-
saaren sataman tuloratapi-
han rautatieliikennettä mm.
varmistamalla, että junat
kulkevat oikeita reittejä ja
oikeaa nopeutta halutuille
raiteille.

Akselilaskentalaitteen
avulla Vuosaaren ratapiha ja
satamarata yhdistetään pää-
rataan Keravalla.  Akselilas-
kentalaitteen avulla valvo-
taan junien kulkua Suomen

Oy VR-Rata Ab, sähköasennuskeskus suunnittelee, rakentaa ja
toimittaa rautatien turvalaitteet rakenteilla olevaan Vuosaaren
satamaan.  Toimitus kattaa päärataan yhdistyvän satamaradan,
satama-alueella olevan ratapihan sekä Suomen pisimmän
rautatietunnelin.  Toimitukset ajoittuvat  loppuvuoteen 2007 ja vuodelle
2008.

pisimmässä rautatietunne-
lissa, jonka pituus on 13,5
kilometriä.  Turvallisuussyis-
tä tunnelin ovi on suljettu, ja
se aukeaa junan lähestyes-
sä ovea.  Asetinlaiteelle tu-
lee tieto myös tunnelin sa-
vusulkuverhoista, jotka es-
tävät savun leviämisen tuli-
palotilanteessa.  Asetinlait-
teessa myös huomioidaan,
että tällaisessa poikkeusti-
lanteessa junaliikenne on
turvallista.

Satamaradan rautatielii-
kennettä valvotaan teknolo-
gialla omasta ohjauspistees-
tä, joka jatkossa liitetään
Etelä-Suomen junaliiken-
teen kauko-ohjausjärjestel-
mään.  Silloin myös satama-
rataa valvotaan kauko-ohja-
uskeskuksesta.  Satamara-
dalla arvioidaan kulkevan 20
junaa päivässä, 10 junaa
molempiin suuntiin.

VR-Radan satamaradan
toimituksissa on huomioitu
yhteensopivuus pääradan
sekä Etelä-Suomen kauko-
ohjausjärjestelmän teknolo-
gioiden kanssa. Etelä-Suo-
men kauko-ohjausjärjestel-
män rakentamisesta Oy VR-
Rata Ab on solminut jo aikai-
semmin sopimuksen Sie-
mens osakeyhtiön kanssa.
Kauko-ohjausjärjestelmä

valmistuu kokonaisuudes-
saan vuonna 2010.

VR-Rata  on aiemmin sol-
minut sopimuksen Vuosaa-
ren sataman liikenteenhallin-
tajärjestelmän rakentami-
sesta Siemens osakeyhtiön
kanssa. Järjestelmän avulla

hoidetaan tieliikenteen oh-
jaus normaali- ja poikkeus-
tilanteissa.  Sopimus solmit-
tiin vuonna 2006, ja toimitus
valmistuu syksyllä 2007.

Teksti: Aarre Loppi

VR-konserniin kuuluva Oy VR-Rata Ab on
erikoistunut ratojen suunnitteluun,
rakentamiseen ja kunnossapitoon.
Palveluihin kuuluvat myös sähkö- ja
turvalaiteurakointi ja kunnossapito sekä
sähkön siirron valvonta- ja käyttöpalvelut.
Yhtiön kilpailukyvyn perustana ovat
pitkäaikainen kokemus, osaamisen
korkea taso ja erikoiskalusto. VR-Radan
liikevaihto vuonna 2006 oli yli 232
miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on
noin 2 200.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Palvelutaso
erinomaiseksi

Kirjoitan tätä toipilaana. 13-vuotiaana jääkiekko-ot-
telussa saadun lonkkavamman seuraukset on nyt
lopullisesti korjattu, ja totuttelen elämään taas kah-

della terveellä jalalla uuden titaanisen lonkkanivelen an-
siosta.

Vuosia jatkuneet säryt jäivät leikkauspöydälle, ja käve-
lemään opettelukin on jo erinomaisen hyvässä vauhdis-
sa. Kuten varmasti moni muukin vastaavassa tilantees-
sa ollut, ajattelen kunnioituksella lääketieteellisen tekno-
logian kehitystä, joka mahdollistaa normaalin elämän, mm.
meille erilaisista nivelvaurioista kärsiville.

Ennen muuta lämpimät ajatukseni suuntautuvat huip-
puammattitaitoisten ja motivoituneiden lääkäreiden, sai-
raanhoitajien, fysioterapeuttien ja muiden minua hoita-
neiden ammattilaisten puoleen. Toiminta oli hoidon kai-
kissa vaiheissa erittäin hyvin suunniteltua, turvallista,
täsmällistä ja ammattitaitoista. Kun vielä henkilöstön
palveluasenne oli vähintään loistohotelliluokkaa, ei voi
muuta kuin hämmästellä ja koettaa kuvitella millainen laa-
tujärjestelmä tuon kaiken takana piilee.

Oman alamme kuulumiset ovat jo pidemmän aikaa ol-
leet pääosin mollivoittoisia. Uutiset rautatieliikenteen
ongelmista ovat olleet niin usein toistuvia, että liikenteen
sujuminen normaalisti ylittää kohta uutiskynnyksen. Jos
lumipyryt eivät ole tukkineet vaihteita, tai ukonilmat se-
koittaneet turvalaitteita, niin ajolangan ripustimet ovat
katkenneet, Pendolino-runkojen yhdistäminen ei ole on-
nistunut, tai kaivinkone on katkaissut sähköpylvään ha-
ruksia.

Kaiken kaikkiaan liikenteen täsmällisyys on ollut epätyy-
dyttävällä tasolla. Media kritisoi meitä kovalla kädellä,
LVM:n korkea virkamies syyttää alaa julkisesti asenneon-
gelmista ja Liikenneministeri pyytää selvitystä. Onneksi
asiakkaiden sietokynnys on selvästi korkeammalla tasolla,
mistä parhaimpana osoituksena on henkilöliikenteen pit-
kään jatkunut, ja kuluvan vuoden aikana Kerava-Lahti
oikoradan myötä jo vallan huikeaksi noussut matkusta-
jamäärien kasvu.

Negatiivisten tapahtumien kierre voi kuitenkin pysäyt-
tää hyvän kehityksen ja pahimmassa tapauksessa jopa
kääntää sen suunnan. Työskentelemmepä sitten alan vi-
ranomaisten, operaattorin, konsulttien, rakentajien tai
kunnossapitäjien palveluksessa, on johtotähtenämme
oltava rautatieliikenteen palveluja ostavan asiakkaan tyy-
tyväisyys.

Seinillämme roikkuvien lukuisten sertifikaattien on muu-
tuttava käytännössä myös loppuasiakkaan kokemaksi erin-
omaiseksi palvelutasoksi. Jotta ponnisteluillamme olisi

mahdollisuus johtaa tulokseen, on myös valtiovallan
vastattava omasta osuudestaan. Sinivihreän hallituksen
on nostettava rautateiden korvausinvestointeihin valtion
budjetissa osoitettavat määrärahat pysyvästi tarpeiden
edellyttämälle tasolle. Vain näin voidaan merkittävästi vä-
hentää vanhenevista ratateknisistä rakenteista ja järjes-
telmistä aiheutuvia häiriötilanteita ja taata rautatieliiken-
teelle mahdollisuudet palvella asiakkaita vähintään näi-
den odotuksia vastaavalla tasolla.

Jotta rautatieliikenne voisi jatkaa kasvuaan, ja näin vastata
omalta osaltaan mm. ilmastonmuutoksen tuomaan haas-
teeseen, on Hallituksen lisäksi nopeutettava käynnissä ole-
via, ja käynnistää uusia rataverkon kehittämisinvestoin-
teja. Kerava-Lahti oikoradan rakentaminen osoitti, että rau-
tatierakentamisessa kustannusarviot pitävät.

Valmistuttuaan oikorata on osoittanut, että uusia mat-
kustajia juniin riittää, kunhan tarjonta vastaa asiakkaiden
tarpeita ja odotuksia. Yleinen mielipide on kääntymässä
joukkoliikennemyönteisyyden suuntaan, eikä omalla au-
tolla kulkemisessakaan ole enää sellaista hohtoa, kuin oli
matalamman elintason vuosina.

Joukkoliikennemuodoista ympäristöystävällisimpänä,
raideliikenteellä on oltava keskeinen asema maamme lii-
kennestrategiassa. Vain näin toimien voivat monet halli-
tusohjelmaan kirjatut hyvät ajatukset muuttua todeksi.

Tulevaisuus on raiteilla
Esko Salomaa

Puheenjohtaja Esko Salomaa
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PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN PALSTA

Esko Luoto
pääluottamusmies

Ajankohtaisia
työmarkkina-asioita
Tätä kirjoitettaessa val-

taosin lomat ovat ta-
kanapäin. Toivottavas-

ti lomalla on rentouduttu ja
kerätty voimia loppuvuoden
ponnisteluihin niin työssä
kuin edunvalvonnassa.
Edessä on työteliäs mutta
mielenkiintoinen ja haasta-
va syksy.

RTL ry on valmistautunut
tuleviin työehtosopimus-
neuvotteluihin keskittyen
lähinnä tes:in tekstikysymyk-
siin. Neuvotteluja ei ole vielä
käynnistetty ja näyttää, että
ne käynnistyvätkin vasta
syyskuun loppupuolella.

Uusi yhteistoimintalaki
Uusi yhteistoimintalaki as-

tui voimaan 1.7. 2007. Lain
tarkoituksessa ja sen eri yh-
teistoimintamenettelyjä kos-
kevissa säännöksissä koros-
tetaan aikaisempaa enem-
män yhteistoiminnan hen-
keä ja yksimielisyyteen pää-
syä.

Uuden lain myötä työnan-
tajalla on velvollisuus antaa
henkilöstöryhmien edusta-
jille varsin kattavasti tietoja
yrityksen taloudellisesta ti-
lasta, palkoista ja työsuhteis-
ta. Samoin yhteistoiminta-
neuvotteluissa on laadittava
vuosittain yrityksen henkilö-
suunnitelma ja koulutusta-
voitteet työntekijöiden am-
matillisen osaamisen ylläpi-
tämiseksi ja edistämiseksi.
Vanhassa laissa ei puhuttu
tavoitteista eikä niiden laa-
timisesta yhdessä. Yhteistoi-
mintaryhmissä toimivien
henkilöstön edustajien tulee

valvoa, että uuden lain edel-
lyttämät velvoitteet toteutu-
vat.

Vuorotteluvapaa
Vuorotteluvapaajärjestel-

mä jatkuu edelleen määrä-
aikaisena. Nykyinen määrä-
aikainen laki on voimassa
vuoden 2007 loppuun ja sitä
on päätetty jatkaa edelleen
kahdella vuodella. Vakinais-
taminen lykkääntyy sen
vuoksi, että työmarkkinajär-
jestöt eivät päässeet yksi-
mielisyyteen vuorotteluva-
paan kustannusten jakami-
sesta.

Vuorotteluvapaa voi kes-
tää minimissään 3 kuukautta
ja maksimissaan lähes vuo-
den. Vuorotteluvapaasta on
sovittava työnantajan kans-
sa ja vapaalle on mahdollista
lähteä vain jos sijaiseksi löy-
tyy työvoimatoimistossa
työttömänä oleva työnhaki-
ja.

Järjestöissä tapahtuu
Autokatsastusalan edun-

valvonta keskittyy palkan-
saajajärjestö Pardiaan.

Moottoriajoneuvojen Kat-
sastusmiehet ry liittyivät Tek-
niikan ja Tiedon Toimihen-
kilöt TTT ry:n jäsenjärjestök-
si 1.7.2007 ja tätä kautta
Pardiaan. Aiemmin liitto
kuului Helsingin Insinöörit HI
ry:een, joka on akavalaisen
Uuden Insinööriliiton jäsen.

Moottoriajoneuvojen Kat-
sastusmiehiin kuuluu lähes
100 esimiestä ja asiantunti-
jaa.

Uuden järjestäytymisen
kautta katsastusalan suurim-
man yrityksen, A-Katsastus
Oy konsernin kaikki henkilö-
yhdistykset kuuluvat STTK-
laiseen Pardiaan. Kaikkiaan
katsastusalalla työskentelee
1140 pardialaista henkilöä.

Logistiikka STTK
Kuljetusliitot STTK perus-

tettiin 2001 merenkulkujär-
jestöjen aloitteesta täyden-
tämään pitkään toimineen
merenkulun neuvottelukun-
nan toimintaa STTK:n kulje-
tusaloilla. Nykyisen nimen-
sä neuvottelukunta otti vuo-
den 2006 lopulla. Neuvotte-
lukunta on osallistunut aktii-
visesti logistiikan toimialal-
la käytyyn vuoropuheluun ja
julkaissut yhdessä Elinkeino-
elämän Keskusliiton (EK) ja
Suomen Ammattijärjestöjen
Keskusliiton (SAK) kanssa
kannanottoja alan kilpailuky-
vyn ylläpitämiseksi.

Logistiikka STTK edustaa
kaikkia liikennemuotoja ja
monipuolisesti alan infra-
struktuurin toteutusta.
STTK:n jäsenliitoissa on
edustettuna tie-, rautatie- ja
lentoliikenne sekä merenkul-
ku. Lisäksi jäsenjärjestöissä
on edustettuna väylästön
suunnittelu, väylävirastojen
hallinnot, liikennöintiä har-
joittavien yritysten henkilös-
tö ja turvallisuudesta vastaa-
vien organisaatioiden hen-
kilöstö.

Neuvottelukunta koostuu
eri alojen ja liittojen alojen
sopimustoiminnasta vastaa-
vista asiamiehistä. Neuvot-

telukunta kokoontuu 5-6
kertaa vuodessa ja asiantun-
tijoista muodostettu laajen-
nettu kokoonpano noin 1-2
kertaa vuodessa. Lisäksi
neuvottelukunta pitää yh-
teyttä sähköisesti ajankohtai-
sista alan asioista. RTL ry:llä
on edustus neuvottelukun-
nassa.

STTK:n elinkeino-
poliittinen seminaari

STTK järjesti elinkeinopo-
liittisen seminaarin Viking
Line M/S Mariellalla 26.-
28.8.2007. Seminaarissa
käsiteltiin elinkeinopolitiik-
kaan liittyviä kysymyksiä,
Suomen kilpailukykyä ja in-
novaatiopolitiikkaa sekä kä-
siteltiin logistiikka STTK:n
kannalta hallitusohjelmaa.
Alustajina oli eri alojen vai-
kuttavia henkilöitä.

Seminaarin avauksessa
puheenjohtaja Mikko Mäen-
pää käsitteli globalisaation
tuomia vaikutuksia työelä-
mässä. Yksi avainkysymys
on, millä eväillä Suomi me-
nestyy globalisoituvassa
maailmassa. Haasteeseen
vastataan pitkälti panosta-
malla koulutukseen ja osaa-
miseen. Lisäksi Suomen
tulisi olla kiinnostava alue ul-
komaisille investoinneille.

Euroopassa käydään par-
haillaan laajaa keskustelua
työelämän joustojen ja toi-
saalta yksittäisen työntekijän
turvan lisäämisestä. Myös
työmarkkinoilla on sopeu-
duttava globalisaation tuo-
miin muutoksiin.

Maailmanlaajuisesti toimi-
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vat ammattijärjestöt ovat
solmineet useiden kymme-
nien yritysten kanssa sopi-
muksia, joissa yritys sitou-
tuu noudattamaan ILO:n
työelämää koskevia sääntö-
jä. Joukossa on monia poh-
joismaisia, erityisesti ruotsa-
laisia yrityksiä. Hieman ma-
sentavaa on se, että yksi-
kään suomalaisyritys ei ole
vielä tällaista sopimusta teh-
nyt, totesi Mäenpää puhees-
saan.

Osastopäällikkö Antti Su-
vanto Suomen Pankista kä-
sitteli Suomen kilpailukyky-
näkymiä. Aihettaan hän lä-
hestyi valottaen maailman-
talouden kasvua todeten,
että kasvu jatkuu edelleen ja
se antaa mahdollisuuksia
myös Suomelle. Häiriöt ra-
hoitusmarkkinoilla varjosta-
vat kehitystä samoin kuin
nousukauden jälki-ilmiö,
kiihtyvä inflaatio.

Tulevaisuuden suuntana
Suvanto näki, että teollisuu-
den BKT-osuus kääntyy uu-
delleen alenevaan suuntaan
myös Suomessa. Tavaratuo-
tannossa palvelukompo-
nenttien osuus kasvaa ja
palvelujen suhteelliset hin-
nat nousevat.

Loppuyhteenvedossaan
Suvanto listasi seuraavia nä-
kymiä. Maailmantalouden ja
maailmankaupan nopea
kasvu antaa mahdollisuuk-
sia Suomelle. Suomessa
hinta- ja palkkainflaatio on
kiihtymässä ja häiriöt rahoi-
tusmarkkinoilla varjostavat
kehitystä.

Kauppa- ja teollisuusmi-
nisteri Mauri Pekkarisen ai-
heena oli elinkeinopolitiikka.
Alustuksessaan ministeri
Pekkarinen keskittyi elinkei-
no- ja työllisyyspolitiikkaan.
Vuoteen 2020 mennessä yli
65 -vuotiaita on 300 000
enemmän kuin nyt ja vastaa-
vasti 16 - 64 -vuotiaiden
määrä vähenee noin 130
000 ihmisellä. Tämä tulee
olemaan haaste Suomen
työmarkkinoille niin että tur-
vataan kilpailukyky. Kysy-
mys kuuluukin, miten saa-
daan työelämään “lisää ih-
misiä” ja miten tuottavuut-
ta voidaan parantaa?

Toisena aiheena Pekkari-
nen käsitteli innovaatiopoli-
tiikkaa. Innovaatiopolitiik-

kaan hän listasi koulu- ja tie-
depolitiikan, teknologiapoli-
tiikan ja yrityspolitiikan. Tut-
kimus- ja kehittämispolitii-
kassa Suomi sijoittuu hyvin
ollen kolmannella sijalla heti
Ruotsin ja Israelin jälkeen.

Osaamiskeskusjärjestel-
mää ollaan uudistamassa
niin, että tulee alueelliset
klusterit liittyen koulutuk-
seen, tutkimukseen ja teol-
lisuuteen. Ministerin näke-
myksen mukaan tulevaisuu-
dessa tullaan keskittymään
seuraaviin viiteen klusteriin:
ICT, metsä ja puu, hyvinvoin-
ti, ympäristö ja energia sekä
koneenrakennus ja teknolo-
gia.

Strategisen huippuosaa-
misen varmistamiseksi kar-
toitetaan markkinaehtoisia
riskinottajia julkisen rahoi-
tuksen lisäksi. Työmarkkina-
laitokset tulisi saada mukaan
rahoittamiseen.

Hallitus tulee tukemaan
yrittäjyyspolitiikkaa. Kohtei-
na Pekkarinen mainitsi kai-
vosalan (huikeat kasvuodo-
tukset), matkailualan ja että
turvataan osaaminen (luo-
daan valmiudet).

Lopuksi ministeri mainitsi
työelämän muutokset. Pai-
nopisteinä ovat ammatilli-
sen liikkuvuuden ja koulu-
tuksen lisääminen, työssä
jaksaminen sekä että työllis-
täjien toimintaympäristö
turvataan. Kaikki toimenpi-
teet tulee suunnitella niin,
että työntekijälle saadaan
joustavuutta ja turvaa.

Suomen Akatemian pää-
johtaja Markku Mattila kä-
sitteli innovaatiopolitiikkaa
lähtökohdista tutkimus- ja
kehittämistoiminta Suomes-
sa sekä julkisen tutkimusra-
hoituksen toimijat. Suomen
tutkimus- ja kehittämisjärjes-
telmän vahvuuksina on
Mattilan näkemyksen mu-
kaan mm. poliittinen yhteis-
ymmärrys tutkimuksen mer-
kityksestä yhteiskunnan ke-
hittämisessä, yhteistyöky-
kyinen tiede- ja teknologipo-
liittinen järjestelmä sekä
aktiivinen ja toimiva kansal-
linen ja kansainvälinen yh-
teistyö ja väestön korkea
koulutustaso.

Opetusministeri Sari Sar-
komaan aihe käsitteli koulu-
tuspolitiikkaa 2010-luvulle.

Esityksessään opetusminis-
teri totesi, että tavoitteena on
luoda maailman paras inno-
vaatioympäristö Suomeen.
Huolena on väestön ikään-
tyminen ja se, miten saa-
daan kaikki nuoret perus-
koulun jälkeen koulutuk-
seen. Hallitus tulee uudista-
maan tällä kaudella myös
aikuiskoulutuksen ja AMK -
kentässä tullee tapahtumaan
muutoksia tulevina vuosina
(alueellinen yhteistyö + yli-
opistot). Lopuksi Sarkomaa
kantoi huolta työ- ja perhe-
elämän yhteensovittamises-
ta.

Hallitusohjelma
Käsitellessään hallitusoh-

jelmaa, logistiikka STTK kiin-
nitti huomiota rautateiden
näkökulmasta mm. seuraa-
viin asioihin.

STTK:n mielestä hallituk-
sen liikennepoliittinen linja
on perusteiltaan oikean
suuntainen. STTK tulee vai-
kuttamaan omalta kannal-
taan tärkeisiin asioihin eri
tahojen kesken pidettävillä
yhteyksillä.

STTK edellyttää pitkäjän-
teistä liikennepolitiikkaa ja
rahoitusta ja muistuttaa hal-
litusta hankkeiden kiireelli-
syydestä. Logistiikkakustan-
nusten alentaminen on hyvä
tavoite, mutta se ei saa pe-
rustua palkkaus- ja työehto-
jen tinkimiseen. Kustannuk-
sia voidaan karsia paranta-
malla logistiikan sujuvuutta
eri kuljetusmuotojen kesken.

Venäjän rajaliikenteen on-
gelmien ratkaisemisessa
yhtenä keinona logistiikka
STTK näkee rautatiekuljetus-
ten edelleen kehittämisen
(konttijunat, autojenkuljetus-
junat).

Turvallisuus- ja huoltovar-
muudessa on turvattava kul-
jetusten omavaraisuus kai-
kissa tilanteissa ja kaikissa
kuljetusmuodoissa.

Raideliikenteen kilpailuky-
ky on taattava, huomioiden
liikennemuodon ympäristö-
ystävällisyys ja turvallisuus.

Kilpailutus ei ole STTK:n
mielestä tehokkain ja kestä-
vin tapa parantaa raideliiken-
teen palvelutasoa ja houkut-
televuutta.

Liikennesektorin tutkimus-

ja kehitystoimintaan tulee
panostaa suunnitel tua
enemmän. Tarvitaan uusi
tutkimus- ja kehittämiskes-
kus, joka ottaa johtavan roo-
lin alan tutkimuksessa.

Väylävirastojen yhdistämi-
sen selvityksessä on oltava
mukana myös alan järjestöt.

Hallituksen tulee huoleh-
tia siitä, että Suomen erityis-
olosuhteet huomioidaan
EU:n lainsäädäntöuudistuk-
sissa.

Hallituksen on pikaisesti
ratkaistava ongelmat, mitkä
liittyvät Venäjältä tuotavan
puun tulleihin.

Hallituksen
budjettiesitys

Hallitus sai talousarvioesi-
tyksensä valmiiksi perjantai-
na, 31.8.2007. Esityksen
määrärahat ovat yhteensä
43,1 miljardia euroa. Talous-
arvioesitys on kaksi miljar-
dia euroa ylijäämäinen. Yli-
jäämä esitetään käytettäväk-
si valtionvelan lyhentämi-
seen.

Rautateitä ajatellen ei tu-
leva vuosikaan lupaa mitään
hyvää, vaikka Savonlinna-
Huutokoski rataosan perus-
korjaukseen tulikin 42 mil-
joonaa euroa. Rataosa on
tärkeä puutavarakuljetuksil-
le. Kehäradan suunnittelua
jatketaan ja sen rakentami-
nen alkaa 2009.

Rataverkon korvausinves-
tointeihin hallitus esittää 132
miljoonaa euroa. Jotta rata-
verkon nykyinen ylläpito,
kehittäminen ja kunnossapi-
to pystyttäisiin turvaamaan,
olisi määrärahan oltava vä-
hintään 60 miljoonaa euroa
suurempi. Pahimmassa ta-
pauksessa edessä on huo-
nokuntoisimpien rataosien
sulkeminen. Hidas rataver-
kon tason kohentaminen on
este rautateiden kilpailuky-
vylle (nopeudet, akselipai-
not). Määrärahan niukkuus
tulee näkymään junien myö-
hästymisinä ja nopeus- sekä
painorajoituksina. Myös
Seinäjoki-Oulu rataosan
perusparannus tulisi ehdot-
tomasti saattaa nopeammin
päätökseen. Nykyrahoituk-
sella perusparannus kestää
14 vuotta!
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Sm4 juna numeroltaan
6402 tuli VIS2 huol-
toon 11.5 ja huolto

saatiin valmiiksi 30.7. Kaiken
kaikkiaan huolto sujui varsin
hyvin. Pientä viilausta siel-
lä täällä toki löytyy, mutta jos
katsotaan kokonaisuutta,
voidaan sanoa ensimmäi-

Opit ensimmäisestä VIS2
huollosta
Ensimmäinen Sm4:n VIS2 huolto oli ja meni. Seuraavakin on jo tätä
luettaessa erittäin hyvällä mallilla. VIS2 huolto on laatuaan ensimmäinen
koko sarjalle ja uutta on myös se, että Sm4 on siirretty konepajamaailmaan.
Huolto on sen verran iso ja aikaa vievä, että varikko ei ole enää oikea paikka
huollon tekemiseen.
Miten kaikki meni ensimmäisessä huollossa ja mitä opittiin?

sen VIS2 huollon sujuneen
varsin hyvin.

Kokemukset
junapuolelta

- Ensimmäiseksi VIS2
huolloksi huolto sujui todella
odotettua paremmin. Kun

palasin lomilta, ei käynyt
mielessä, että juna olisi jo
lähtenyt pajalta, mutta niin
vain oli, kertoo työnjohtaja
Matti Salmenharju.

- Toki pieniä ongelmiakin
oli ja niitä aiheuttivat lähin-
nä jotkut vielä puuttuvat
nostoapuvälineet ja nostu-

ri. Hieman isompia olivatkin
sitten materiaaliongelmat.
Materiaaliongelmat olivat
kyllä nyt täysin Hyvinkään
konepajasta riippumatto-
mia, mainitsee Salmenhar-
ju ja lisää että asia on nyt
puitu ja sovittu uusista jär-
jestelyistä. Materiaaliongel-

Vaunusähköasentaja Pekka Ranta, elektroniikka-asentaja Saana-Mari Möttönen, työnjohtaja Matti Salmenharju ja putkiasentaja Mauno
Rautiainen suunnittelupalaverissa Sm4:n katolla.
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mat heijastuivat huollossa
muun muassa siten, että
jarrukeskuksiin ei saatu ke-
rättyä täydellistä materiaali-
pakettia.

- Pidimme tiettyä varovais-
ta linjaa eli vältimme “kaik-
ki vaan kasaan ja pois” tyy-
listä työskentelyä. Ne osat
otettiin irti mitkä tiedettiin
pystyttävän täällä huolta-
maan tai vaihtamaan uu-
teen/huollettuun osaan, to-
teaa Salmenharju.

Elektroniikka-asentaja
Saana-Mari Möttönen ker-
too, että huoltotyöt alkoivat
junan MT-vaunusta eli pää-
muuntajan sisältävästä
päästä.

- Saimme MT- pään mel-
kein valmiiksi ennen kuin
varaosia alkoi tulla toiseen-
kin päähän ja pääsimme
aloittamaan työt myös M-
vaunussa, toteaa Saana-
Mari Möttönen. Saana-Mari
vastasi myös junan info-jär-
jestelmän huollosta ja testa-
uksesta, joka oli myös aivan
uusi järjestelmätuttavuus
junaverstaalla.

Työskentelypaikka raken-
nettiin konepajan tiloihin
varta vasten Sm4 junan
huoltoja varten. Paikka näyt-
tää onnistuneen varsin hy-
vin pientä kauneusvirhettä
lukuun ottamatta.

- Huoltotasot ja -monttu
ovat todella hyvät. Muuta-
mia turvallisuuteen vaikutta-
via parannuksia kuten lisä-
kaiteita ja portteja tehtiin
työskentelypaikalle. Nosturi
vain saisi nostaa hieman
korkeammalle, toteaa Sal-
menharju, mutta lisää, että
mitään ei jäänyt kuitenkaan
tekemättä pienen nosturion-
gelman takia.

- Nosturin nostokorkeu-
den lisäämiseen on pari
kolme vaihtoehtoa. Ne kaikki
kuitenkin sisältävät omat
hyvät ja huonot puolensa,
kertoo verstaspäällikkö Jaak-
ko Toikka. Mikäli nostokor-
keutta halutaan lisätä kun-
nolla, pitää vanhan pikakor-
jaamon nosturiratoja katkoa.
Yksi vaihtoehto on käyttää
pikakorjaamon puolen nos-
tureita mikä taas aiheuttaa
enemmän tai vähemmän
ongelmia tuotannossa.

Salmenharju kertoo, että
suurjännitetestit päätettiin

tehdä Helsingin varikolla,
koska konepajan testaushal-
lissa ei ole huoltotasoja, eikä
juna mahdu kokonaan sin-
ne sisälle. Hyvinkäällä ei ajo-
johtoa ole edes ajateltu 7-
raiteen huoltopaikalle.

- Olisimme joutuneet siir-
tämään junan aina takaisin
omalle huoltopaikalleen ul-
koa ajolangan alta jos testa-
uksissa olisi ilmennyt jokin
vika. Sisällä vika olisi korjattu
ja juna viety sen jälkeen ta-
kaisin ulos. Turhaa edesta-
kaista liikennettä olisi ollut
liikaa.  Helsingin varikolla
huoltotasojen toiminnalli-
suus suurjännitetestauksiin
sisällä hallissa on todella
hyvä, mainitsee Salmenhar-
ju.

Sähköhuollon sisältöä
vielä hierottava

VIS2 huollossa melkoinen
määrä komponentteja siirtyi
elektroniikkaosaston huollet-
tavaksi. Elektroniikkavastaa-
va Lasse Laatta kertoo, että
ensimmäisessä huollossa
pyrittiin seuraamaan valmis-
tajan huolto-ohjelmaa, mut-
ta myös kartoittamaan ns.
turhat kohteet.

- Jälkeenpäin kokonaisuut-
ta katsoen täytyy sanoa, että
olen jopa itsekin positiivises-
ti yllättynyt töiden sujumi-
sesta. Komponentteja irro-
tettaessa ja takaisin asennet-
taessa sattuu kuitenkin mo-
nesti yllätyksiä.

- Nyt etenkin lisänä huol-
toon tulleen tehoelektronii-
kan huolto sujui erittäin hy-
vin. Tästä kiitos kuuluu hy-
vin tehdylle ennakkovalmis-
telulle kuin myös elektroniik-
ka-asiantuntijamme Marko
Ikosen tekemälle testauslait-
teelle ja Helsingin varikon
elektroniikka-asentajien etu-
käteen antamalle testaus-
avulle, kertoo Laatta tyyty-
väisenä.

Edellä mainitut asiat Laatta
kertoo luoneen hyvät valmi-
udet huoltotyölle ja kun
elektroniikkaosastolle saatiin
hankittua vielä yksi vuokra-
mies omien lisäksi huoltotöi-
tä tekemään, työt sujuivat.

Jos työt sujuivat elektro-
niikan osalta oikein hyvin,
näin tapahtui myös sähkö-

konekorjaamolla, joskin tältä
osin huoltotyön sisältöä tul-
laan vielä hieman hiero-
maan.

- Pienmoottoreiden laake-
rointeja tuli tehtäväksi valta-
vasti ja tätä puolta on kehi-
tettävä. Kannattaako kaikkia
moottoreita huoltaa jos kyse
on muutaman kympin mak-
savasta laitteesta, pohtii
Laatta.

Hän lisää osassa mootto-
reita havaitun, että laakeri-
en vaihdosta ei ollut mitään
hyötyä ja osa moottoreista
havaittiin prässätyiksi, kerta-
käyttöisiksi tarkoitetuiksi
moottoreiksi.

- Asiaa pitää vielä kartoit-
taa paremmin, mutta osto-
toimen kanssa on jo jonkin
verran saatu hankituiksi so-
pivia moottoreita, mainitsee
Laatta.

- Kun telikorjaus saadaan
pyörimään, tulevat kuvaan
mukaan myös ajomoottorit,
mutta se on rutiinityötä kuin
myös isohkon painekytkin-
erän kalibrointi ja pääkatkai-
sijan huolto. Myöskään pää-
katkaisijan kanssa ei tule
mitään ihmeellistä esille. Se
kun on sama kuin Pendolin-
ossa ja Sr2:ssa, toteaa Las-
se Laatta.

Eväät seuraaviin VIS2
huoltoihin

Sm4 on junatyyppi jonka
kanssa Hyvinkään konepa-
jan työntekijät ovat aiemmin
olleet varsin vähän tekemi-
sissä. Vain pari asentajaa on
ollut hieman pidemmän jak-

son Helsingin varikolla tutus-
tumassa junan salaisuuksiin.

- Ensimmäinen huolto toi
heti lähes joka osa-alueelta
sen verran tietoa ja koke-
musta, että seuraavassa
VIS2 huoltoon tulevassa
junassa saatu oppi on luon-
nollisesti käytössä. Nyt tie-
detään esimerkiksi mitä pi-
tää purkaa ennen kuin tilaan
ilmastointi- ja poistokanavi-
en nuohoojan paikalle, tote-
aa Matti Salmenharju.

- Ensimmäinen juna oli
hieno tilaisuus oppia junaa
ja nähdä sitä paljon perus-
teellisemmin kuin pelkkien
varikolta tulleiden kompo-
nenttien kautta, varsinkin
uudelle elektroniikka-asian-
tuntijallemme, Jani Kiiskel-
le, analysoi Laatta.

- Paljon opittiin ensimmäi-
sestä ja seuraavasta opitaan
vielä lisää eli toinen juna
viedään samaan tapaan läpi,
mutta nyt hieman viisaam-
pana.

VIS2 huollon lisäksi junaan
oli tarkoitus tehdä myös
kaupallisen ilmeen kohen-
nus, mutta sitä ei sitten kui-
tenkaan sisällytetty ohjel-
maan. Tekijöiden harras toi-
ve on, että myös siihen pa-
nostettaisiin eli muun muas-
sa penkkeihin, verhoiluun ja
keulan kuntoon.

Teksti ja kuvat:
Arto Saartenkorpi

Vaunuasentaja Pekka Mäkinen huoltamassa paineilmakeskusta.
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Laiva-, liikenneväline- ja
sähkölaiteteollisuuden

ohutlevytuotteet ja
sähkönjakelujärjestelmät

KMT Group Oy
PL 116, 38701 Kankaanpää

Puh. (02) 573 11, Fax (02) 573 1333
e-mail:kmt@kmt.fi

Siikalammentie 4, 74300 SonkajärviSiikalammentie 4, 74300 SonkajärviSiikalammentie 4, 74300 SonkajärviSiikalammentie 4, 74300 SonkajärviSiikalammentie 4, 74300 Sonkajärvi
ppppp. (017) 762 001   f. (017) 762 001   f. (017) 762 001   f. (017) 762 001   f. (017) 762 001   fax (017) 762 055.ax (017) 762 055.ax (017) 762 055.ax (017) 762 055.ax (017) 762 055.

Sormunen 0400 286 444, KSormunen 0400 286 444, KSormunen 0400 286 444, KSormunen 0400 286 444, KSormunen 0400 286 444, Komulainen 0400 570 922omulainen 0400 570 922omulainen 0400 570 922omulainen 0400 570 922omulainen 0400 570 922
* Raiteiston peruskorjaus- ja kunnossapitotyöt

* Raiteen jatkuvaksihitsaustyöt (termiitti- ja kaarihitsaus)
* Junaturvallisuus- ja turvamiespalvelut *Lavettisiirrot
  * Raiteillaliikkuvat kaivinkoneet tuntiveloituksella.

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

Teddington Engineered
Solutions Ltd

PALJETASAIMIA TOIMITTAA

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

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

LOVAL
VASTUKSILLA
Lämpöä joka lähtöön
Myös rautateille
vaihteisiin

LOVAL OY
PL 112
07901 LOVIISA
Puhelin: (019) 517 31
Telekopio: (019) 532 955
www.loval.fi

Plasser & Theurerin edustaja Suomessa

Oy Condux Ab
Töölönkatu 7A, 00100 Helsinki
Puh./fax (09) 491 660
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Oy Rauma Stevedoring Ltd
P.O.Box 68, FIN-26101 Rauma
Tel. +358 2 831 21, Fax +358 2 831 2444
E-mail: headoffice.rst@raumasteve.fi

www.raumastevedoring.fi

WE CARE

Käänny puoleemme,
mikäli etsit

insinöörirakentamisen
osaajaa

www.megasiirto.fi
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PAKINA

Nainen, työ ja Perkules
Aluksi oli nainen ja työ. Työ oli hänen elämässään numero

yksi. Oli ollut aika, kun perhe oli vielä kasassa ja hän eli ainoas-
taan perheelleen, silloin työ oli ollut se välttämättömyys, mikä
lisäsi särpimen määrää ruokapöydässä.

Sittemmin lapset aikuistuivat ja lähtivät omille teilleen. Mu-
kaan lukien aviomies, joka ei aikuistunut.

Naisen työpäivät pitenivät pitenemistään, samassa tahdis-
sa kuin univelka.

Nainen ei välittänyt. Hänelle maistuivat niin työ, kuin väli-
palat, joita kumpiakin alkoi kertyä työpöydälle. Naiselle sopi
tämä asetelma. Niin kauan, kuin hän muisti, töitä oli ruuhkak-
si asti. Sen jälkeen, kun perhe oli häipynyt teilleen, oli nainen
jäänyt yhä myöhäisemmäksi työpaikalleen, kunnes tuli aika,
kun hän ei enää malttanutkaan joka yö mennä kotiin nukku-
maan. Kun viimeinenkin työkaveri oli poistunut ja vahtimes-
tari kiertänyt käytävillä, nainen lukitsi huoneen oven ja kieputti
auki pöydän alle piiloittamansa superlon-patjan, peittoineen
ja tyynyineen.

Seuraavaksi hän otti komerosta kassin, jossa oli mm. yöpaita
ja tohvelit.

Pienen iltapalan jälkeen hän oli valmis jatkamaan töitään.
Aamuyöllä hän lopetti, ottaakseen nokoset, että ehtisi käydä
suihkussa ennen aamuvirkkuja tulijoita.

Eihän kenenkään terveys kestä loputtomiin moista. Vähän
kerrassaan alkoi naisen yleiskunto heiketä. Häntä väsytti kai-
ken aikaa, sillä ulkoilu oli jäänyt.

Kun hän ei sitten eräänä iltana muistanut virittää kelloa soi-
maan aamulla, vaan heräili vasta, kun työkaverit seisoivat patjan
ympärillä ihmettelemässä, oli päätös selvä. Lääkärin ja heti.

Työterveyslääkäri, joka  oli koulutukseltaan psykiatrian eri-
koislääkäri, määräsi naisen pitkälle toipumislomalle. Tästä
kääntyi uusi lehti naisen elämässä.

Koska ulkoilu tulisi olemaan tärkeä tekijä toipumista ajatel-
len, päätti hän hankkia itselleen lenkkikaverin. Paras kaveri olisi
ehdottomasti koira.

Pentua hän ei halunnut. Pennusta tulisi niin iso työ. Se pi-
täisi kouluttaa sisäsiistiksi, ennen kuin mistään tulisi mitään.

Nainen soitteli kenneleihin ja löytökoirataloihin. Erään ker-
ran hän huomasi lehdessä pienen ilmoituksen. Opaskoiraksi
ajateltu koira myytävänä edullisesti.

Siinä olisi ainakin valmis yksilö, nainen ilahtui ja soitti heti,
kuullakseen koiran olevan vielä vapaana.

Seuraavan päivänä hän sopi tapaamisen koiran kasvattajan
luona. Laiha, alakuloisen näköinen mies otti naisen vastaan.

Koira kuului olevan vähän liian omapäinen opaskoiraksi. Vähän
niin kuin minäkin, nainen tuumasi. Me tullaan varmaan hyvin
juttuun.

- Nyt olisi kiva tavata koira. Mikä sen nimi olikaan?
- Perkules, alakuloinen mies sanoi.
- Anteeksi? Nainen ei ymmärtänyt.
- Perkules. Se on sen nimi. Mies raotti ovea ja huusi koiraa:
- Tulehan sisään, Perkules! Mitään ei tapahtunut.
- Ei se ole tottelematon, se on vaan saattanut eksyä.
- Omalle pihalleen?
- Omalle pihalleen.  Kyllä se sieltä aina löytyy. Joku noutaa.

Eikä kestänyt kauaa, kun Perkulesta tuotiin pihan toisesta
päästä omalle ovelleen.

- Päivää Perkules, nainen sanoi ja oli tyytyväinen, kun rap-
pujen eteen tuotu karvaturri ojensi tassua. Viksu poika!

Naisen puolesta koirakaupat lyötiin kiinni heti, samana ilta-
na ja Perkules narun päässä hän palasi sinä iltana kotiinsa.

- Meistä tulee kuule hyvät kaverit, hän sanoi ja koira mu-
rahti tyytyväisenä.

Kun eräs tuttu jonkin ajan päästä tarjosi naiselle eräkämp-
päänsä lainaksi, ei nainen pahemmin miettinyt, kun vastasi
myöntävästi.

- Siellä luonnon helmassa mieli tasaantuu ja univelat mak-
setaan, nainen sanoi koiralle, joka heilautti häntäänsä.

Tuttavan erämökki oli hienolla paikalla. Ihan lähellä ei asunut
ketään, joten hiljaisuus oli täydellinen.

Onneksi tuttava kävi viemässä heidät mökille,sillä emän-
tä oli lähes yhtä onneton suunnistaja, kuin oppaaksi sopi-
maton koiransa.

Eräänä iltana takkatulen loimottaessa nainen luki ääneen
itselleen Huovisen pakinoita, kuullakseen vaihteeksi edes
omaa ääntään.

Perkules oli hivuttautunut emäntänsä viereen, ihan kuin se
olisi halunnut mahdollisimman tarkkaan kuulla, mitä hän luki.

Kun nainen lopetti, piti koira semmoisen ärinä- ja purina-
konsertin, ettei ollut laitaa.

- Nälkäkö sinulla on, vaiko jano? Mutta ei koira ollut ruo-
kaa ja juomaa vailla. Mikähän sillä on, nainen mietti, kun koira
oli levoton eikä tahtonut millään rauhoittua.

Jotain tehdäkseen nainen jatkoi lukemista. Koirassa tapahtui
täydellinen muutos. Levollisena se pisti päänsä naisen pol-
velle ja tuntui suorastaan ahmivan kirjaa sitä mukaa, kun sitä
luettiin.

Hauskoissa kohdissa koira sätki ja pärski ja röhnötti niin
hilpeästi, ettei ollut epäilystäkään, etteikö se olisi ymmärtä-
nyt, mitä hän luki.

Lomaviikon lopulla nainen oli lukenut koiralle useita Huo-
visen novelleja, toisia jopa kahteen otteeseen. Erityisesti
Perkulesta huvitti novellikokoelma nimeltä Matikanopettaja
ja niminovelli eritoten.

Keskiaika näytti myös kiinnostavan koiran ajatusmaailmaa.
Sen verran usein se oli vaatinut luettavaksi Ronttosaurus-
kokoelmasta novellia Kajaanin linnan vanki.

Erämökillä olo oli tehnyt parivaljakolle hyvää.  Edessä oli
paluu arkeen. Ennen töihin palaamista nainen päätti opet-
taa Perkulesta käyttämään CD-soitinta, jotta se voisi halutes-
saan kuunnella Huovisen tuotantoa cd-rompuilta.

Enää naisella ei ollut pienintäkään hinkua jäädä illoiksi työ-
paikalle. Kotona oli jotain mukavaa, siellä häntä odotti opas-
koira Perkules, joka opaskoirana ei onnistunut, mutta seu-
rakoirana ylitti odotukset!

Siw
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KOTIMAASSA TAPAHTUU

RAMO 6 turvalaitteet uudistui
Ratahallintokeskuksen ohje turvalaitteista (RAMOn osa 6, Dnro

1747/611/2007) astuu voimaan 3.9.2007. Tämä ohje kumoaa
30.3.1998 annetut turvalaitteita koskevat ohjeet (RAMOn osa 6,
Dnro 379/732/98).

RAMOn osan 6 Turvalaitteet päivittäminen on ollut laaja pro-
jekti, jota on tehty yhteistyössä VR:n ja RVI:n kanssa. Aikaisem-
paan versioon nähden teksti on kokonaan uusittu. Päivityksessä
on huomioitu turvalaitteet kattavasti ja teksti on pyritty kirjoitta-
maan täsmällisen yksiselitteisesti. Yksityiskohtaiset tekniset jär-
jestelmäkuvaukset sekä järjestelmien asennus- ja tarkastusohjeet
on jätetty pois. Lisäksi junien kulunvalvontaan (JKV) liittyvät asi-
at on poistettu, koska JKV:aan liittyvistä ohjeista perustetaan
kokonaan uusi RAMOn osa.

RAMOn osasta 6 Turvalaitteet järjestetään RHK Akatemian
puitteissa koulutusta, mistä lisätietoa myöhemmin.

Ohje on RHK:n www-sivuilla: Tietopalvelu - Määräyksiä ja ohjeita
- Ratatekniikkaan liittyvät määräykset.

KOTIMAASSA TAPAHTUU

Junamatkustus voimakkaassa kasvussa

Oikorata täytti vuoden
Junamatkojen määrä kauko- ja vyöhykeliikenteessä on kasva-

nut alkuvuonna voimakkaammin kuin koskaan aiemmin. Tammi–
elokuussa kasvua oli 13 %. Kasvun taustalla on oikoradan avaa-
minen vuosi sitten, uusi junakalusto ja lisääntynyt junatarjonta.

Suurinta kasvu on ollut Lahti–Helsinki-välillä, jossa junamatkojen
määrä on yli kaksinkertaistunut edellisvuoteen verrattuna muun
muassa Z-lähijunaliikenteen ansiosta. Erityisesti henkilöautoilijat
ovat vaihtaneet junaan Lahden ja Helsingin välillä.

Junamatkustus Itä-Suomen ja Helsingin välillä on kasvanut
keskimäärin 20–30 %. Kuopion ja Helsingin sekä Kajaanin ja Hel-
singin välillä matkoja on tehty 25 % edellisvuotta enemmän.
Venäjän-junissa on matkustettu tammi-elokuussa 21 % aiempaa
vilkkaammin.

Matkustajamäärät ovat selvässä kasvussa myös pääradalla ja
rantaradalla. Tampere–Helsinki-välillä kasvua on ollut 7 %, Sei-
näjoki–Helsinki-välillä 9 % ja Oulu–Helsinki-välillä 22 %. Turun ja
Helsingin välillä matkojen määrä on kasvanut 6 %. Myös Jyväs-
kylä–Helsinki-välillä junamatkustus on kasvanut tammi-elokuus-
sa ripeästi, 14 %.

Matka-ajan lyhentäminen lisää junamatkustusta
VR:n tutkimusten mukaan matka-aika on ratkaiseva tekijä kul-

kumuotojen valinnassa. Oikoradan kokemusten perusteella matka-
ajan lyhentäminen 10–20 % lisää matkustusta 20–30 %.

Oikoradan ansiosta yhteydet Itä-Suomesta pääkaupunkiseudulle
nopeutuivat merkittävästi. Matka-aika Lahdesta, Kouvolasta ja Lap-
peenrannasta Helsinkiin lyheni puoli tuntia. Matka-aika Mikkelis-
tä ja Joensuusta lyheni 40 minuuttia. Kuopiosta Helsinkiin pää-
see 50 minuuttia aiempaa nopeammin. Matka-aika Kajaanista
Helsinkiin on lyhentynyt enimmillään 75 minuuttia.

Junatarjontaa lisättiin vuosi sitten noin 5 %. Kaukoliikentees-
sä kulkee tällä hetkellä 310 junaa yhden vuorokauden aikana. Pää-
kaupunkiseudun lähiliikenteessä kulkee 890 junaa vuorokaudes-
sa.

KOTIMAASSA TAPAHTUU

Idänjunien kalusto uudistuu
Junamatkustus Suomen ja Venäjän välillä kasvaa edelleen

Suomen ja Venäjän välillä kulkevien junien matkustusmukavuus
on parantunut, kun kaikkien kolmen junan vaunuja on uusittu
vuoden sisällä. Junamatkustus maiden välillä jatkaa edelleen
kasvuaan, ja alkuvuonna matkoja tehtiin lähes kolmannes enemmän
kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Tolstoi-junan toisen luokan vaunut on uusittu kesäkuussa. Vau-
nuissa on neljän hengen hyttejä, joiden alavuoteita ei enää pide-
tä koko ajan auki, vaan päiväsaikaan vuoteet toimivat istuimina.
Sävyltään uusitut vaunut ovat vaaleita. Uutuutena on iso peili
vaunun ovessa.

Tolstoin ensimmäisen luokan vaunut uusittiin jo aiemmin ke-
väällä. Uusissa vaunuissa on ilmastoidut kahden hengen hytit, joissa
on kaksi alavuodetta. Hytit ovat sävyltään vaaleita, ja isot peilit
luovat niihin avaruutta. Hyteissä on pistokkeet ja plasmanäyttö,
josta voi seurata elokuvia.

Repin-juna sai kesäkuussa uudet toisen luokan vaunut. Vaunuissa
on nyt avo-osastot hyttien tilalla, ja vaunut ovat entiseen verrat-
tuna tilavampia ja vaaleiden värien ansiosta avarampia. Vaunuissa
on ilmastointi. Repinissä on myös uusi ravintolavaunu.

Viime vuonna uusittiin Tolstoin ravintolavaunu, ja uutuutena
junaan liitettiin business-matkustukseen tarkoitettu salonkivau-
nu. Viime kesänä uudistettiin myös Sibelius-junan kalusto. Junassa
on nykyisin punavalkoinen InterCity-vaunusto.

Suomalainen Sibelius-juna on kulkenut päivittäin Helsingin ja
Pietarin välillä jo 15 vuotta. Päivittäin Pietarin ja Helsingin välillä
kulkee myös venäläinen Repin-juna. Venäläinen Tolstoi-yöjuna
kulkee Moskovan ja Helsingin väliä.

Kolmanneksen kasvu matkustajamäärissä
Suomen ja Venäjän välillä tehtyjen junamatkojen määrä on

kasvanut alkuvuonna 29,6 prosenttia viime vuoteen verrattuna.
Eniten ovat lisääntyneet venäläisten matkat Suomeen. Heidän

osuutensa on 65 prosenttia matkoista. Suomalaisten matkat Ve-
näjälle ovat myös lisääntyneet. Niiden osuus on 27 prosenttia
maiden välillä tehdyistä junamatkoista. Loput matkustajista tule-
vat mm. Aasian maista.

Kaikista junamatkoista Suomen ja Venäjän välillä noin 60 pro-
senttia on vapaa-ajan matkoja ja 40 prosenttia liikematkoja. Ve-
näläisiä lomailijoita vetävät kesällä Suomeen erityisesti mökkilo-
mat ja täältä Ruotsiin suuntautuvat risteilyt. Lisäksi lapsiperheitä
houkuttelevat huvipuistot.

Suomalaisia vapaa-ajan matkustajia kiehtoo Venäjällä edelleen
kulttuuri ja historialliset nähtävyydet, mutta myös yhä enenevässä
määrin suurten kaupunkien parantuneet palvelut, lisääntyneet
ostosmahdollisuudet ja vilkas klubielämä.0

KOTIMAASSA TAPAHTUU

Meccano – insinööritaitoa joka pojalle
Rautatiemuseon kesänäyttelyssä 7.6.-7.10. 2007 oli esillä Suo-

messakin 1950- ja 1960-luvuilla suosituista Meccano-sarjoista
rakennettuja malleja.

Meccano- metallirakennussarja oli Suomessa suosittu 1950- ja
1960-luvuilla. Meccano-rakentaja saattoi leikkiä insinööriä harjoit-
telemalla erilaisten kojeiden ja laitteiden rakentamista ohjeiden
mukaan. Rakennussarjat sisälsivät tekniikkaa liikenteen eri aloil-
ta, kuten rautateiltä sekä tie- ja lentoliikenteestä.

Tyttöjäkin yritettiin houkutella mukaan, mutta rakentaminen jäi
ennen kaikkea isien ja poikien harrastukseksi. Näyttelyssä oli esillä
erilaisia Meccano-sarjoista rakennettuja malleja.
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VR:lle toimilupa 16.8.2007
Valtioneuvosto myönsi 16. elokuuta VR Osakeyhtiölle toimilu-

van rautatieliikenteen harjoittamista varten. VR:n toimilupa on
voimassa toistaiseksi.

Toimiluvan myöntäminen liittyy vuoden 2006 syksyllä tehtyyn
rautatielain uudistukseen. VR Osakeyhtiön edellinen toimilupa
päättyy 31. elokuuta. Uuden rautatielain mukaan toimilupa on
uusittava 1.9.2007 alkaen. Uuden toimiluvan ehdot ovat vastaa-
vat kuin entisen.

KOTIMAASSA TAPAHTUU

Rautateiden melulle altistuneiden määrä
aiempaa arviota suurempi
pääkaupunkiseudulla

Ratahallintokeskuksen (RHK) hallinnoimalle rataverkolle on
valmisteltu EU:n ympäristömeludirektiivin ja ympäristönsuojelulain
edellyttämä ympäristömeluselvitys. Selvitettävä alue koski rata-
osia Helsingistä Espooseen, Vantaankoskelle ja Riihimäelle. Näi-
den kokonaispituus on 96 km.

Selvityksen mukaan pääkaupunkiseudulla rautateiden melulle
altistuneiden määrä on selvästi suurempi kuin aikaisemmissa
selvityksissä.

Selvityksessä käytettiin melun tunnuslukuina vuorokausimelu-
tasoa (päivä–ilta–yömelutaso) ja yömelutasoa. Selvityksen mu-
kaan rataosilla, joiden vuorokausimelutaso on yli 55 dB, asuu noin
40 300 henkilöä. Yömelutason yli 50 dB melualueilla asuu noin
22 700 henkilöä.

Ympäristömeludirektiivin mukaiset uudet tunnusluvut ja arvi-
ointimenetelmät poikkeavat Suomessa normaalisti käytetyistä,
joten nyt laskettuja melutasoja ei voida suoraan verrata kansalli-
siin ohjearvoihin eikä Suomessa aiemmin tehtyjen selvitysten

Karelian Trains tilasi nopeita junia Helsingin
ja Pietarin välille

Karelian Trains on tilannut Alstomilta neljä nopeaa junaa Hel-
singin ja Pietarin välille. Junat tulevat liikenteeseen vuonna 2010.
Kaupan arvo on noin 120 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoittaa
OKO Pankki Oyj.

Tavoitteena on lyhentää Helsingin ja Pietarin välinen matka-aika
noin kolmeen tuntiin, kun se on nykyisin viisi ja puoli tuntia. Suun-
nitelmien mukaan päivittäin kulkisi neljä junavuoroa molempiin
suuntiin.

Pietarin-matkan nopeuttaminen edellyttää uuden kaluston lisäksi
ratainvestointeja sekä Suomessa että Venäjällä. Myös kaikki ra-
jamuodollisuudet pitää siirtää liikkuvaan junaan.

Venäjän puoleiset rataosuudet on tarkoitus kunnostaa vuosi-
na 2007-2008. Suomessa Lahti-Luumäki-osuus valmistuu vuon-
na 2011.

Junassa on kaksivirtajärjestelmä, jotta se voi kulkea sekä Suo-
men että Venäjän rataverkolla. Junan huippunopeus on 220 kilo-
metriä tunnissa. Junassa on seitsemän vaunua ja yhteensä 350
paikkaa. Junassa on ravintola, business-luokka, invapalvelut sekä
paikat lemmikkien kanssa matkustaville.

Junamatkustus kasvussa Suomen ja Venäjän välillä
Matkustajamäärien Helsinki–Pietari-reitillä arvioidaan kasvavan

kolminkertaisiksi viiden vuoden kuluessa nopean liikenteen aloit-
tamisesta. Vuonna 2006 tällä välillä tehtiin 200 000 junamatkaa.

Kaikkiaan Suomen ja Venäjän välillä tehtiin viime vuonna 337
000 junamatkaa. Matkojen määrä kasvoi 26 % edellisestä vuodesta.
Kasvu on jatkunut voimakkaana myös tänä vuonna: tammi-elo-
kuussa matkustus Venäjän-junissa kasvoi 21 %.

Matkustajista 60 % on venäläisiä ja 29 % suomalaisia. Lisäksi
junissa on kansainvälisiä matkustajia Euroopasta, Aasiasta ja
Pohjois-Amerikasta.

Helsingin ja Pietarin välillä on joka päivä kaksi junayhteyttä,
suomalainen Sibelius ja venäläinen Repin. Moskovan-reitillä kulkee
päivittäin Tolstoi-yöjuna.

Karelian Trains on VR Osakeyhtiön ja Venäjän rautatieyhtiö OAO
RZD:n yhteinen yritys. Sen tehtävänä on hankkia Helsinki-Pieta-
ri-liikenteen nopeat junat ja kunnossapitopalvelut.

KOTIMAASSA TAPAHTUU
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Rautatievirasto pyytää:  Ilmoita
vaaratilanteesta rautateillä

Rautatievirasto toivoo yleisöltä ilmoituksia rautateillä sattuneista
vaaratilanteista. Viraston verkkopalvelusta löytyvällä lomakkeel-
la voi ilmoittaa kaikenlaisista rautateihin liittyvistä vaaratilanteis-
ta, myös vaarallisista tai läheltä piti -tilanteista, jotka eivät ole
johtaneet varsinaiseen onnettomuuteen.

Ilmoita vaaratilanteesta -lomake on ollut koekäytössä kevään
aikana, ja sen kautta on tullut jo jonkin verran ilmoituksia.

- Saamamme ilmoitukset ovat olleet juuri sellaisia kuin mitä
lomakkeen kautta ajattelimme tulevan, sanoo erityisasiantuntija
Kirsi Pajunen.

Pajusen mukaan paljon riskejä jää piiloon, ellei tietoa niistä kerätä
aktiivisesti. Tieto vaara- ja läheltä piti -tilanteista auttaa Rautatie-
virastoa kartoittamaan mahdollisia turvallisuusriskejä ja paranta-
maan rautatieturvallisuutta.

Vaaratilanteesta voi ilmoittaa Rautatieviraston verkkopalvelusta
löytyvällä lomakkeella: www.rautatievirasto.fi > Palautteet > Il-
moita vaaratilanteesta.

Lomakkeen suora osoite on:http://www.rautatievirasto.fi/fi/
palautteet/ilmoita_vaaratilanteesta

Lomakkeeseen kirjoitetaan tapahtuman päivämäärä, ja mielel-
lään myös kellonaika. Edelleen valitaan tapahtumapaikka: rata-
linja, asema, laituri, ratapiha, tasoristeys, yksityisraide tai muu
paikka. Lomakkeeseen merkitään myös minkä kunnan alueella
vaaratilanne sattui; rataosan voi valita vaihtoehtojen joukosta.
Tarkan tapahtumapaikan voi ilmoittaa kilometri- ja metrilukemi-
na, jos tuntee rautatiemaailmassa käytetyn paikkatietojärjestel-
män.

Vaaratilanne selostetaan vapaamuotoisesti. Lomakkeen lähet-
täjä voi jättää yhteystietonsa, jos haluaa, että Rautatievirastosta
otetaan häneen myöhemmin yhteyttä.

tuloksiin. Lisäksi välillä Tikkurila-Riihimäki ei ole vastaavia aiem-
pia selvityksiä, joihin vertailu voitaisiin tehdä.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma laaditaan
Selvityksen perusteella Ratahallintokeskus laatii meluntorjunnan

toimintasuunnitelman, jossa esitetään käytössä olevat ja suunni-
tellut meluntorjuntatoimenpiteet. Toimintasuunnitelman valmistelu
tulee olemaan vuorovaikutteinen siten, että alueen asukkaille sekä
siellä työskenteleville ja liikkuville varataan tilaisuus esittää mieli-
piteensä ehdotuksista.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmien tulee olla valmiina
18.7.2008. Sekä meluselvitykset että meluntorjunnan toimintasuun-
nitelmat tarkistetaan viiden vuoden välein.
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RT tiedottaa 
31.8.2007 

Rautatiealan Tekniset ja Insinöörit AMK ry luopuu Kirjo-
kiven lomahuoneistosta. 
 
Senaattikiinteistöt on ilmoittanut, että Kirjokiven alue 
myydään tarjousten perusteella yhtenä kokonaisuutena. 
Rakennusten lukumäärä 10, maa-alueen pinta-ala 1,45 ha, 
rak. bruttoala 580,0 m²,  rak. huoneistoala 297,0 m². 
 
RT:n hallitus on päättänyt, ettei kiinteistön ostosta olla 
kiinnostuneita huoneiston vähäisen käyttöasteen ja kohteen 
oletettavan korkean hinnan takia.  
 
Lomahuoneisto on yhdistyksen jäsenistön käytettävissä 
normaalein ehdoin lokakuun loppuun asti.  
 
On muistettava, että kiinteistön kaivo on edelleen käyttö-
kiellossa ja vesi on haettava alueen toisesta kaivosta. 
 
Rautatiealan Tekniset ja Insinöörit AMK ry hallitus 
31.8.2007 

Polarteknik PMC Oy Ab on Suomen johtavia hydrauliikan ja

pneumatiikan toimittajia. Yrityksellä on toimintaa 12 paikkakunnalla

Suomessa, sekä tytäryritykset Virossa, Latviassa ja Venäjällä. Liike-

vaihto v. 2005 oli  66,0M euroa ja henkilökunnan määrä  348. Polar-

teknik PMC Oy Ab:n emoyhtiö, Dacke PMC Ab, on kansainvälinen,

ensisijaisesti koneenrakennusta palveleva teknologiakonserni.

info@polarteknik.com         doorsystems@polarteknik.com         www.polarteknik.com

JUNIEN

SISÄOVIJÄRJESTELMISTÄ

HYDRAULIIKAN KUNNOSSAPITOON

Puh. 020 770 9500

KOTIMAASSA TAPAHTUU
120 miljoonan euron sopimus

Alstomin Pendolinot Helsinki-Pietari-radalle
Alstom on solminut sopimuksen neljän Pendolino-junan toimi-

tuksesta Helsinki–Pietari-rautatieyhteydelle. Sopimus Karelian
Trains Ltd:n kanssa on 120 miljoonan euron arvoinen ja sisältää
myös varauksen kahden lisäjunan toimituksesta. Uudet Pendoli-
not lyhentävät 450 kilometrin pituisen matkan aikaa Helsingistä
Pietariin yli kahdella tunnilla. Vuonna 2010 matka Pietariin kes-
tää noin 3 tuntia, kun siihen nyt kuluu 5,5 tuntia.

Uudet Pendolinot kulkevat nopeimmillaan 220 kilometrin tun-
tivauhtia. Junissa on seitsemän vaunua ja yhteensä 352 istuin-
paikkaa sekä täysin varusteltu business-luokka. Tullimuodollisuudet
ja passintarkastus hoidetaan liikkuvassa junassa.

Vuoden 2009 aikana toimitettavat ja vuonna 2010 liikennöinnin
aloittavat junat ovat perusrakenteeltaan samanlaisia kuin Suomessa
jo liikennöivät Pendolinot. Niiden etukeulan suunnittelu ja sisus-
tus vastaavat Suomen junien suunnittelua, ja ne kestävät myös
vaativat talviolot. Pendolinon viimeisin tuotekehitys (vetokoneisto,
jarrutuskoneisto, hydraulinen kallistusjärjestelmä) on otettu mu-
kaan näihin Pietarin-reitin juniin. Lisäksi niissä on kaksinkertainen
jännitevoimaverkkojärjestelmä sekä turvallisuus- ja signaalijärjes-
telmä, joiden takia junat soveltuvat sekä Suomen että Venäjän rai-
deverkostoon. Tilauksen toimittaa Alstom Finland Oy konsorti-
ossa Alstom Ferroviaria S.p.A:n (Italia) kanssa. Junat valmiste-
taan Alstomin tehtaalla Italian Saviglianossa.

Junat tilannut Karelian Trains on Venäjän rautateiden (RZD) ja
Suomen VR:n yhteisyritys. RZD ja VR käyttävät junia yhteistyös-
sä. Sopimus on Alstomille läpimurto Venäjän päärataliikenteeseen.
Vuonna 2001 Alstom toimitti sähkölaitteistoja Moskovan metrol-
le. Suomessa on käytössä 18 Alstomin toimittamaa Pendolino-
junaa ja 30 lähiliikennejunaa.

SADEMAN OY
JAMESON

Possilankatu 15, 33400 Tampere
Puh. (03) 344 5111
Fax (03) 345 0550
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Outokummussa turisteja kuljetetaan omalla rautatiellä

Kaivosjunasta kesän
matkailuvetonaula

Outokumpuun on ra-
kennettu kapearai-
teinen rautatie mat-

kailukäyttöön. Rataa pyörit-
tää Outokummun Kaivos-
rautatieyhdistys ry. Yhdistys
perustettiin marraskuussa
2003 ja itse rataa alettiin ra-
kentaa keväällä 2004. Radan
ensimmäinen vaihe valmis-
tui siten, että avajaisia voi-
tiin viettää seuraavan vuo-
den heinäkuun alussa. Ava-
jaisissa nähtiin niin Outo-
kummun kaupungin johtoa
kuin kansanedustajia.

Rataa on rakennettu sekä
työllistämistuella palkattujen
ihmisten että talkoiden voi-
min. Vuonna 2005 myös VR-
Radan Sysmäjärven lähistöl-

lä töissä ollut porukka osal-
listui vapaa-ajallaan talkoi-
siin.

- Kalusto on meillä käyttö-
oikeussopimuksen turvin
lainassa Outokummun Kai-
vosmuseolta, kertoo hank-
keen projektisihteeri Perttu
Karttunen. Hankkeella oli
myös EU:n leader-rahoitus.

Kilometrin mittainen
rata

Karttunen kertoo, että käy-
tössä oleva veturi on Gia
DHS 60, vuosimallia 1972.
Siinä on Deutz 312 - moot-
tori, joka kehittää 60 hevos-
voimaa. Paino on 8t kun

Outokummun kaivosmuseossa voi nähdä Kone Oy:n vuonna 1942 valmistaman kaivosveturin. Sen paino on 4500 kg, nopeus 12 km/
h, moottorin teho 2 x 8,5 kW ja vetovoima 700 kg. Veturi on poistettu käytöstä 1970-luvun alussa.

polttoainetankki ja vesisäiliö
on täysi.

- Radan raideleveys on
750mm, kiskot on saatu

Outokummun ratapihalta.
Tänä kesänä avattiin veturi-
tallin ja kaivosmuseon väli-
nen osuus, joten raide on
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YTM-Industrial
INDUTRADE GROUP

Petikontie 20 • 01720 Vantaa

Puh. 029 006 230 • fax 029 006 1230

www.ytm.fi , e-mail ytm.info@ytm.fi 

LPS - KUNNOSSAPITOKEMIKAALIT

Täydellinen huoltokemikaalien valikoima teollisuuden 
ja lentokoneiden kunnossapitoon.

Sähkö-/elektroniikka puhdistusaineet, puhdistus-/ras-
vanpoistoaineet, voiteluaineet, korroosionestoaineet, 
sekä metallintyöstöaineet.

LPS-kunnossapito mainos 09-2007.1   1 31.8.2007   13:12:02

HYDRAULIIKKAKORJAAMO

MEKA-LAITE Oy Hydraulic
Koivukummuntie 16 - 01510 VANTAA

Puh. 7745880 - Fax. 8703073
www.mekalaite.com

Kuorma-autopumput
Teollisuuspumput
Hydraulimoottorit
Sylinterit ja venttiilit
Hydrauliyksiköt

Huollamme ja korjaamme:

 NiCd akut turvaavat sähkönsyötön verkkokatkoksen sattuessa

Kilonkallio 3A, 02610 Espoo

Puh: 0207 631880, Fax: 0207 631889

www.hansabattery.fi

nyt kokomitassaan.
Radan pituus on noin kilo-

metri ja Gian lisäksi veturi-
kalustoon kuuluu yksi kun-
nostettu Move 412 - veturi.

Karttusen mukaan vaunu-
kalustossa on yksi aito mie-
histönkuljetusvaunu. Sillä
on aikanaan kuljetettu kai-
vosmiehiä eri toimipisteistä
ruokalaan ja takaisin.

- Kaivoksen aikaan junilla
ajettiin maan alla malmiki-
veä, pääosin sähkövetureil-
la. Kaivoksissa junien nou-
supromillet oli hurjia.

Vaunu on tehty alkuperäi-
sen näköiseksi, mutta käy-
tännön syistä vähän suu-
remmaksi. Kaikkiaan junaan
mahtuu noin 40 matkusta-
jaa.

Kiinnostus on yllättänyt,
sillä kaivosalueeseen tutus-
tuneet turistit ovat halunneet
kokeilla myös kaivosjuna-
kyytiä.
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Onhan se myönnettä
vä, ettei suomalai-
nen montaa asiaa

usko, ellei aivan omin silmin
pääse näkemään.  Vielä pa-
remmin uskoo, jos tekee
omilla käsillään jotain ja
näkee asioiden toimivan,
kuten on suunniteltu.

Testausta, testausta
Siemensin toimittaman

kauko-ohjausjärjestelmän,
tutummin ESKOn, näkyvä
testaus alkoi toukokuun
2007 alussa Riihimäen tor-
nissa.

Testausjärjestelyt toteu-
tettiin liittämällä Riihimäen
asetinlaitteeseen Siemens
Simatic S7 tietokoneohjattu
logiikka ja S7:ään vastaa-
vasti myöhemmässä vai-
heessa ohjaustietokone
näyttöineen. Testaus aloitet-
tiin asetinlaitteen ilmaisuista,
joita simuloitiin asetinlait-
teesta irtikytkettynä, paikal-
lisesti S7:ssä ja tuloksia tar-
kasteltiin ohjaustietokoneen

”Meillä on yhtä ja toista
toimitettavaa täällä”*

Osa ESKOn näytöstä Riihimäen ratapihalta.

näytöltä. Tässä vaiheessa
käytössä ei ollut vielä tässä
artikkelissa näkyvää graafis-
ta ilmaisua.

Kun ilmaisuiden testaus
saatiin päätökseen, oli aika
siirtyä testaamaan komento-
ja.  Komentojen testaus ta-
pahtui pääsääntöisesti yöai-
kaan ja nyt käytössä oli
myös graafinen näyttö ilmai-
suineen, jolla komentoja
pystyttiin antamaan eri ele-
menteille.  Komentoja suo-
ritettiin liikenteenohjauksen
luvalla aina, kun liikenneti-
lanne oli sellainen, että mah-
dollinen häiriötilanne ehdi-
tään palauttamaan normaa-
liksi.  Koko testauksen aika-
na ei kuitenkaan tullut mi-
tään häiriötilannetta, mikä
olisi vaatinut mitään erityis-
toimenpiteitä.

Miehet kerroksissa
Liikenneturvallisuuden

varmistamiseksi komento-
jen testauksessa oli mukana
asetinlaitetekniikan asian-

tuntijat, jotka olivat puheli-
men välityksellä yhteydes-
sä asetinlaitetilasta liiken-
teenohjaustilaan. Liikenteen-
ohjaajat, jotka olivat muka-
na testitapahtumissa, eivät
osallistuneet liikenteenohja-
ukseen millään tavalla, eivät-
kä työvuorolaiset suoritta-
neet mitään testejä.  Yksit-
täisille elementeille suoritet-
tiin useita yksittäisiä komen-
toja. Testausliikenteenohjaa-
jan pyynnöstä asetinlaiteasi-
antuntijat pakottivat asetin-
laitteelta ilmaisun ennen
komennon suorittamista ja
varmistivat komennon to-
teutumisen sekä normaali-
tilaan palautumisen. Lisäksi
asetinlaitemies seurasi ko-
mentojen toteutumista ja
ilmaisuja käytössä olevasta
ohjaustaulusta.

”Läpimurto”
Kun yksittäisten element-

tien komentotestaus saatiin
päätökseen, oli vuorossa
useita asetinlaitekomentoja

vaativien komentojen testa-
usta, kuten esimerkiksi juna-
ja vaihtokulkuteiden luomis-
ta. Useiden tyhjien kulkutei-
den luomisen jälkeen tapah-
tui eräänlainen läpimurto,
kun ESKOlla tehdyllä juna-
kulkutiellä ohjattiin Pendoli-
no kulkemaan Riihimäen ra-
tapihan läpi.

Jatkoa seuraa
Riihimäen ohjaustyöpis-

teen käyttöönotto tapahtuu
loppusyksystä 2007. Tämän
jälkeen vuorossa on Helsin-
gin käyttöönotto, samat toi-
menpiteet, mutta isommas-
sa mittakaavassa. Tähän mit-
ta-kaavaan on sovitettava
Riihimäeltä saadut hyvät ja
huonot kokemukset.

Jukka Niemelä
Liiketoimintajohtaja,

Rakennuttajakonsultti
Proxion Oy

*Aleksis Kivi,
Nummisuutarit,

1864
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Pohjarakennussuunnittelu 
Mäkelänkatu 56, 00510 Helsinki 

puh. (09) 8775 3221, faksi (09) 8775 3220 

www.geomap.fi 

 

Rata-, silta- ja geosuunnittelun 
asiantuntijat 

Silta -ja rakennesuunnittelu 
Ratamestarinkatu 7 A, PL 88, 00521 Helsinki 

puh.  0207 393 300, faksi  0207 393 396 

www.finnmapcons.fi 

Ratasuunnittelu
Kuortaneenkatu 7 A, PL 88, 00521 Helsinki 
puh.  (09) 8565 3800, faksi (09) 8565 3850 

www.finnmap-infra.fi 

Vaihteiden
teräsosat

Raidepuskimet

Vossloh Cogifer Finland Oy
Telakkatie 18, 25570 TEIJO

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

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
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Italian Sarnossa 2003 sattunut voimakkaan tuulen aiheuttama
junan kaatuminen, arvioitu tuulen nopeus 120 km/h.

Gross Wind -Rautatieviraston
tuuliseminaari
Ilmastonmuutoksen mah-

dollisesti aiheuttamiin
myrskyihin suhtaudutaan

vakavasti Suomessa. Rauta-
tievirasto, Ratahallintokes-
kus. Ilmatieteen laitos ja VR
selvittävät yhteistyössä tuu-
len riskit junaliikenteelle.

Seminaar issa es i te l -
möimässä olivat TkL Pasi
Kaikkonen Transtech Oy:stä,
FT Ari Venäläinen ja tutkija
Reijo Hyvönen Ilmatieteen
laitokselta, FMI. Lisäksi pai-
kalla oli turvallisuusjohtaja
Yrjö Poutiainen ja asiantun-
tijoita VR:ltä sekä Rautatie-
virastosta.

Mauno Pajunen avasi tilai-
suuden kertomalla, että VR
ja Ratahallintokeskus (RHK)
on jo aikaisemmin tehnyt
tuulitutkimuksia yhteistyös-
sä Ilmatieteen laitoksen
(FMI) kanssa. Tuulen voi-
makkuus kasvaa esimerkiksi
järvien salmissa, silloilla ja
korkeilla ratapenkoilla. Hän
kertoi myös, että tuulen vai-
kutusta juniin alettiin toden
teolla tutkia Euroopassa
vasta 90-luvulla. Rautatievi-
raston johtava-asiantuntija
Mauno Pajunen painottaa,
että tuulionnettomuudet ju-
naliikenteessä ovat Suo-
messa aika epätodennäköi-
siä, mutta asia halutaan kui-
tenkin selvittää. Keskuste-
luissa oletettiin, ettei Suo-
messa rataverkolla ole kovin
montaa tuuli kriittistä paik-
kaa, ja tämä mahdollistaa
niiden tutkimisen.

Tuuliseminaarissa käytet-
tiin esimerkkeinä Kuopion
Kallan siltoja ja Kuopion len-
tokentällä mitattuja tuulten
arvoja. Tarkoitus on tulevai-
suudessa tutkimuksen ja ris-
kianalyysin avulla miettiä,
onko tällaisilla paikoilla syytä
esimerkiksi rajoittaa junien
nopeutta kovan tuulen aika-
na.

Suuria muutoksia tuuliris-
kit eivät kuitenkaan Ilmatie-
teen laitoksen tilastomateri-
aalin mukaan aiheuttane.

Trombien ja syöksyvirtauk-
sien muodostumista on lä-
hes mahdotonta ennustaa ja
niiden sijaintia ei voida mil-
lään tutkimuksella ennakoi-
da.

Yleisesti Suomessa keski-
tuulet ovat esimerkiksi Ete-
lä-Ruotsia pienempiä ja Itä-
Suomessa vaikuttavat kes-
kituulet ovat heikompia kuin
esimerkiksi Turun seudulla.

Kuva 1 Keskituulet Suomessa
(Ilmatieteen laitos)

Vaikka Suomessa onnetto-
muuksia ei ole sattunut,
muualla Euroopassa ja Ja-
panissa tuuli on kaatanut
tavarajunien tyhjiä vaunuja
ja kevyitä henkilöliikenneju-
nia.

Asiantuntijat pitävät hel-
poimpana käytännön tapa-
na turvallisuuden paranta-

miseksi asentaa kriittisimpiin
paikkoihin tuulimittareita. Ne
ilmoittaisivat lukemat liiken-
teenohjaukseen, josta viesti
kulkisi nopeasti juniin. Vas-
taava järjestelmä on jo käy-
tössä Euroopassa.

Suomen tilannetta ei kui-
tenkaan saa dramatisoida,
sillä Suomen tuulet eivät
aiheuta kaatumisriskiä esi-
merkiksi matkustajavaunuil-
le. Asiaa tutkitaan riskin kar-
toittamiseksi ja tuulionnetto-
muuksien synty Suomessa
ei ole todennäköistä, mutta
asia halutaan selvittää.

Tuulelle riski alttein on tyh-
jä katettu tavaravaunu, kos-
ka sillä on suurin muotoker-
roin. Suomessakin kova tuu-
li on siirtänyt ratapihoilla
paikoillaan olleita tavaravau-
nuja.

Tuulitunneleista apua

Puheenvuorossaan Pasi
Kaikkonen aloitti huomaut-
tamalla, että kevyemmät,
korkeammat, nopeammat ja
isommat junat vaativat tuu-
len huomioonottamista luo-
tettavuuden säilyttämiseksi
varsinkin, kun ilmastonmuu-
tos on tehnyt ääriolosuhteis-
ta yleisempiä.

Sivutuulen riskiä voidaan
arvioida kaavoilla, jossa ote-
taan huomioon sekä radan-
(silta, penger, kaarteet,
maasto) ja junan ominaisuu-
det (aerodynamiikka, mitat,
massat, nopeus) että tuuli-
olosuhteet.

Hän muistutti myös, että
tuulen nopeuden lisäksi las-
kelmia tehdessä on otetta-
va huomioon junan nopeus,
jolloin tuuli vaikuttaa siihen
paljon enemmän kuin pai-
kallaan olevaan kappalee-
seen. Transtech Oy, aiem-
min Talgo, on tehnyt tuuli-
tunnelikokeita Suomessa
käytössä olevan mm. kaksi-
kerrosvaunun pienoismallil-
la Otaniemen tuulitunnelis-
sa. Näissä kokeissa on todet-
tu, ettei kyseinen vaunu ole
erityisen tuulikriittinen, eli
herkkä voimakkaan sivutuu-
len vaikutukselle.

Nopeista junistaan tunnet-
tu Japani on edelläkävijä
tuulitutkimus alalla. Seismi-
sesti aktiivisessa ja Tyynen
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valtameren ympäröimässä
maassa on tehty tuulitutki-
muksia jo kymmeniä vuosia.

Vaikuttaako
ilmastonmuutos

Ilmatieteenlaitoksen Ari
Venäläinen kiteytti ilmaston-
muutoksen tilanteen lausu-
malla: “Ilmastonmuutoksia
ei voi estää, niihin tulee pyr-
kiä sopeutumaan”.

Suomen ilmastoriskeiksi
hän luetteli myrskyt, mata-
lapaineet, trombit, syöksy-
virtaukset, lumen, liukkaat ja
jäätävät olosuhteet, sumun,
turbulenssin, sateen, hel-
teen ja tulvat. Esitelmässään
Venäläinen keskittyi juniin
kohdistuvista uhista äkilli-
simpiin, eli syöksyvirtauksiin
ja trombeihin.

Ilmatieteenlaitos mittaa
tuulta useilla maa-asemilla
kuten lentokentillä. 50 vuo-
den tutkimusaineiston pe-
rusteella Ilmatieteen laitok-
sella on Suomesta Keskituu-
likartta, jossa ei ole huomi-
oitu mahdollisien tuulen-
puuskien vaikutusta tuulen
voimakkuuteen. Puuskassa
tuulen voimakkuus voi ko-

hota huomattavasti. Ääriar-
vomenetelmillä voidaan
kohtuullisen hyvin arvioida
tilastollisesti kovien tuulien
toistuvuusaikoja hyödyntä-
en Ilmatieteen laitoksen tie-
tokantaa.

FMI on määritellyt myrs-
kyn tilanteeksi, jossa tuulen
10 minuutin keskiarvo ylittää
21 m/s, puuskan taasen on
kestettävä vähintään 3 se-
kuntia. Ilmatieteen laitos on
ryhtynyt järjestelmällisesti
tilastoimaan trombeja vas-
ta vähän yli 10 vuotta sitten,
joten pitkän aikavälin kehi-
tystä ja ennusteita on tehtä-
vä tilastollisilla menetelmil-
lä.

Tutkija Reijo Hyvönen Il-
matieteen laitokselta kertoi
esitelmässään Ilmatieteen
laitoksen mahdollisuudesta

ja työvälineistä mahdollises-
sa tuulitutkimuksessa. Ilma-
tieteen laitoksella on käytös-
sään Tanskalainen WAsP
Engineering ™ tietokoneoh-
jelmisto, joka on tarkoitettu
tuulivoimaloiden sijainnin
optimointiin. Ohjelmisto on
myös hyvin käytettävissä
tuulikriittisten paikkojen ar-
viointiin.

Tuuli Editori
Ohjelmassa tuulen lasken-

nan perusteena voidaan
käyttää kolmea eri tyyppiä
olevaa tuulta:
- mitattu tuuli
- redusoitu geostrofinen

tuuli
- geostrofinen tuuli

WAsP Engineering luo las-
kennalla tuulikentän, jossa
on esitetty keskituuli käyttä-

Keskituuli [KE] ja puuskat [PU] muutamilla mittausasemilla FMI.

jän osoittamassa paikassa.
Seminaarin osanottajat

suhtautuivat tuulitutkimuk-
seen positiivisesti, ja he
painottivatkin haluavansa
konkreettisia tutkimustulok-
sia, jotka kertoisivat milloin
tietyillä paikoilla ajaminen
tietyllä nopeudella on liian
vaarallista.

Seminaari päätettiin hy-
vässä yhteistyöhengessä –
voidaan jäädä odottamaan
sen hedelmiä mielenkiinnol-
la. Rautatievirasto, Ratahal-
lintokeskus ja VR jatkavat
tuulitutkimuksen parissa
työskentelyä.

Mauno Pajunen
Kuvat: RVI

Tutkija Reijo Hyvönen ja FT Ari Venäläinen.

Vaajakoski ilmakuva (maantie
ja rata ylittävät järven).

Alueellinen tuulikenttä 4 m jär-
ven pinnasta WAsP Enginee-
ring –ohjelmalla: lähtöarvo:
Tuuli etelästä 38,7 m/s n. 1500
m:n korkeudella.
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Answers 
for a world 
of mobility

Rautatietekniikka

www.algoltechnics.com www.knorr-bremse.com

Varastokatu 10, 05800 Hyvinkää
Puhelin 020 764 63

Laturintie 7, 88200 Otanmäki
Puhelin 020 764 7400
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Rajatonta liikennettä

JKV–STM–ERTMS

Teknisten ja maantieteellisien rajojen ylittäminen on
erikoisosaamistamme.

Ansaldo STS Finland Oy:lla on tarvittavat tuotteet ja
osaaminen kun siirrymme uuteen eurooppalaiseen rautatie-
liikenteen hallintajärjestelmään ERTMS:ään.

Vastaamme alan tuotekehityksen edelläkävijänä
STM:n (Specific Transmission Module) kehittä-
misestä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.
STM on sovitustiedonsiirtomoduuli, joka
mahdollistaa siirtymisen nykyisestä JKV-
järjestelmästä ERTMS:ään, ja on siten
linkki tulevaisuuden kulunvalvontaan.

Ansaldo STS Finland Oy parantaa rauta-
teiden turvallisuutta ja tehokkuutta tarjoamalla
optimoituja opastinjärjestelmiä pohjoismaisille
liikennöitsijöille ja rataverkkojen ylläpitäjille –
lippujen väreistä huolimatta!

Osallistumme NORDIC RAIL -messuille 9–11.10.2007.
Tervetuloa standillemme numero B04:28!

ANSALDO STS FINLAND OY Puh. (09) 2517 8315
Teknobulevardi 3-5 Faksi (09) 2517 8316
PL 35, 01531 Vantaa www.ansaldo-sts.com

Ansaldo STS Finland Oy kuuluu kansainväliseen Ansaldo STS-konserniin


