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Monipuolinen
ja luotettava
kumppani

Kallio- ja pohjarakentamisen
edelläkävijä ja erikoisosaaja

Monipuolisten maa-, vesi- ja
insinöörirakennuskohteiden
luotettava kokonaistoteuttaja

Esterinportti 2, 00240 HELSINKI
puh. 02071 5001
fax 02071 51301

Kaikki, mikä on tekemisen arvoista,
kannattaa tehdä hyvin!
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Hannu Saarinen

Materiaalivirran hallinta raaka-ainelähteel-
tä lopulliselle kuluttajalle siten, että tarjo-
taan riittävän hyvä palvelutaso kohtuullisin

kustannuksin, on tärkeä kilpailukyvyn tekijä.
Kuljetukset ovat oleellinen osa logistiikkaa ja myös

suomalaisten yritysten liiketoimintaa.
Maamme kaupankäynti itään on jatkuvassa kas-

vussa. Logistinen asemamme on muuttunut, em-
mekä voi kehityksen kelkasta pudota.

Tarvitsemme kuljetuksia, jotta saamme tavaramme
ja tuotteemme maailmalle. Pitkien etäisyyksien
maana, tehokas logistiikka on Suomelle elinehto.
Hyvät liikenneyhteydet kotimaassa, tehokkaat sa-
tamat ja lentoasemat sekä hyvät tie- ja ratayhtey-
det itään ja länteen ovat näin ollen tärkeitä.

Tässä kuljetusketjussa myös rautateillä on mah-
dollisuutensa näyttää osaamisensa.

Näyttää kuitenkin siltä, että liikenneväylien huo-
nosta kunnosta on tulossa uhka Suomen kilpailu-
kyvylle. Liikenneväylien heikosta kunnosta aiheu-
tuviin viiveisiin ei maassamme olisi varaa. Pohjoi-
seen ja itään menevät pääradat ovat heikossa tilassa.
Radoilla on yhä enemmän rajoituksia ja niiden kehno
kunto estää nopean liikenteen. Esille on noussut
myös vähiten liikennöityjen rataosuuksien sulkemi-
nen, koska raha ei riitä niiden ylläpitoon. Ratojen ja
teiden ylläpitoon tarvittaisiin vuosittain yli 100 mil-
joonaa euroa lisää rahaa.

……
Suomalainen tekninen koulutus on viime vuosi-

na muuttunut, kun vanhoista teknikko-rakennusmes-
tari koulutuksista luovuttiin kymmenkunta vuotta
sitten.

On vaikea olla ajattelematta, onko tällä koulutus-
muutoksella saavutettu mitään hyvää.

Hyvää
logistiikkaa
ja osaamista
tarvitaan

Viime aikaiset hälyttävät tiedot rakennusten hei-
kosta kestävyydestä ja laadusta antavat viitteitä, että
niin ammattitaito kuin laadunvalvonta eivät ole
kohdallaan.

Julkisuudessa onkin voimakkaasti tuotu esiin, että
ammattikorkeakoulujen insinöörikoulutus vastaa
huonosti yritysten tarpeita. Hyvät työnjohtajatyy-
pit eivät välttämättä viihdy teoreettisissa insinöö-
riopinnoissa.

Teollisuuden viesti onkin ollut, että koulutustason
nouseminen sinänsä on hyvä asia. Uudeksi haas-
teeksi on kuitenkin noussut, se mistä rakennus- ja
muuhun teollisuuteen saadaan hyviä työnjohtajia.
On muistettava, että työtehtävät yrityksissä eivät
ole muuttuneet, vaikka organisaatiot ovat ohentu-
neet. Olisiko syytä harkita uudelleen teknikkokou-
lutuksen palauttamista? Vai toimivatko insinöörit
tulevaisuudessa työnjohtotehtävissä?

……
Sata vuotta järjestötoimintaa on mahtava saavu-

tus. Tämän virstanpylvään saavutti kesäkuun nel-
jäntenä Rautatiealan Rakennusmestarit ja -insinöörit
AMK ry (RRI).

Yhdistys perustettiin, hoitamaan edunvalvontaan
ja ammatillis-aatteellisiin asioihin liittyviä ongelmia.
Tavoitteet olivat senhetkisen tilanteen mukaisesti
ajankohtaisia, kuten ovat tänäkin päivänä.

Rakennusmestareita tarvitaan myös tulevaisuu-
dessa, sillä useilta valmistuneilta AMK-insinööreiltä
puuttuu käytännön työkokemus, jota perinteisesti
rakennusmestareilla puolestaan on ollut.
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Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen:

“Ministeriön toimenkuvan
laajuus yllätti”

Liikenne- ja viestintäministerin työhuone
on Etelä-Esplanadilla sijaitsevan
ministeriön toisessa kerroksessa.
Ikkunasta avautuu näkymä aurinkoiseen
Esplanadin puistoon.
Ministeri Susanna Huovinen tulee
huoneen ovelle vastaan, tervehtii ja ohjaa
huoneessa olevan pyöreän pöydän ääreen.
Kevään kiireiseen aikatauluun hän
varannut myös aikaa vastailla
Rautatietekniikka-lehden kysymyksiin.

Huovinen kertoo käyt-
täneensä kansaedus-
tajana olleessaan pal-

jon junaa, varsinkin Jyväs-
kylän ja Helsingin välillä.
Pääsääntöisesti hänellä on-
kin hyviä kokemuksia juna-
matkoista. Viime aikoina
ministerin tiukka aikataulu
on kuitenkin vähentänyt ju-
nan käyttöä.

- Vapaa-ajalla käytän edel-
leen junaa. Se on hyvä tapa
matkustaa perheen kanssa,

ministeri sanoo. Hänellä on
lapsuudesta asti junamatkoi-
hin liittyviä monia miellyttä-
viä kokemuksia.

- Sykähdyttävimmät muis-
toni liittyvät matkustamisiin
suuriin tapahtumiin. Muistan
esimerkiksi, kuinka pikkutyt-
tönä tulimme Oulusta Hel-
sinkiin TUL:n liittojuhliin ju-
nalla. Olin silloin varsin pieni
ja ihmettelen, kuinka se
matka on jäänyt mieleen. Se
matka oli pienelle tytölle iso,

Susanna Huovinen sanoo, että radan- ja tienpidon pitkäjänteisyyden puute näkyy selvästi valtion liikennerahoituksessa.
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jännittävä juttu. Myöhem-
minkin olen matkustanut
junalla isoihin tilaisuuksiin.
Junassa on tunnelmaa, var-
sinkin kun on tuttua poruk-
kaa.

Monipuolisia asioita
Ministerinä Susanna Huo-

vinen on toiminut puolisen
vuotta. Monikaan asia ei ole
tullut yllätyksenä Huovisel-
le. Eduskunnassa ja edus-
kuntaryhmän varapuheen-
johtajana hän joutui tiivisti
seuraamaan hallituksen
työskentelyä

- Tässä tehtävässä on ol-
lut ilahduttavaa se, että saa
keskittyä oman sektorin asi-
oihin. Kansaedustajan teh-
tävässä pitää olla selvillä
hyvin monesta eri sektoris-
ta, Huovinen sanoo ja myön-
tää yllättyneensä liikenne- ja
viestintäsektorin asioiden
paljoudesta.

- Kuvittelin valtiovarainva-
liokunnan jäsenenä tunteva-
ni liikennepuolen kysymyk-
siä ja viestinnästäkin luulin
tietäväni, mutta asioiden
määrä ja ministeriön toi-
menkuvan laajuus yllätti.

Suomalaisen rautatie-
konepajateollisuuden
tulevaisuus?

Ministeri on nähnyt, että
rautatiekonepajateollisuu-
dessa maassamme on ollut
vaikeita aikoja, sillä kilpailu
alalla on koventunut. Jokai-
sesta kalustohankinnasta
käydään ja täytyy käydä kan-
sainvälinen tarjouskilpailu.

- Kilpailussa pärjätäkseen
konepajan tulee olla tehokas
ja vahva. Valtiovallan keinot
puuttua tai määrätä asiois-
sa ovat hyvin vähäiset. Asi-
at menevät tiukasti lainsää-
dännön mukaan. Monikan-
salliset yhtiöt osaavat myös
vahtia omaa etuaan niin, että
kaikki menee kilpailutuksissa
lakien ja säädösten mukaan.

- Toiveeni on, että tulevai-
suudessakin Suomessa olisi
rautatiekonepajateollisuu-
den osaamista. Se on meil-
le perinteinen teollisuuden
ala ja olisi sääli jos sellainen
osaaminen kokonaan Suo-

mesta menetetään.

Ratarahoitukseen
pitkäjänteisyyttä

Ministerin mielestä radan-
ja tienpidon pitkäjänteisyy-
den puute näkyy selvästi val-
tion liikennerahoituksessa.

- Koko väylärahoituksessa
pitäisi päästä tästä ongel-
masta eroon. Ministeriössä
toimi työryhmä Matti Vuori-
an johdolla. Hiljattain se luo-
vutti minulle esityksensä.
Työryhmä esitti, että liiken-
neväyliä koskevat päätökset
tehtäisiin 10-15 vuoden ai-
kajänteellä ja että eduskun-
nan roolia päätöksenteossa
vahvistettaisiin. Tämä toteu-
tettaisiin ns. selontekome-
nettelyllä. Pitkän aikavälin
linjaukset määriteltäisiin val-
tioneuvoston liikennepoliit-
tisissa selonteoissa, jotka
käsiteltäisiin eduskunnassa.
Nykyistä hallituskausiin pi-
täytyvää päätöksentekoa
työryhmä piti liian lyhyenä.

Myös ministeri Huovinen
katsoo aikajänteen pidentä-
misen olevan liikenneinves-
toinneissa avainasemassa,
kun pyritään vastaamaan lii-
kennepolitiikkaan kohdistu-
viin odotuksiin.

- Poliittisten päättäjien si-
toutuminen nykyistä pitkä-
jänteisempään päätöksente-
koon on tulevaisuudessa
välttämätöntä. Uskon, että
työryhmän esitykset vastaa-
vat hyvin tähän tarpeeseen
ja toimivat hyvänä pohjana
myös ensi kevään hallitus-
ohjelmaneuvotteluissa,
Huovinen toteaa.

- Kun on tiedossa, miten
edetään, niin silloin rahoituk-
senkin suhteuttaminen pi-
demmälle aikajänteelle oli-
si helpompaa. Tällainen
malli on pitkälti käsitykseni
mukaan muun muassa
Ruotsissa.

Ministeri myöntää, että pa-
rempiin ratoihin ja maantei-
hin ei päästä pelkästään sillä,
että mietitään, miten tämä
paperilla hoituu. Se myös
tarvitsee rahaa. Rahanpuu-
te on ollut hallituskauden
ongelma.

Ministerin mukaan sellai-
nen vuosi mallinnettiin poh-
javuodeksi, jolloin ei käyn-
nistynyt yhtään isoa väylä-

hanketta. Sen takia budjet-
tikehys on liikennepuolella
väärin mitoitettu.

- Eduskunnasta on onnek-
si löytynyt vetoapua näihin
asioihin. Kyllä tämä lisäbud-
jeteilla pelaaminen pitäisi
olla tiensä päässä.

Elinkaarimalli?

Ministerin mielestä elin-
kaarimalli soveltuu tiettyihin
ratahankkeisiin, muutamiin
hankkeisiin se ei käy. Hän
kannattaa asiassa hankekoh-
taista selvitystä.

- Esimerkiksi Lahti-Luumä-
ki radan perusparantamista
mietittiin, olisiko se soveltu-
va tällaisena elinkaarimallilla
toteutettavaksi. Selvityksen
jälkeen kävi ilmi, että se ei
sovellu, koska se ei ollut uusi
hanke, vaan tämän rataosan
perusparantaminen. Tällai-
sessa tapauksessa tuottajal-
la on vähäiset mahdollisuu-

det käyttää erilaisia ratkaisu-
ja.

- Jos ajatellaan tulevia ra-
tahankkeita, joita toivotta-
vasti voidaan tehdä lähitule-
vaisuudessa, niin varmaan
seuraavana listoilla pääkau-
punkiseudulla on Kehärata.
Sen osalta tilanne voi elin-
kaarimallin osalta olla toi-
nen, koska kyseessä on ko-
konaan uusi rata.

Ministeri myöntää, että se
on tavallaan vähittäismak-
sulla ostamista, mutta minis-
teriö on käyttänyt VTT:tä ar-
vioinneissa ja saanut aika
tarkat ja laajat selvitykset,
niin päätöksiin ei suinpäin
hyökätä.

- On aivan selvää, että elin-
kaarimalli ei voi olla missään
nimessä yleinen tapa toteut-
taa hankkeita. Kyllä perintei-
nen budjettirahoitus tulee
olemaan tulevaisuudessakin
keskeinen keino. Mutta se ei
poista sitä, ettemmekö voi-
si katsoa näitä uusiakin vaih-

Uusista radoista seuraavana on pääkaupunkiseudulla vuorossa
Kehärata, lupaa liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen.
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toehtoja. Euroopassakin on
laajalti käytössä tällainen
partneri- ajattelu uusissa
hankkeissa.

Seinäjoki-Oulu
rataosuus

Joissain asiantuntijapii-
reissä on noussut esille aja-
tus tehdä Seinäjoki – Oulu
väli perusparannustyön
ohessa kaksiraiteiseksi.
Tämä ajatus ei ministerin
mukaan tunnu olevan talo-
udellisesti mitenkään mah-
dollinen.

- Ratahallintokeskukselta
saamani tiedon mukaan kak-
soisraide Seinäjoen –Oulun
välille maksaisi noin miljar-
di euroa. Siinä on isosta
hankkeesta kyse ja tämän
lisäksi pitäisi ottaa huomi-
oon vanhan radan korjaami-
sen kustannukset.

- Kustannukset olisivat niin
suuret, että tulevaisuudes-
sa en kyllä näe, että meillä
olisi tällaiseen varaa. On
tärkeää, pitää huolta jo ole-
massa olevasta rataverkos-
ta. Kun meillä ei tahdo sii-

henkään tulla rahaa ja aina
jäädään jälkeen Ratahallin-
tokeskuksen esittämästä ar-
viosta. Eli meidän kehys on
ollut se ongelma. Meille on
varattu liian vähän rahoitusta
toimintaan kehyksessä.

- Näen tärkeänä, että tätä
problematiikkaa pystyisin
tässä omassa tehtävässäni
nostamaan esille. Jos me
haluamme, että meidän rai-
teemme ja tiemme ovat kun-
nossa, niin on pystyttävä ir-
rottamaan tietty määrä ra-
haa, ja aloittamaan myös
uusia hankkeita. Suomen
tie- ja rataverkostossa on tu-
levaisuudessakin uusia tar-
peita. Ei riitä pelkästään, että
korjataan vanhaa.

Kehärata
tulevaisuudessa

Seinäjoki-Oulu rataosa ja
Ilmalan ratapihaovat lähte-
mässä liikkeelle, Lahti-Luu-
mäki välistä on päätökset
olemassa. Tavallaan kaikki
nämä luetellut hankkeet ovat
jo “putkessa” jollakin lailla.
Ainut josta ei vielä ole pää-

töstä, on Kehärata.
- Sen osalta nyt sitten mie-

titään, miten ja mikä se aika-
taulutus voisi olla. Realismia
on, että se jää mahdollises-
ti tulevan hallituksen asiak-
si. Olen ymmärtänyt, että ra-
dalle, ainakin pääkaupunki-
seudulla, olisi kovasti tarvet-
ta. Sillä on myös koko maata
palvelevan radan näkökul-
ma. Se olisi luonteva yhte-
ys lentokentälle.

Ministeri kokee radanpi-
don merkityksen tärkeänä.
Samoin hän korostaa rauta-
teiden ammattitaitoisen työ-
voiman merkitystä. Tulevai-
suuden haasteina hän näkee
ympäristön huomioimisen
keskeisenä liikenneteema-
na.

- Olen varma, että kun
päästän Kioton neuvotteluis-
sa seuraavalle sopimuskau-
delle, ja puhutaan 2012 jäl-
keisestä ajasta, on ihan sel-
vää, että liikenteen päästöt
tulevat tavalla tai toisella
mukaan keskusteluun. Jos
me pystymme varautumaan
tähän tilanteeseen niin, että
meillä on sopivia ratkaisu-
malleja tarjolla joukkoliiken-
teen raideratkaisujen osalta,
niin se helpottaa tilannetta.
Siitä syystä näistä asioista
“meuhkaaminen” on tulevai-
suuteen valmistautumista.

Ministeri korostaa, että rai-
deliikenteen päästöt ovat
huomattavasti ympäristöys-
tävällisempiä kuin muun lii-

kenteen. Hän vakuuttaa, että
raideliikenteellä on hyvä tu-
levaisuus.

Vapaa-ajalla
akut ladataan

- Minulla on vapaa-aikaa
ministerin tehtävän johdosta
entistä vähemmän. Vapaa-
aika kuluu perheen kanssa
touhutessa.

Ulkoilu ja liikunta ovat lä-
hellä ministerin sydäntä.
Hän sanoo, että se on paras-
ta lepoa ja voimien keruuta
tehtäviä varten. Huovinen
muistuttaa, että vaativissa
tehtävissä olevilla ihmisillä
pitää olla perusasiat kunnos-
sa.

- Monessa työelämän pai-
kassa on sama tilanne. On
hyvä, että on akkujen lataa-
miseen paikka ja se on mi-
nulle perhe. Olen koko ikä-
ni tavalla tai toisella liikkunut.
Yleisurheilu ja rytminen kil-
pavoimistelu ja liikunta lai-
dasta laitaan hyvin moni-
puolisesti. Jos jostakin on
täytynyt tinkiä niin omista
harrastuksista. Olen ollut
aina sitä mieltä, ettei liikun-
nan harrastamisesta tarvit-
se tehdä mitään pakkoa.
Mukava on liikkua, ja toivot-
tavasti pysyy myös fyysinen
kunto vähän parempana,
että jaksaa tehdä työtä.

Teksti ja kuvat:
Hannu Saarinen

SOLIMATE*
- Sininen routaeriste
vaativiin kohteisiin

Dow Suomi Oy

P.O.Box 117, 00101 Helsinki
Puh. (09) 5845 5300, fax (09) 5845 5330

*Tavaramerkki - The Dow Chemical Company
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Toimittanut:
DI Tapio Peltohaka

MAAILMALLA TAPAHTUU

KIINA

Kiina pyrkii
omavaraisuuteen
suurnopeusjunissa

Samaan aikaan, kun länsi-
maat yrittävät viedä rautatie-
teknologiaansa Kiinaan yh-
teishankkeiden muodossa,
on käynnissä myös teknolo-
gian siirto kiinalaiseen oma-
varaiseen valmistukseen.
Kiinalaisyhtiö CAC:n mu-
kaan heillä olisi jo kehitetty
esim. oma magneettiseen
leijuntaan perustuva juna-
tyyppi, joka on huomatta-
vasti kevyempi kuin saksa-
laisvalmisteinen Transrapid-
juna. Nopeustavoite olisi 500
km/h ja suunnittelussa on
käytetty ilmailuteollisuuden
menetelmiä. Julkisuudessa
on kuitenkin herännyt kysy-
mys onko mahdollisia pa-
tenttioikeuksia rikottu, mikäli
junan kehittäminen varsin
lyhyessä ajassa on onnistu-
nut.

Kiinan rautateiden
5-vuotissuunnitelma
tähtää suuriin
hankkeisiin

Kiinan rautateiden inves-
tointisuunnitelma 2006-2010
sisältää runsaasti kunnianhi-
moisia hankkeita, joista osa
on huipputekniikkaan pa-

nostamista. Eräs merkittä-
vimmistä hankkeista on Pe-
kingin ja Shanghain yhdis-
tävä suurnopeusrata. Ohjel-
massa on myös runsaasti
nykyistä rataverkkoa paran-
tavia hankkeita.

Kuluvana vuonna investoi-
daan noin 16 miljardia euroa
uusien ratojen rakentami-
seen. Summa pitää sisällään
87 uutta rautatieprojektia ja
76 jo aikaisemmin meneil-
lään ollutta projektia. Em. ra-
hamäärällä saadaan Kiinas-
sa alhainen hintataso huo-
mioiden merkittävästi enem-
män aikaiseksi kuin esim.
Euroopassa.

Kuluvana vuonna tullaan
avaamaan kolmetoista ex-
press-tason junareittiä ja li-
säksi myös yhdellätoista
muulla reitillä matka-ajat tu-
levat nopeutumaan. Myös
sähköistystä lisätään merkit-
tävästi. Viime vuoden lopus-
sa sähköistettyä rataa oli
20132 km. Kuluvana vuon-
na määrän pitäisi lisääntyä
3860 km. Em. pitää sisällään
mm. Peking-Shanghai välin
sähköistyksen valmistumi-
sen.

Liikenne kasvaa
talousbuumin mukana

Liikenne Kiinan rautateillä
kasvoi vuonna 2005 edelli-
sestä vuodesta tavaraliiken-
teessä 6,9 % (kokonaismää-

rä 2,69 miljardia tonnia) ja
henkilöliikenteessä 3,3 %
(kokonaismäärä 1,15 miljar-
dia matkaa). Hiilen kuljetus
käsitti noin puolet rahtiliiken-
teestä ollen 10,8 % enem-
män , kuin edellisenä vuon-
na. Tavaravaunuja kuormat-
tiin keskimäärin peräti 112
444 kappaletta vuorokau-
dessa. Pitkän matkan henki-
löliikenne kasvoi 8,2 %, ol-
len 434,5 miljoonaa matkaa.
Kasvutrendin oletetaan kai-
kilta osin jatkuvan kuluvana
vuonna.

VIRO

Rautateiden vaikeudet
jatkuvat, rataverkko
rapistuu

Viron rautateiden (Eesti
Raudtee, EVR) pääomistaja
Baltic Rail Service (BRS) on
halunnut myydä osuutensa
(66%) yhtiöstä. BRS-yhtiöl-
lä on kaksi yhdysvaltalaista
pääomistajaa, Railworld
Estonia, (Edward Buckhardt
johdossa) ja Rairoad Deve-
lopment Corporation (RDC)
sekä virolainen Ganiger In-
vest OÛ (omistajat ,Jüri Kaõ
ja Guido Sammelselg ). Pie-
nempänä osakkaana on
myös hollantilainen rahasto:
Emergin Europe Infrastruc-
ture Fund. Buckhardt oli ai-
koinaan erään maailman

suurimpiin kuuluvan joukko-
liikenneyhtiön Wisconsin
Centralin pääjohtaja. BRS on
riitautunut Viron valtion
kanssa, joka on vähemmis-
töosakkaana (33%) yhtiössä.

Erimielisyyttä on mm. ta-
loudenpidosta, sillä vuoden
2004 tilinpäätöksestä ei ole
saavutettu yksimielisyyttä.
Viron järjestelmässä rataver-
kon omistavat yhtiöt, joilla
on myös velvollisuus sitä
ylläpitäviin investointeihin ja
kunnossapitoon. BRS:n sat-
sauksiin ei valtion taholta ole
oltu tyytyväisiä. Viron valtiol-
la olisi periaatteessa ollut
mahdollisuus, lunastamalla
myynnissä olevat osakkeet,
saada enemmistöosuus
haltuunsa. Valtiolla ei kuiten-
kaan ole ollut halukkuutta
lähteä julkisin varoin kehit-
tämään rautateitä.

Myös muiden EU-maiden
rautatieyhtiöiden kiinnostuk-
sen (myös Suomen) olete-
taan olevan nykytilanteessa
heikko Viron rautateitä koh-
taan em. infrakytkennän
vuoksi. Viron Rautatiet yksi-
tyistettiin vuonna 2001, jol-
loin BRS maksoi osuudes-
taan 70 miljoonaa euroa.
Vuosien varrella BRS on ra-
hoittanut investointeja 170
miljoonalla eurolla. BRS:n
arvio rautatieyhtiön tämän-
hetkisestä arvosta on ollut
350-420 miljoonaa euroa.
Valtion käsitys asiasta on
ollut puolta pienempi. Pe-
rimmältään nyt esiin tulleet
vaikeudet juontavat juuren-
sa vuoden 2003 lainsäädän-
töön, joka muutti EU-sään-
nösten takia rataverkolle

Viron rataverkon kehittäminen uhkaa pysähtyä heikon hallinnon
ja riitelyn takia.
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pääsyn periaatteita. Alun
perin piti noudattaa 20 %
avausta kilpailevalle liiken-
teelle, mutta vuoden 2003
laki muutti sen 100 prosen-
tiksi. Samalla perustettiin
elin, joka määrittää maksut
verkolle pääsystä. EVR:n
mielestä maksut on kilpaili-
joille määritelty alle kustan-
nustason.

Tällä hetkellä avoimen
rataverkon kilpailijoita on 2,
ja pari lisää on tulossa, mutta
niillä on kuitenkin jo hallus-
saan 30 % liikenteestä. Kun
kilpailijat ovat sidoksissa
suuriin rahakkaisiin venäläis-
omisteisiin yhtiöihin, on
EVR:n asema käymässä yhä
tukalammaksi ja tappiot ovat
kasvussa. Kun yhtiöstä irrot-
tautuminen ei tunnu olevan
valtion intresseissä, ei sijoit-
tajilla ole paljoakaan toivoa
näkyvissä. On tietenkin
mahdollista, että rataverkon
rapistuessa on valtion pak-
ko tehdä joitain ratkaisuja,
joilla pattitilanne saadaan
ratkaistua. Rataverkon alas-
ajo tuskin on Viron valtion
etujen mukaista, sillä rauta-
teiden transitoliikenteellä on
kuitenkin myös suuri talou-
dellinen ja työllistävä merki-
tys.

Oman osansa soppaan
ovat tuoneet myös EVR:n
kalustoon kohdistuvat syy-
tökset. Amerikasta rahdattu-
jen ylisuurten käytettyjen
veturien liian suurten akse-
lipainojen (29 tonnia) väite-
tään turmelevan rataverkkoa
entisestään. Korvattujen
venäläisten veturien akseli-
paino oli vain 23 tonnia. Vi-
ron rataverkon infraa hallit-
see suurimmalta osin Eesti
Raudtee, EVR. Muita yrittä-
jiä osalla valtakunnallista
rataverkkoa ovat Edel-
raudtee (Länsi-Virossa) ja
Haapsalu Raudtee (länsiran-
nikolla).

Rautatiekilpailu
Suomeen Viron kautta?

Venäjän suurin yksityinen

rautatieyhtiö on Severstal-
trans, joka on teräsyhtiö Se-
verstalin tytäryhtiö. Jälkim-
mäisen tytäryhtiö AS Space-
com kuljettaa öljyä Viron
rautateillä ja on osoittanut
kiinnostusta Suomen kilpai-
lulle avautuviin rautatiekul-
jetusmarkkinoihin jättämällä
toimilupahakemuksensa vi-
ranomaisten käsittelyyn.

Spacecomilla on turvalli-
suuslisenssi Virosta, jonka
EU-maana pitäisi käsitellä
luvat niin, että niillä olisi
edellytyksiä tulla hyväksy-
tyiksi myös muissa EU-val-
tioissa. Asiasta saattaa tul-
la ensimmäinen hankala kä-
denvääntö syksyllä aloitta-
vaan uuteen Rautatieviras-
toon. Yhtiö on ilmoittanut,
ettei se ole kiinnostunut
Suomen rataverkon sisäi-
sestä kilpailusta, vaan haluaa
kuljettaa omia tuontitavaroi-
taan.

Spacecom aloitti toimin-
tansa Viron rataverkolla
vuonna 2004 ja on sen jäl-
keen kasvattanut kuljetuksi-
aan 10-12 prosenttiin Viron
rautateiden rahtimäärästä.
Vuonna 2005 se kuljetti öl-
jytuotteita 4,75 miljoonaa
tonnia liikevaihdon ollessa
34 miljoonaa euroa.

Emoyhtiö Severstaltrans
on investoinut Viron termi-
naaleihin 320 miljoonaa eu-
roa. Spacecomin suhteet
Viron rautateihin (Eesti
Raudtee) ovat jatkuvasti ol-
leet huonot. Yhtiön junia on
pysäytelty ja ratamaksuista
on riidelty vähän väliä. Rii-

doista on käynnissä myös
oikeusprosesseja ja eräässä
vaiheessa yhtiön johtaja is-
tui putkassakin pari päivää
riideltäessä kilpailun rajoit-
tamisesta.

ESPANJA

Rautatiekalusto-
valmistaja Talgosta
lähes puolet
amerikkalaisille
sijoittajille

Yhdysvaltalainen sijoitus-
yhtiö Lehman Brothers os-
taa 49,9 % espanjalaisesta
junanvaunuja valmistavas-
ta Patentes Talgo SA:sta.
Kaupan on ilmeisesti kypsyt-
tänyt Talgon tappiollisuus,
josta yritettäneen päästä
eroon uuden osakkaan pää-
omarahoituksen turvin toi-
mintaa kehittämällä. Alusta-
vasti on ollut esillä 40 miljoo-
nan euron satsaus. Talgolla
on ongelmana myös Suo-
men tehtaat Otanmäessä.

Viimeisin pääkaupunki-
seudun kalustoyhtiön juna-
tilaus näyttää menevä yhti-
öltä sivu suun, kun se ei
päässyt jatkokierrokselle tar-
jouskilpailussa. Sijoitusyhti-
össä on arveltu, että Talgon
noin kahden miljardin euron
tilauskirja vuoteen 2010 asti
riittää lopulta kääntämään
toiminnan voitolliseksi. Pa-
tentes Talgo on perinteiltään
Oriolin perheen sukuyhtiö
historian ulottuessa vuodes-

ta 1942 nykypäivään. Pää-
johtajakin on suvun miehiä,
Carlos de Palacio y Oriol.

Renfe ostaa
suurnopeusjunia

Espanjalainen rautatielii-
kenneyhtiö Renfe täydentää
suurnopeuskalustoaan 655
miljoonan euron tilauksella
konsortiolta, jonka muodos-
tavat Patentes Talgo ja  Bom-
bardier. Talgon osuus on 412
miljoonaa euroa. Talgo ra-
kentaa lähinnä matkustaja-
vaunut ja Bombardier kes-
kittyy rakentamaan vetovau-
nut, telit ja voimansiirtojär-
jestelmän.

Tilaus käsittää 30 junayk-
sikköä, mallia AVE S-102
(330 km/h), jotka on tarkoi-
tus toimittaa elokuun 2008
ja joulukuun 2010 välissä. Jo
aikaisemmin on tilattu 16
junaa 350 km/h nopeudelle,
joista osa on jo liikenteessä
Madrid-Zaragoza-Lerida-
Huesca reiteillä. AVE S-102
juna saavutti vuoden 2004
joulukuussa testeissä Espan-
jan junien nopeusennätyk-
sen 364 km/h.

RANSKA

Rautatiepoliisia
suunnitellaan

Ranskan hallitus on katso-
nut aiheelliseksi perustaa
erillisen poliisiorganisaation
rautateille. Päätös juontaa
juurensa lähinnä viime vuo-
denvaihteen tapahtumiin,
jossa erityisesti Nizza-Lyon
välillä tapahtui junissa vaka-
via järjestys- ja ilkivaltahäi-
riöitä. Kaluston ovia oli rikot-
tu, penkkejä tuhottu, mat-
kustajilta oli ryöstetty omai-
suutta ja eräässä tapaukses-
sa tehtiin myös seksuaalis-
ta väkivaltaa.

Häiriöt ovat keskittyneet
erityisesti paikallisjuniin. Ta-
pausten yhteydessä on syy-
tetty rautateiden  turvalli-

Espanjan rautatiet (Renfe) täydentää AVE S-102 suurnopeusju-
nakalustoaan.
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suushenkilöstön ja poliisin
heikkoa keskinäistä koordi-
naatiota. Uuden organisaa-
tion vahvuudeksi on suun-
niteltu 1000-1500 henkilöä.

HOLLANTI

Helpotusta ruuhkiin
ilmaislipuilla

Hollannin kahdella tär-
keimmällä moottoritiellä ol-
laan kuluvana vuonna teke-
mässä mittavia kunnostus-
töitä, joiden vaikutus liiken-
teen ruuhkautumiseen tulee
olemaan merkittävä.

Tilanteen helpottamiseksi
on päätetty tarjota julkisen
liikenteen kulkupasseja il-
maiseksi autoilijoille, jotta
syntyvä liikennekaaos voitai-
siin hallita kohtuullisesti.
Ruuhkakustannukset huo-
mioiden toimenpiteestä saa-
taneen kokonaisuudessa
huomioiden voittoa.

Nopeudet kasvavat
Hieman muunneltu Tha-

lys-juna on saavuttanut tes-
teissä 336 km/h nopeuden
maaliskuussa uudella vii-
meistelyvaiheessa olevalla
Zuidin suurnopeusradalla.
Junaa käytettiin testaukses-
sa varmistamaan erityises-
ti uuden ERMTS –turvalaite-
järjestelmän toimivuus.

SVEITSI

Suuri junatilaus
Sveitsin rautateiltä

Sveitsin kansallinen rauta-
tieyhtiö SBB on tilannut Sie-
mensiltä 25 kaksikerroksis-
ta junaa lähiliikenteeseen.
Tilauksen arvo on 220 mil-
joonaa euroa. Tilaus liittyy
aiemman sopimuksen opti-
oon lisäjunien hankkimises-
ta, sillä vuonna 2003 Sveit-
sin rautatiet tilasi Siemensil-
tä 35 lähiliikenteen junaa.

BRASILIA

Brasilia haluaa
suurnopeusradan

Brasilian hallitus on julkis-
tanut aikeensa toteuttaa
suurnopeusradan Rio de
Janeiron ja Sao Paolon vä-
lille. Radan pituus olisi 403
kilometriä ja nopeustavoite
280 km/h. Kustannuksiltaan
noin 7,5 miljardin euron rata
sisältäisi 125 kilometriä sil-
tarakenteita ja 95 kilometriä
tunneleita.

Hanke viedään kansainvä-
liseen tarjouskilpailuun ja
radalla liikennöimiseen tul-
laan tarjoamaan 35-vuoden
toimilupaa. Rakentaminen
voisi alkaa ensi vuonna ja
hanke valmistuisi ensi vuo-
sikymmenen puolivälissä.

BRITANNIA

Kun maine menetetään,
ei se hevin tule takaisin

Reilut viisi vuotta sitten
tapahtuneen Hatfieldin ja
muidenkin rautatieonnetto-
muuksien jälkimainingit nä-
kyvät edelleen vahvoina
kansalaisten asenteissa.
Monien epäonnistumisien
riepottelu julkisuudessa
nakersi voimakkaasti rauta-
teiden uskottavuutta turval-
lisena kuljetusmuotona.

Hiljakkoin tehty tutkimus
(Mori, Britannia) antoi kan-
salaisten käsityksistä rauta-
teitä kohtaan omituisen lop-
putuloksen. Vastaajien mie-
lestä ilmaliikenne on turval-
lisin kuljetusmuoto, mutta
yllättäen toiseksi turvallisim-
maksi luokiteltiin tieliikenne
ja raideliikenne tuli vasta kol-
mannelle sijalle, vaikka to-
dellisuudessa eroa on kuin
yöllä ja päivällä rautateiden
hyväksi.

Kun kysyttiin mistä rauta-
tietietämystä pääasiassa
saatiin, niin televisio, radio
ja sanomalehdet olivat lähes

ainoat lähteet, mikä selittä-
nee negatiivisen kuvan hy-
vin onnistunutta levitystä
kansalaisiin; olihan esim.
ratojen kunnossapito vuosia
em. viestinten hampaissa
nimenomaan negatiivisessa
mielessä. Kuitenkin pelko
joutua rautatieonnettomuu-
teen oli vuodesta 2003 las-
kenut 43 prosentista tänä
vuonna 30 prosenttiin. Lisäk-
si 38 % oli sitä mieltä, että
riski joutua rautatieonnetto-
muuteen on pienempi Bri-
tanniassa kuin manner Eu-
roopassa, mikä merkitsee
positiivista kehitystä.

Vaikka turvallisuus on jo
huomattavasti parantunut,
haluttiin käytettävän edel-
leen rahaa enenevässä mää-
rin mieluummin ratojen kun-
nostukseen, kuin kaluston
uusimiseen ja palvelujen pa-
rantamiseen. Huolimatta en-
nätyksellisistä investoinneis-
ta rataverkkoon, oli kansa-
laisten käsitys edelleen, että
ratojen huono kunto oli edel-
leen pääsyy matkustajakuo-
lemiin.

Tutkimuksessa todettiin
myös, että liikennöitsijöillä
oli vähäinen rooli vaikuttaa
puolustavasti tapahtumiin ja
oikean tiedon levittämiseen.
Yleensä oltiin vain hiljaa,
eikä myöskään maan halli-
tuksella ollut minkäänlaista
lobbaamiseen tähtäävää
otetta oikean tiedon levittä-
misessä.

Loppupäätelmänä voikin
todeta, että asenteet ovat
hitaasti paranemassa rauta-
teitä kohtaan, mutta tilanne
edellyttäisi myös rautatie-
sektorin vakuuttavampaa
ulostuloa “pää pois pen-
saasta” asenteella.

JAPANI

Uutta Maglev-
tekniikkaa sovelletaan

JR Central rautatieyhtiön
viimeisin magneettileijun-
taan perustuva Maglev-juna

Korealainen suurnopeusjuna
HSR-350X (G7).

on saavuttanut testeissä 501
km/h nopeuden. Juna käyt-
tää aivan uusia aikaisempaa
suuremmassa lämpötilassa
toimivia suprajohtavia mag-
neetteja.

Nyt on käytetty vismut-
timagneetteja tyypillisten
niobium-titaaniteräsmag-
neettien sijasta. Toiminta-
lämpötila voidaan tällöin
nostaa –269 asteesta –253
asteeseen, ja kylmyyden
muodostamiseen voidaan
käyttää tavanomaisempia
jäähdyttimiä. Tällöin niobi-
um-titaaniteräsmagneeteis-
sa käytettäviä monimutkai-
sia ja kalliita nestemäistä
heliumia ja nestemäistä typ-
peä sisältäviä järjestelmiä ei
tarvita. Testeillä tulee ratkais-
ta mm. suurilämpötilaisten
suprajohdekomponenttien
värähtelyyn ja lämpöominai-
suuksiin liittyvät ongelmat.

KOREA

Korealaisten oma
suurnopeusjuna voitti
tarjouskilpailun

Korealainen suurnopeus-
junaliikennöitsijä Korail on
valinnut 350 km/h –nopeu-
teen pystyvien juniensa toi-
mittajaksi kotimaisen Ro-
tem-yhtiön. Kaupan arvo on
noin 270 miljoonaa euroa.
Kaupassa kilpailijana oli
ranskalainen Alstom. Rote-
min G-7 junatyyppi voitti
kilvan lähinnä kilpailijaa 50
km/h suuremman nopeu-
den, vaunujen sisäpuoliseen
suunnitteluun liittyvien teki-
jöiden ja alemman meluta-
son takia. Ensimmäiset junat
toimitetaan vuonna 2009.
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Kuluvan vuoden
huhtikuun
puolivälissä
saapui Turun
vapaasatamaan,
kahdessa
rautatievaunussa
VR-Rata Oy:n
uusi tehokas,
Itävaltalaisen
Plasser&Theurerin
G.m.b.H
valmistama
vaihteentukemis-
kone. Kone on
tyyppiä UNIMAT
08-475 4S,
jollaisia VR-Rata
Oy:llä on ollut
käytössä
aiemmin neljä
kappaletta,
vanhimman
aloittaessa jo
kolmattatoista
työkauttaan.

Uusi Plasser&Theurer Unimat
08-475 4S vaihteentukemiskone
VR-Rata Oy:lle

Kone on alun pitäen
suunniteltu erityisesti
betonipölkyillä varus-

tettujen raskaiden vaihtei-
den tuentaan, joskaan kone
ei vieroksu ratalinjankaan tu-
entaa osaavan konemiehen
käsissä.

Koneen perusrakenne

Koneen pituus puskimi-
neen on 35790 mm ja paino
117 000 kg. Kone koostuu
kahdesta yksiköstä, joista
varsinaisen peruskoneen
puolella sijaitsee moottori,
vaihteisto ja voimansiirtolait-
teet.

Peruskone on varustettu
kaksiakselisin telein ja ohja-
usvaunu on kaksiakselinen.
VR-Rata Oy:ssä on viime
vuosina panostettu voimak-
kaasti turvallisuuteen, joten
tämäkin kone on varustettu
JKV-laittein.

Moottori on ympäristöys-
tävä l l inen  Deutz  KHD
TCD2015 V8/4V tyypin 440
kW moottori, jonka pakokaa-
supäästöt täyttävät COM III
vaatimukset.

Aiemmin tukemiskoneit-
ten vaihteistona käytetty ZF-
vaihteisto, on tässä konees-
sa korvattu Voith PTV 400R
hydrodynaamisella vaihteis-

tolla. Tähän vaihteistotyyp-
piin siirtyminen helpottaa
kuljettajan työskentelyä, sillä
kuljettajan ei tarvitse enää
suorittaa vaihtamista vaih-
devivulla, vaan vaihteisto
vaihtaa automaattisesti ko-
neen ajonopeuden mukaan.
Siirtoajossa vetäviä akseleita
ovat etummaisen telin akse-
lit, jotka saavat voimansa
vaihteistolta nivelakseleiden
välityksellä.

Työajossa vetäviä akselei-
ta ovat molempien telien
akselit, siis neljä akselia.
Työajo tapahtuu hydrauliajo-
moottoreiden vetämänä.

Peruskoneen telitappien
etäisyys on 14 000 mm ja
ohjausvaunun akseliväli 9
000 mm.

Peruskoneen osalla sijait-
sevat koneen työskentelyyn
liittyvät nosto/rekkauslaitteet
ja tukemislaitteet. Tukemis-
laitteet ovat jaettavissa nel-
jään osaan. Tämä parantaa
oleellisesti vaihteen tuentaa,
sillä nyt voidaan samanaikai-
sesti nostaa poikkeavan rai-
teen kiskoa koneen lisänos-
timella ja tukea ratapölkky-
jä uloskäännetyllä tukemis-
laitteella.

Tässä koneessa lisänostin
on varustettu tasolaserilla,
joka ohjaa lisänostimen

noston suuruutta. Tätä taso-
laseria ei aiemmissa 4S ko-
neissa ole.

Harjalaite ja sepelisiilo
Ohjausvaunun puolella on

sijoitettu sepelitukikerroksen
harjauslaite ja sepelinkerä-
yssiilo.

Koneessa oleva sepelisii-
lo on myös lisälaite, jota ei
vaihteentukemiskoneissam-
me ole aiemmin ollut. Sii-
loon voidaan harjalaitteen
avulla kerätä vaihdealueel-
la oleva ylimääräinen sepeli
ja laskea se takaisin rataan
kohdassa jossa on sepelin-
vajausta. Kerättäessä yli-
määräinen sepeli siiloon, ei
se jää vaihdealueelle haitak-
si, vaan sepelitukikerros
vaihdealueella saadaan ta-
saiseksi.

Myös koneella ratalinjaa
tuettaessa ja harjalaitetta
käytettäessä saadaan sepe-
litukikerros muodoltaan siis-
tiksi ja tukehakkujen jättämät
aukot poistettua.

Koneen työskentelyn
ohjaus ja kaarrelaser

Kone on varustettu WIN-
ALC- ohjaustietokoneella.

Plasser&Theurer Unimat 08-475 4S vaihteentukemiskone.
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Tällä tietokoneella syötetään
raidegeometrian arvot ko-
neen ohjausjärjestelmään.

Arvot voidaan syöttää,
joko kone-esimiehen toi-
mesta käsisyöttönä tai tuo-
da toimistossa kirjoitetut ja
taltioidut raidegeometriatie-
dot levykkeellä koneelle ja
siirtää levykkeellä olevat tie-
dot ohjaustietokoneelle.

Koneella voidaan myös
suorittaa tuettavan osuuden
raidegeometrian mitta-ajo ja
antaa ALC:n laskea tarvitta-
vat korjausarvot. Tämän jäl-
keen suoritetaan tuentatyö
näillä ALC:n ehdottamilla
korjausarvoilla.

Nyt käyttöönotettava tuke-
miskone on normaalin yh-
distetyn nosto-/oikaisulase-
rin lisäksi varustettu kaarre-
laser toiminnolla, elikkä ko-
neen laseria voidaan käyttää
sekä suoralla radalla että
kaarissa. Tätä toimintaa ko-
keiltiin Suomessa jo 1980-
luvun loppupuolella.

Jos laseria käytetään vain
oikaisun laserina, on laser-
säde pystysuunnassa viuh-
kamainen. Käytettäessä la-
seria yhtäaikaisesti noston/
oikaisun ohjaukseen on la-
sersäde pistemäinen.

Edellä mainitut toiminnot
ovat tukemiskoneiden ohja-
usjärjestelmän osalta tä-
mänhetkistä huipputasoa.

Työjäljen piirturi

Tämä Suomen modernein
vaihteentukemiskone ei ole
pelkästään työskentelyn
ohjauslaitteiden ja työsken-

telylaitteiden osalta maam-
me huipputasoa, vaan myös
tehdyn työn tulos voidaan
välittömästi tarkistaa työjäl-
jen piirturilta.

Koneella oleva työjäljen
kahdeksankanavapiirturi
piirtää muistiin seuraavat
tiedot työskentelyn aikana:
- noston arvo vasen kisko, -
noston arvo oikea kisko, -
puristusaika, -kallistuksen
asetusarvon/mitatunarvon
erotus, -pitkittäiskorkeus, -
nuolikorkeus ja -kierous.

Moni lukijoista on var-

Työjäljen piirturi, jonka alla ALC-ohjaustietokone.Koneen harjalaite ja sepelisiilo.

Kone työskentelee Kerava-Lahti oikoradalla kaarrelaserin ohjaamana.

maankin tutustunut Plasser
&Theurerin raidegeometrian
mittausvaunuun EMSAT.
Tällä uudella modernilla tu-
kemiskoneella voidaan pe-
riaatteessa suorittaa sama,
olemassa olevan raidegeo-
met r i an  mi t taus  ku in
EMSAT:lla, joskin mittaus-
työn nopeus ei ole samaa
luokkaa kuin mitä EMSAT
saavuttaa.

Tätä juttua kirjoitettaessa
on VR-Rata Oy:lle ostettu
uusi Plasser&Theurer  09-3X
linjatukemiskone jo matkalla

kohti Suomea, mutta se
onkin jo sitten uuden jutun
aihe.

Veikko Noranta
Tuotepäällikkö
Oy VR-Rata Ab
Kalustopalvelut

Kuvat: Tapio Noranta
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Oy VR-Rata Ab urakoi
päällysrakennetöitä
Turku-Toijala-radalla
Turun ja Toijalan välillä

toukokuussa käynnis-
tyneissä ratatöissä

uusitaan radan päällysra-
kennetta. Työt kestävät
20.elokuuta saakka. Ratahal-
lintokeskuksen tilaamat työt
alkoivat Loimaan ja Ypäjän
rajalta. Töitä tehdään öisin
ja aamupäivisin. Päällysra-
kenteen uusiminen on tä-
män kesän suurin peruskor-
jaustyö rataverkolla ja sen
toteuttaa Oy VR-Rata Ab.

Turun ja Toijalan välisellä
radalla uusitaan radan pääl-
lysrakennetta kahtena kesä-
nä. Töitä tehdään yhteensä
noin 128 kilometrin matkalla.

Tänä vuonna päällysra-
kennetta uusitaan 50 kilo-
metrin matkalta Loimaa-Lie-
to-välillä. Ensi kesänä suun-
nitelmissa on uusia loput
radan päällysrakenteesta
rataosilla Ypäjä-Toijala ja Lie-
to-Turku.

VR-Radan suurimmat
työkoneet käytössä

Loimaa-Lieto-rataosuudel-
la uusitaan kaikki kiskot ja
ratapölkyt. Lisäksi radan se-
pelitukikerros puhdistetaan
ja routaeristetään osittain.
Päällysrakenteen vaihtotöi-
den jälkeen raide asetetaan
geometrisesti oikeaan ase-
maansa, viimeistellään ja hit-
sataan jatkuvaksi. Päällysra-
kennetöiden toteuttaminen
edellyttää myös mittavia
turvalaite- ja sähköratatöitä.

Työmailla käytetään VR-
Radan suurimpia työkonei-
ta, raiteenvaihtojunaa, kahta
sepelinpuhdistuskonetta,
useita raiteen tukemiskonei-
ta, sepelijunia, stabilisaatto-
reita, sähköratatyökoneita,
tukikerroksen muotoiluko-
neita sekä liikkuvaa leimuhit-

sauskonetta.  Ratapölkkyjä
uusitaan kaikkiaan 82 000
kappaletta ja kiskoja 100 ki-
lometriä. Töissä on lähes
400 radan rakennuksen am-
mattilaista.

Ratatyöt vaikuttavat
juna- ja tieliikenteeseen

Ratatöiden vuoksi Turun ja
Tampereen välisen radan
junavuoroja korvataan bus-
seilla aamuisin ja iltaisin. Ju-
naliikenteelle on työmaa-
alueilla asetettu nopeusrajoi-
tus. Jotta junien kohtaukset
yksiraiteisella rataosalla on-
nistuisivat, on junien aika-
tauluja hidastettu. Osa Tam-
pereen ja Turun välisestä ta-
varaliikenteestä ajetaan Hy-
vinkäältä ja Karjaalta ranta-
radan kautta Turkuun.

Ratatöiden aikana joudu-
taan sulkemaan useita taso-
risteyksiä. Vilkkaimpia taso-
risteyksiä työalueella ovat

Piltola, Mellilä, Kumila ja
Kyrö. Tasoristeystöiden aika-
na tieliikennettä ohjataan
korvaaville reiteille tai hoide-
taan erityisjärjestelyin. Tu-
run, Loimaan ja Humppilan
ratapihoilla kuormataan töis-
sä tarvittavaa sepeliä, mis-
tä aiheutuu melua.

Vaikka junaliikenne on öi-
sin ja aamupäivisin poikki,
radalla liikennöi lukuisia työ-
koneita. Rataa ylitettäessä
on noudatettava varovai-
suutta.

Rautatiekuljetukset
tehostuvat –
turvallisuus lisääntyy

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 sekä
Hangon ja Kirkniemen väli-
nen rata.
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Turku-Tampere-rata
osa tavaraliikenteen
runkoverkkoa

Tampereen ja Turun väli-
nen rata on yksi Suomen
vilkkaimpia.  Se on sekä hen-
kilö- että tavaraliikenteen
käytössä. Rata on osa tava-
raliikenteen runkoverkkoa.
Rataosalla liikennöivissä
kaukoliikenteen junissa teh-
tiin viime vuonna noin 660
000 matkaa.

Tavaraliikennettä Turku-
Toijala-radalla kulkee vuo-
dessa lähes kaksi miljoonaa
tonnia. Niistä kolmasosa on
vaarallisiksi luokiteltuja ainei-
ta. Suurimmat tavaravirrat
ovat Turun satamaan sekä
Uuteenkaupunkiin. VR Car-
gon tavaraliikenteellä on
Turun sataman kautta myös
junalauttayhteydet Tukhol-
maan ja Saksaan.

Turku-Toijala-rataosan pi-
tuus on noin 128 km. Rata-
osa on sähköistetty, kauko-
ohjattu ja varustettu junien
automaattisella kulunval-
vonnalla (JKV).

Turun ja Toijalan välisen
radan rakentamisesta annet-
tiin asetus helmikuussa
vuonna 1874. Rata vihittiin
käyttöön Toijalan asemalla
vuonna 1876. Radan säh-
köistystyö käynnistyi vuon-
na 1996 ja se valmistui vuon-
na 2000.

• Erikoiskuljetuksia kaikkialle Euroopassa
• Nosturipalvelua
• Vaihtolavapalvelua
• Jakelupalvelua
• Konttikuljetukset
• Maansiirtotyöt

p. (019) 485 150, f. (019) 485 156
Kerkkolankatu 16-18, 05800  Hyvinkää
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Radanrakentajien
muistomerkki Toijalaan

Radanrakentajien muistomerkki paljastettiin
20.5.2006 Toijalassa, Suomen toiseksi vanhimmalla
risteysasemalla. Toijalassa pidettiin 130 vuotta sitten
avajaiset, kun rata Hämeenlinnasta Tampereelle ja
Toijalasta Turkuun valmistui. Muistomerkin on
suunnitellut kotiseutuneuvos Pekka Pennanen.

Valtion tervehdyksen ti-
laisuuteen toi johtaja
Markku Nummelin

Ratahallintokeskuksesta.
Hän piti Toijalaa hyvänä paik-
kana radanrakentajien muis-
tomerkille.

Merkki sijaitsee nykyisen
1930-luvulla rakennetun yli-
kulkusillan rampin kupees-
sa. Juuri tuo viime vuonna
peruskorjattu silta on pilaris-
toineen ja lyhtypylväineen
yksi niistä harvoista kauniista
siltanähtävyyksistä, joita ei
enää montaa rataverkolla
ole. Osa jäi sodan jälkeen
Venäjän puolelle. Edelleen
hän kertoi mm. niistä inves-
toinneista, joita rataverk-

koon on Toijalasta lähtevil-
lä radoilla tehty tai lähivuo-
sina tehdään. Näistä suurim-
mat investoinnit on tehty
sekä junien nopeuksien että
tavaraliikenteen akselipaino-
jen suhteen pääradalla Tam-
pereelle ja Helsinkiin. Näiden
töiden yhteydessä Toijalan
asemalla tehtiin historiaa,
kun Suomen suurin n. 2100
tonnia painava yhtenäinen
sivussa rakennettu betonira-
kenne siirrettiin tunkkaamal-
la paikalleen vuonna 1999.
Kyseessä oli ratapihan alit-
tava tunneli porrasnousui-
neen. Kuluvan toukokuun
puolivälissä alkoi mittava
uusimishanke Toijalasta Tur-

kuun, kun kahdessa vuodes-
sa radan koko päällysraken-
ne uusitaan kustannusarvi-
on ollessa 63 miljoonaa
euroa. Tämän jälkeen ra-
tainfra Toijalasta joka suun-
taan alkaa olla varsin hyväs-
sä kunnossa. Toijalasta hen-
kilöliikenne on jo tähänkin
asti ollut kasvu-uralla ja ta-
varaliikenteen edellytykset
paranevat akselipainojen
noston myötä.

Muistomerkin luovutuspu-
heen piti Akaa-Toijala-Seu-
ran johtokunnan jäsen Jaak-
ko Sirola. Merkin otti vastaan
kaupungin puolesta valtuus-
ton puheenjohtaja Timo
Rajala. Muistomerkki kuvaa

ratapengertä ja kiskon päällä
on puoli tonnia painava jär-
jestelyveturi ’Kanan’ pyörä.
Merkin ovat Toijalaan puu-
hanneet Akaa-Toijala-Seura
ja Museoveturiseura.

Muistomerkin paljastuk-
sen jälkeen pidettiin Veturi-
museon 20. kesäkauden
avajaiset. Museonhoitaja
Terhi Tasanen ja hoitokun-
nan puheenjohtaja Juuso
Hyvärinen toivottivat yleisön
tervetulleiksi ja osallistu-
maan opastetuille kierroksil-
le. Toijalan historiasta kuvin
kertoo Junan kyydissä kaup-
palaksi –näyttely. Vuoden-
vaihteessa Akaan kunnasta
60 vuotta sitten eronnut Toi-
jala yhdistyy Viialan kanssa
Akaan kaupungiksi. Tämä ei
aiheutua muutoksia nykyi-
siin liikennepaikkojen nimiin,
vaan Toijala ja Viiala tulevat
olemaan liikennepaikkoja
Akaan kaupungissa eikä
Akaata oteta rautatienimis-
töön.

Matti Maijala

Muistomerkin otti vas-
taan kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja
Timo Rajala.
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Teddington Engineered
Solutions Ltd

PALJETASAIMIA TOIMITTAA

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

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

KORROOSIONESTOAINEET
DIESELMOOTTOREIHIN
MYY

Lastenkodinkatu 5, 00180 HELSINKI
Puh. (09) 615 499, fax (09) 615 49800
email: MaaritO@broste.com

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
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Suontama tietää, mis-
tä puhuu sillä yli 32
vuoden kokemus ja

tiivis vuorovaikutus asiakkai-
den ja muiden laboratorioi-
den kanssa on antanut van-
kan pohjan.

Moottoriöljyalan laborato-
riotoiminnan kehitys näinä
vuosikymmeninä on ollut
huomattavaa ja ammattitai-
toa on tullut lisää.

- Vaatimukset sekä testi-
menetelmät ovat kehitty-
neet. Nykyisin tuloksen saa
suoraan tietokonetulostee-
na, eikä kemisti joudu laske-
maan tai tekemään koeput-

- Tietokoneiden avulla valvotaan öljynvalmistusprosessia, sanoo tuotantojohtaja Pentti Tuominen.

Voiteluaineiden vaatimukset
ovat lisääntyneet
Laboratorioissa kehitetään uusia ja tutkitaan vanhoja voiteluaineita
Nopea tekninen
kehitys ja
ajoneuvo- sekä
konevalmistajien
muuttuvat
suositukset
asettavat lähes
vuosittain
voiteluaineille uusia
haasteita.
Voiteluaineita
kehittämällä
pyritään myös
pienentämään
ajoneuvoissa kitkaa
ja samalla poltto-
ainekulutusta.
- Teemme jatkuvaa
tutkimustyötä
uusien ja yhä
suorituskykyisem-
pien
voiteluaineiden
kehittämiseksi,
kertoo Teboilin
Haminan
öljytehtaan
laboratorion
päällikkö Kauko
Suontama.

kianalyysejä. Lisäksi yleiset
ympäristövaatimukset ovat
tuoneet voiteluaineille uusia
ominaisuuksia, joita joudu-
taan laboratorioissa testaa-
maan. Tämä vaatii esimer-
kiksi moottoriöljyjen SAE
luokituksen määrittelyssä
mittauksia neljässä eri läm-
pötilassa. Viime vuosien ai-
kana on tapahtunut myös
moottoriöljyjen viskositeetin
yleinen tason lasku.

Hyvä mineraaliöljy on
voiteluaineiden perinteinen
raaka-aine, jolla on kaikin
puolin tasapainoiset ominai-
suudet.

- Näitä ominaisuuksia ovat
tiivisteystävällisyys, lisäai-
neiden liukenevuus ja niiden
vaikutuksen tehokkuus.
Suontama muistuttaa, että
normaaleissa käyntilämpö-
tiloissa oikein lisäaineistetun
ja sopivista mineraaliöljyistä
sekoitetun tuotteen voitelu-
ominaisuudet ovat täysin
riittävät.

Synteettisten perusöljyjen
avulla saadaan mineraaliöl-

jyjä parempia ominaisuuksia
voiteluöljylle, joita tarvitaan
kylmissä ja kuumissa olo-
suhteissa.

Synteettisyys ei ole laadun
tae, vaan hyvän laadun var-
mistaminen vaatii erittäin
tarkkaa komponenttien va-
lintaa ja niiden seossuhtei-
den optimointia. Synteetti-
sellä öljyllä saavutetaan
paremmat kylmäkäynnistys-
ominaisuudet ja kuumaomi-
naisuudet kuten hapettumis-
kestävyys, alhainen haihtu-
vuus ja öljynkulutus.

Suontama sanoo, että
pelkillä perusöljyillä ei pys-
tytä saavuttamaan kaikkia
niitä piirteitä, joita koneet ja
laitteet voiteluöljyltä vaati-
vat.

- Tämän vuoksi niihin on
lisättävä erityisiä lisäaineita,
joilla saadaan voiteluaineil-
le lisäominaisuuksia, joita ei
pelkällä perusöljyllä ole.  On
muistettava, että parhaim-
matkaan lisäaineet eivät tee
heikkolaatuisista perusöl-
jyistä korkealaatuisia voite-

luaineita. Vaativampia koh-
teita voiteluaineille kuin kil-
pa-autot ovat lyhyitä matko-
ja ja vähän ajokilometrejä te-
kevät pikkuautot, joissa öljy
ei koskaan saavuta optimaa-
lista lämpötilaa ja öljynvaih-
tovälin kilometrirajat eivät
tule vuodessakaan täyteen.

Tärkeimpinä lisäaineina
kaikentyyppisissä voiteluai-
neissa ovat korroosion-,
hapettumisen- ja kulumise-
nestolisäaineet. Hapettumi-
nen on ketjureaktio, jossa
sekä aiemmat hapettumistu-
lokset, että öljyissä olevat
epäpuhtaudet kiihdyttävät
reaktiota. Hapettumisenes-
tolisäaineet katkaisevat ha-
pettumisreaktion. Vaihteis-
toöljyissä tärkeitä ovat myös
paineenkestolisäaineet.

- Moottoriöljyissä  käyte-
tään lisäksi  mm. puhtaana
pitäviä aineita, detergenttejä
ja dispersantteja.

Moottorin öljynvaihtovä-
liin vaikuttavat käyttöolosuh-
teet, kylmäkäynnistykset ja
aikaa myöten muun muas-
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- Meillä on ollut tutkittavana myös VR:n moottoreista otettuja voi-
teluaineita, kertoo laboratoriopäällikkö Kauko Suontama.

sa öljyyn tulevat happamat
palamistuotteet, jotka saat-
tavat lisätä moottorin kor-
roosiota. Happamia pala-
mistuotteita eivät öljynsuo-
dattimet pysty poistamaan.
Happamoitumisen lisäksi
vaihtoväliin vaikuttavat muut
öljyyn tuleva epäpuhtaudet,
kuten vesi ja mekaaniset
epäpuhtaudet.

- Öljynsuodatin ottaa osan
näistä epäpuhtauksista pois,
mutta varsinkin pienet noki-
partikkelit, joita tulee ennen
kaikkea diesel-moottoreissa,
aiheuttavat öljyn paksuuntu-
mista. Suontama tuo esiin,
että usein teollisuuden ko-
neita ja laitteita suunnitelta-
essa unohdetaan, miten öl-
jyn kuntoa voidaan valvoa
käytön aikana.

- Kun mietitään vanhojen
moottorien öljyvaihtovälin
pidentämistä käytettäessä
uuden tyyppisiä voiteluai-

neita, kannattaa suorittaa eri-
laisia testejä.

Uudet koneet ja moottorit
on suunniteltu tämän päivän
voiteluaineille, mutta vanho-
jen koneitten osalta tilanne
on toinen. Niissä esimerkiksi
nokikuormitus saattaa tulla
niin suureksi, ettei vaihtovä-
liä voi pidentää samalla lailla
kuin uusimmissa laitteissa.

Vanhaa öljyä voidaan tut-
kia. Teboilin Haminan labo-
ratoriossa tutkitaan myös
asiakkaiden öljynäytteitä.
Näytteen otossa onkin huo-
mioitava muutamia seikko-
ja.

- Öljynäytteen otto saattaa
joissakin koneissa olla var-
sin vaikea suorittaa. Näytettä
analysoitavaksi lähetettäes-
sä onkin syytä laittaa mu-
kaan hyvät taustatiedot, sillä
ne ohjaavat huomattavasti
tutkimusta oikeaan suun-
taan. Jos näytettä ei ole saa-

tu kunnolla otettua, on sekin
tieto syytä kertoa. Yhtiöm-
me myyntihenkilöstö avus-
taa tulkitsemaan meiltä saa-
tua raporttia.

Suontama varoittaa “help-
po-heikeistä”, jotka myyvät
öljyn erilaisia lisäaineita. Hän
painottaa, että ne ovat usein

TEBOILin tehdas siirtyi Helsingistä Haminaan reilu kymmenen
vuotta sitten.

Teboilin Haminassa si-
jaitseva voiteluaine-
tehdas on nykyaikai-

nen tehdas, joka valmistaa
voiteluaineita niin moottori-
ajoneuvojen kuin työkonei-
den ja teollisuuden tarpei-
siin.

Tehdas siirtyi Helsingin
Herttoniemestä Haminaan
vuonna 1992. Vaikka tehdas
on uusi, sillä oli viime vuon-
na useita kehityshankkeita.
Tuotantoprosessia kehitet-
tiin ja laboratorion toimintaa
tehostettiin uusilla laitehan-
kinnoilla. Tällä hetkellä teh-
taan tuotanto on noin 30 000
tonnia voiteluaineita, mutta
periaatteessa tuotantoa voi-
daan lisätä yli kaksinkertai-
seksi.

Tehtaan toiminta-ajatukse-
na on olla tehokas, asiakas-
lähtöinen ja toimintaympä-
ristön muutoksiin nopeasti
reagoiva voiteluainetehdas.
Tehtaalle tuleekin asiakkail-
ta pyyntöjä kehittää tiettyi-
hin tarpeisiin erikoisöljyjä,
mutta varsin pieniä määriä
varten ei kannata prosessia
käynnistää, kertoo tuotanto-
johtaja Pentti Tuominen.

Teboilin Haminan voiteluainetehdas on laajentunut

Voiteluaineita suomalaisiin olosuhteisiin
- Toimintaamme ohjaavia

keskeisiä arvoja ovat; asia-
kaslähtöisyys, inhimillisyys,
vastuullisuus sekä operatii-
vinen ja tekninen laatu, sum-
maa Tuominen. Hän kertoo,
että kaksi kolmannesta tuo-
tannosta menee kotimaahan
ja yksi kolmannes ulkomail-
le.

- Asiakaskohtaisia erikois-
sovelluksia meillä on ollut
myös VR:lle. Myös tällä het-
kellä kehittelemme VR:lle
erästä vaihteistoöljytuotetta.
Lisäksi meillä on muiden
asiakkaiden kanssa yhteis-
työhankkeita.  Ajoneuvoka-
luston voimakkaalla uusiu-
tumisella on ollut useita eri
vaikutuksia. Parantunut tek-
niikka on vähentänyt liiken-
teen ympäristökuormitusta.
Koska uudet tehokkaat
moottorit kuluttavat vähem-
män poltto- ja voiteluainei-
ta, myös moottoriöljyjen
tarve on vähentynyt jatku-
vasti. Voiteluaineiden koko-
naiskulutus laski Suomessa
vuonna 2005 noin 6,5%.

- Yhä useammat auto- ja
moottorivalmistajat edellyt-
tävät omia luokituksiaan

moottoriöljyihin. Voiteluai-
netehtaamme on vastannut
tähän haasteeseen. Meillä
on tuotannossa tällä hetkellä
noin 250 eri tuotetta, sanoo
tuotantojohtaja Tuominen.
Hän painottaa, että tehdas
laboratorioineen kehittää ja
valmistaa voiteluaineita eri-
tyisesti suomalaisiin olosuh-
teisiin, suomalaisille käyttä-
jille.

Moottoriöljyjen valmistuk-
sessa käytettävien raaka-ai-
neiden hinnat ovat olleet
usean vuoden voimakkaas-
sa nousussa, mikä yhdessä
laskevien myyntimäärien
kanssa on antanut haastei-
ta moottoriöljyteollisuudelle.

- Edes öljykriisin aikana
muutokset eivät ole olleet
yhtä suuria kuin viime vuon-
na. Emme toistaiseksi ole
siirtäneet nousua täysimää-
räisesti hintoihin, joten odo-
tettavissa on, että hinnat
vielä kohoavat, kertoo voi-
teluaineyksikön johtaja Juk-
ka Luotonen.

- Meille tuotavat voiteluai-
neisiin käytettävät lisäaineet
voivat tulla kaukaakin. Sa-
moin kuin raaka-aineet, niin
myös ne tutkitaan tarkkaan,
että ne täyttävät meidän vaa-
ti-muksemme.

Teksti ja kuvat:
Hannu Saarinen

moottorille vaarallisia tuot-
teita.

- Jos öljyyn lisätään jotain
“vierasta” ainetta, sen omi-
naisuudet muuttuvat, eikä
aina parhaaseen suuntaan.
Uskon, että ammattilaiset
tietävätkin perustiedot voi-
teluaineista.
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Logistiikka-Kuljetus 2006
–näyttelyssä puhuttiin
turvallisuudesta

Messukeskuksen
kaikkien aikojen
s u u r i m m a s s a

näyttelyssä Logistiikka-Kul-
jetus 2006 vieraili neljän
päivän aikana lähes 43 000
kävijää, ja osastot valtasivat
kaikkiaan 31 358 neliömet-
riä.

Logistiikka-Kuljetus -näyt-
telyssä esiteltiin muun mu-
assa nopeasti yleistyneitä lo-
gistiikan it-järjestelmiä, joi-
den avulla kuljetuksia pysty-
tään ohjaamaan ja suunnit-
telemaan entistä paremmin.
Näyttelyn tärkeimmäksi kes-
kustelun aiheeksi nousi lo-
gistiikka-alan turvallisuus.
Turvallisuus huomioidaan
myös kuljettajien koulutuk-
sessa.

- Logistiikka on noussut
esiin tärkeänä kilpailukyvyn
tekijänä. Tähän on vaikutta-
nut kansainvälisen kilpailun

kiristyminen ja Venäjän sekä
Aasian talouksien nousu-
ura. Oma kaupankäyntimme
itään on jatkuvassa kasvus-
sa. Samalla logistinen ase-
mamme on muuttunut, eikä
kehityksen kelkasta ole va-
raa pudota. Suomi tarvitsee
kuljetuksia, jotta saamme ta-
varamme ja tuotteemme
maailmalle. Pitkien etäisyyk-
sien maana tehokas logistiik-
ka on elinehtomme, sanoi lii-
kenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen messu-
jen yhteydessä pitämässään
puheessa. Hän muistutti val-
tioneuvoston tekemästä lii-
kenneturvallisuussuunnitel-
masta. Ministerin mukaan
suunnitelma sisältää yli 30
toimenpidealuetta liikenne-
turvallisuuden parantami-
seksi.

- Yksi painopistealue on
ammattiliikenteen onnetto-

muuksien vähentäminen.
Tavoitteeseen pyritään
muun muassa ajo- ja lepo-
aikojen sekä ylipainon ja
kuorman sidonnan parem-
malla valvonnalla. Kuljetus-
alalla käytävä kova kilpailu
on johtanut epäterveisiin toi-
mintatapoihin ja jopa sää-
döksien rikkomisiin. Tehos-
tetulla valvonnalla voidaan
puuttua näihin seikkoihin.

Koko toimiala mukana

- Logistiikka-alan kannalta
on upeaa, että Logistiikka-
Kuljetus 2006 -näyttelyyn
saapui koko toimialan kirjo
paikalle. Näyttely oli myös
erittäin näyttävä, sillä näyt-
teilleasettajat panostivat
osastoihinsa ennen näke-
mättömällä tavalla, Suomen
Logistiikkayhdistys ry:n toi-

mitusjohtaja Kari Litja iloit-
see.

Kävijät nauttivat näytteil-
leasettajien runsaasta tarjon-
nasta, sillä peräti 91 % kävi-
jöistä kertoi olevansa tyyty-
väinen näyttelyyn TNS Gal-
lupin tekemän tutkimuksen
mukaan.

Logistiikka-Kuljetus -näyt-
tely näkyi lauantaina myös
Helsingin Rautatientorilla,
jossa kilpailtiin puunkuorma-
uksen Suomen mestaruu-
desta. Puunkuormauksessa
kilpailtiin tukkikuorman kuor-
maamisessa puutavara-au-
toon. Paremmuuden ratkaisi
tehtävään käytetty aika ja
kuormaamisen virheettö-
myys.

Kilpailun voitti Kari Heino-
nen Savonlinnasta, hopealle
tuli Kai Sirén Pornaisista ja
pronssia sai Pekka Villman
Viitasaarelta.
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Rautatiekaluston
kunnossapitoon on
suunnitteilla ammattitutkinto
VR Osakeyhtiön kunnossapidossa
suunnitellaan rautatiekaluston
kunnossapidon ammattitutkintoa.
Koulutuksen suunnittelivat yhteistyönä
VR Osakeyhtiö ja Rautatieläisten liitto.
Henkilöstöpäällikkö Hanna Erkko kertoo
miten asiat ovat edenneet.

Opetusministeriö on
hyväksynyt toteutet-
tavaksi rautatieka-

luston kunnossapidon am-
mattitutkinnon vuoden 2006
alusta. Muodostamme VR:n
ja Rautatieläisten liiton kans-
sa yhteistyöryhmän, joka ko-
koaa tutkinnon käytännön
toteutusta varten perusteet.
Tavoitteena on, että rautatie-
kaluston kunnossapidon
ammattitutkinto on olemas-
sa vuoden 2007 alusta. Nyt
työryhmällä on loppu vuo-
si aikaa työstää mitä tutkin-
toon kuuluu, mitkä ovat tut-
kintovaatimukset ja miten
sen voi suorittaa, kertoo
Hanna Erkko.

- Ensimmäinen koulutus
uusille asentajille voisi siis
alkaa jo vuonna 2007, jos
tarvetta ja rahoitusta löytyy.
Aloituspaikka olisi todennä-
köisesti Helsingin varikko,
sillä se on iso ja keskeinen
paikka, jossa on paljon uut-
ta kalustoa ja henkilökunnan
keski-ikä melko korkea, to-
teaa Erkko.

Koulutuksen kesto
ja sisältö?

- Asia on vielä kesken,
mutta voisi kuvitella sen kes-
toksi noin kahta vuotta. Sa-
man ajan vievät Sm3- ja
Sm4-junien ympärille räätä-
löidyt kunnossapidon am-
mattitutkintoon tähtäävät
koulutukset. Ongelmana on,
että juna tai veturi lähinnä
vain käväisee varikolla ja si-

ten vaikeuttaa pitkäjänteis-
tä koulutusta, sanoo Erkko.

- Miten kurssin sisältö sit-
ten rakennetaan on myös
mietittäviä asioita. Jos tut-
kinnon haluaa suorittaa ve-
turipuolella sisältääkö se
vain yhden veturisarjan,
kaksi vai kaikki. Jos sarjoja
on yksi, on mietittävä millai-
sella lisäkoulutuksella siirty-
minen toiseen sarjaan on-
nistuu, ettei tarvitsisi kuiten-
kaan koko rumbaa käydä
toistamiseen läpi. Tässä
asiassa lienee Hyvinkään
konepajalla ja Rauno Mäki-
sellä paljon sanottavaa, us-
koo Erkko.

- Tutkinnon yleispätevyyttä
EU:ssa ei ole kyllä vielä mie-

titty eikä tarkistettu. Sinän-
sä rautatieala on hyvin spe-
sifi ala, että jos kokemusta
löytyy esimerkiksi Suomes-
ta, on se loogisesti ajatellen
kovaa valuuttaa myös toisis-

- Rautatiekaluston kunnossapidon ammattitutkinto saattaa alkaa
jo ensi vuoden alussa, sanoo henkilöstöpäällikkö Hanna Erkko.

sa maissa juuri rautatiealalla.
Toimintatavoissa voi olla toki
eroa, arvelee Erkko.

Kuva ja teksti:
Arto Saartenkorpi

KIVIAINES ETELÄ-SUOMI
Palvelukeskus 020 447 7400, vaihde 020 447 711
LÄNSI-SUOMI 020 447 6200
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CDT – alkoholin suurkulutuksen mittari

Suurkuluttajista tulee usein
päihderiippuvaisia
Tämän vuoden
alusta on VR:n
terveystarkastuksen
yhteydessä otettu
veren CDT-
tutkimus. Uusi testi
on tarkoitettu
alkoholin
suurkulutuksen
seulontaan. CDT-
arvo tutkitaan
kaikilta taloon
tulevilta,
määräaikais-
tarkastuksissa
niiltä, joiden työssä
vaaditaan joko TEV
1tai TEV 2 luokka.

VR:n ylilääkäri Otso Er-
vastin mielestä CDT-
arvo on oikeudenmu-

kaisempi tunnistamaan alko-
holin suurkulutusta kuin ai-
kaisemmin käytössä ollut
GammaGt arvo. GammaGT
arvo nousee monesta
muustakin seikasta kuin vain
alkoholista.

- Päihteiden käyttö, alko-
holin suurkulutus, päihde-
riippuvuus ja alkoholisairau-
det ovat tällä hetkellä erittäin
suuria huolia keski-ikäisissä
miesvaltaisessa väestössä.
Heillä alkoholin keskimääräi-
nen kulutus nousee koko
ajan. Aikaisemmin arvioitiin,
että suurkuluttajia on noin
kymmenen prosenttia, mut-
ta nyt arvioidaan suurkulut-
tajia olevan kaksikymmentä
prosenttia työikäisestä väes-

töstä.
Ervastin mielestä suurku-

lutus ei vielä haittaa kovin-
kaan paljon, mutta huoles-
tuttavaa on, että siitä seuraa-
va vaihe on alkoholisoitumi-
nen. Pitemmän ajan kulues-
sa suurkuluttajista huomat-
tava osa alkoholisoituu.

Nyt terveystarkastuksissa
tavoite on seuloa niitä saira-
uksia joita pystytään hoita-
maan.

 - Päihderiippuvuus on
kolmen merkittävimmän sai-
rauden joukossa, joita kan-
nattaa ja pitää seuloa ja hoi-
taa, sanoo ylilääkäri Ervas-
ti.

Kuinka paljon saa juoda
ennen kuin CDT nousee?
Tätä on mahdotonta tarkasti
sanoa, mutta aina kun CDT
on noussut, on käyttöä lii-
kaa. Ervastin mukaan suur-
kulutuksen rajana pidetään
26 annosta alkoholia viikos-
sa useamman kuukauden
ajan. Se tarkoittaa koria kes-
kiolutta tai kahta pulloa Kos-
kenkorvaa viikossa. Yhdessä
viikossa tai yhdellä lomalla
ei arvot vielä kohoa. CDT ei
poimi kohtuullisia käyttäjiä,
eikä poimi kuin puolet suur-
kuluttajista. Kohtuukäyttöön
ei Ervastin mukaan puututa,
kun se tapahtuu vapaa-aika-
na. Työterveyshuollossa
havaittuun suurkulutukseen
puututaan aina.

- Nyt haetaan sairautta
esille ja sairaus voi iskeä ih-
miseen lomalla, kotona va-
paa-aikana tai töissä. Sai-
rautta ei tee paremmaksi tai
huonommaksi se, että se on
tullut vapaa-aikana. Päihde-
riippuvuus ja alkoholismi ai-
heuttavat aivovaurioita, joka

on suurin vaara tässä taudis-
sa.

Tavoitteena on saada ne
ihmiset joilla arvo on koholla
käyttämään vähemmän al-
koholia.

- Terveydenhuollon tehtä-
vä on nimenomaan auttaa
ihmisiä. CDT arvon viitear-
vo riippuu siitä, miten näy-
te on testattu. Laboratorio-
vastauksissa on aina viitear-
vo mukana ja sen ylittävä
tulos aiheuttaa toimenpitei-
tä. Kun CDT arvo on kohol-
la, asiat on jo pahasti. sanoo
Ervasti.

Kohonneet arvot käynnis-
tävät toimenpiteet, jossa teh-
dään myös muita kokeita,
haastatellaan henkilöä alko-
holin käytöstä ja aloitetaan
erilaisia hoitoja. Hoitokeinoja
on useita, aluksi mini-inter-
ventio jossa lääkäri ottaa
esille alkoholin liikakäytön.
Tämä on yllättävän tehokas
hoitokeino.

Suurkuluttaja ei vielä ole
päihderiippuvainen, mutta
suurkuluttajaa pitää seurata,
koska merkittävä osa suur-
kuluttajista tulee päihderiip-
puvaisiksi.

- Tauti on sellainen, että se
vain pahenee, mikäli alkoho-
lin käyttöön ei puututa. Mah-
dollisimman tehokas hoito,
mahdollisimman alkuvai-
heessa, silloin siitä on mah-
dollisuus selvitä. sanoo Er-
vasti pitkäaikaisen hoitavan
lääkärin kokemuksella.

- Vaaditaan ihmisen itsen-
sä halu hoitaa asiansa kun-
toon. Katkennut jalka para-
nee kipsissä ja tulehdus an-
tibiooteilla, vaikka ei haluaisi-
kaan. Tämä sairaus vaatii
sitoutumista, ongelman tun-
nistamista ja tunnustamista.

Kun seurannassa on todet-
tu arvojen palanneen nor-
maalille tasolle, todetaan
hoitomuodon tehonneen ja
silloin asiat ovat kunnossa.

Otso Ervastin mukaan suurku-
lutuksen rajana on 26 annos-
ta alkoholia viikossa.
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Silloin ihminen ei ole päih-
deriippuvainen ja jatkaa töis-
sä normaalisti. Tällöin ylilää-
käri kehottaa hoitavia lääkä-
reitä pitämään ihmisistä
huolta ja seuraamaan tilan-
netta. Ohjeena on, että työ-
terveysasemalla kolmen,
neljän kuukauden välein
otetaan CDT arvo ja tarkis-
tetaan tilanne. Hoitoa myös
jatketaan, mutta tämä jää
lääkäreiden tapauskohtai-
sesti arvioitavaksi.

Muiltakin tutkitaan, mikä-
li epäillään suurkulutusta ja
aina kun on sellainen juna-

turvallisuuspoikkeama, jos-
sa tehdään terveydentilasel-
vitys.

Arvojen ollessa koholla
alkoholin käytön lopettami-
nen puolittaa arvon melko
nopeasti, reilussa kahdessa
viikossa. Mikäli alkoholin
käyttöä vähentää merkittä-
västi, arvot alenevat myös
silloin, mutta ei aivan niin
nopeasti.

- Jos suurkuluttaja siirtyy
kohtuukäyttäjäksi, arvot ti-
pahtavat normaaliksi. Toi-
saalta pitää muistaa, että
mikä on suurkuluttajan mie-

lestä kohtuullista ja mikä on
lääketieteellisesti kohtuullis-
ta. Alkoholin käyttöä pitää
pystyä hallitsemaan joka
päivä, toteaa Ervasti.

Tällä hetkellä VR:n henki-
löstö hallitsee paremmin al-
koholin käyttönsä kuin Er-
vastin uran alkuaikoina. Täs-
sä on tapahtunut valtava ke-
hitys. Valitettavasti työyhtei-
söissä on alkoholiongelmai-
sia aina, vuodesta toiseen,
vaikka heidän määrä on vä-
hentynytkin.

Lopuksi Otso Ervasti tote-
aa: - Se joka käyttää normaa-

listi ja kohtuudella sekä se
joka käyttää satunnaisesti
isohkojakin määriä, mutta ei
ole suurkuluttaja eikä päih-
deriippuvainen, voi aivan
huoletta ja turvallisin mielin
mennä määräaikaistarkas-
tuksiin. Se, jolla on alkoho-
lin kanssa oikeita vaikeuksia,
toivottavasti havaitaan ajois-
sa ja hoidetaan. Se on ennen
kaikkea henkilön itsensä etu.
Hoitomahdollisuudet ovat
hyvät.

Teksti:
Markku Vauhkonen

Mikrolog Oy,
PL 45,

02271 ESPOO,
Puh: 0424 7401,

http://www.mikrolog.fi/

mLOG-asiantuntijapalvelut,
Osborne-työasemat
ja -palvelimet

MAA- JA VESIRAKENNUSTYÖT
Kappelintie 4, puh. (06) 7232 800  68620 PIETARSAARI

Hammaspyörät ja hammasakselit
ym. koneistustyöt

RIIHIMÄEN RAUTA-METALLI OY
Kylänraitti 2-4 11710 Riihimäki
Puh. (019) 764 600 Fax (019) 721 506

Finnish-Russian Rail Services Oy
Rahakamarinportti 3 A
00240 Helsinki

puh. 0201 555 300
fax. 0201 555 315
e-mail: office@firails.fi
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Sr2-veturin telien muutos
Sr2-vetureilla suurilla nopeuksissa
ajettaessa yli 160 km/h veturi alkaa
huojumaan sekä ajomoottorin tiivisteet
vuotavat. Ongelman ratkaisu on edennyt
nyt tekemisen tasolle, ja näistä kertoo
kalustolajivastaava Rauno Parta.

Tutkimuksissa on todet-
tu veturissa esiintyvän
kahden taajuista huo-

juntaa, 8 ja 4 Hz. Edellä
mainitut lukemat tarkoitta-
vat, että heilahdus tapahtuu
kahdeksan ja neljä kertaa se-
kunnissa. Huojunnan kertau-
tuessa koriin, on ongelma
valmis.

Miten eri huojuntataajuu-
det on tarkoitus hoitaa pois
päiväjärjestyksestä ja mikä
on tavoite?

- Huojuntaa lähdetään vä-
hentämään jäykistämällä
pyörien kääntymismekanis-
mia, joka on muihin käytös-
sämme oleviin veturisarjoi-
hin nähden poikkeuksellista
koska niissä ei ole kääntyviä
pyöriä. Jäykistäminen tapah-
tuu vaihtamalla telissä olevat
kumijoustimet vahvemmik-
si. Jäykistämisellä pyritään
poistamaan suurempi 8 Hz:n
taajuinen huojunta.

- Matalampitaajuinen eli 4
Hz taajuus poistetaan vaih-
tamalla ajomoottorin ja telin
rungon välinen tanko tuke-
vammaksi. Uusi tanko on
noin 60 kertaa tukevampi
kuin aikaisempi tanko. Aiem-
min käytetty tankotyyppi on
ollut yleisesti käytössä muu-
allakin vastaavan veturin
teleissä, kertoo Rauno Parta.

- Liikenteen kannalta huo-
junta ei ole ollut vaarallista
vaan on voimakkuudeltaan
epämiellyttävää kuljettajille.

- Muutostyöt teleihin tekee
Hyvinkään konepaja, mutta
telien vaihdot vetureihin ja-
kavat Hyvinkään konepaja ja
Ilmalan varikko puoliksi. Tah-
ti on sellainen, että meiltä
valmistuu telipari viikossa ja
Ilmala vaihtaa telit viikonlo-
pun aikana. Hyvinkäällä
vaihdetaan telit niissä yhte-
yksissä kun veturiin tehdään
EP –jarrumuutos tai perus-
korjaus.

- Huojuntaa aiheuttaa
myös pyörän väärä kartiol-
lisuus eli meidän pitää teh-
dä vielä pyörän profiilin
muutoskin. Mielenkiintoista
on, että niin Helsingin kopio-
sorvi kuin Oulun ohjelmoi-
tava pyöräsorvi saavat ai-
kaan jostain syystä väärän-
laisen kartion ja nimen-
omaan tähän veturityyppiin.
Jotta asia tulisi vielä mielen-
kiintoisemmaksi, niin aivan
viimeisissä tutkimuksissa on
todettu näin tapahtuvan vain
ns. vajaille pyörille, mutta
pyörän ollessa lähes täysis-
sä mitoissaan, profiilista tu-
lee aivan oikeanlainen. Sel-
vitys asiasta on parastaikaa
meneillään.

- Norjasta ja Sveitsistä ei
ole kuulunut vastaavasta on-
gelmasta tullut mitään tie-
toa. Sveitsissä käytetään vie-
lä erilaista profiiliakin. Tosin
sieltä ei oltu kuultu huojun-
noistakaan ennen kuin hekin
pystyivät ajamaan vetureil-
laan kovempaa.

Toinen suurilla nopeuksilla
esiintynyt vaiva on ollut ajo-
moottoreiden tiivisteiden
vuotaminen eli vaihdelaatikon
öljy vuotaa ajomoottoreiden
tiivisteiden kautta pihalle.

- Syksyllä Bombardier tes-
tasi eri tiivistetyyppejä ja löy-
sikin sopivan. Viiteen vetu-
riin vaihdetaan C-tyypin tii-
viste, mutta Bombardier on
vakuuttunut siitä, että he
ovat löytäneet vieläkin pa-
remman tiivisteen, E-tyyppi-
sen, jota tullaan jatkossa
asentamaan. C-tyypin tiivis-
te on kyllä meillä pitänyt,
mutta Sveitsissä tehdyissä
tunnelikokeissa paineisku
kovilla nopeuksilla on ollut
niin voimakas, että tiiviste on
alkanut vuotamaan. Tiiviste
on tyypiltään sellainen, että
kun se lähtee kerran vuota-
maan tapahtuu kapillaari-il-
miö ja vuotaa sitten jatku-
vasti. E-tyypin tiiviste tietysti
koeajetaan ja niitä on tällä
hetkellä veturissa 3220. Koe-
ajot ovat vasta aluillaan ja
edessä on vielä mm. tunne-
likoe eli 200 km/h vauhdilla
ajetaan Jyväskylän ja Jäm-
sän välillä sijaitsevaan Lah-
denvuoren tunneliin (4290
m), joka on ainoa tunneli
Suomessa, jota edeltää riit-
tävän pitkä suora jotta sin-

ne voidaan ajaa niillä nope-
uksilla, kertoo Rauno Parta.

Jos telituotanto on nelin-
kertaistettu varsin kireän ai-
kataulun vuoksi, on tahti
sama myös sähkökonekor-
jaamossa, missä tiivisteet
vaihdetaan. Muuta korjausta
tämän takia ajomoottoreille
ei tehdä. Ongelmia on aihe-
uttanut ajomoottorin toises-
sa päässä olevan laakerin
poistaminen. Se olisi hintan-
sa vuoksi hyvä saada ehjä-
nä irti, koska sen elinkaari
(luvattu kestävyys 1,2 milj.
km) ei ole vielä lopussa. Ne
taas vaihdettiin laakeritoimit-
tajan toimesta uusiin noin
vuosi sitten, koska aiemmat
laakerit eivät olleet laadul-
taan riittävän hyviä. Muutoin
po. laakeri irrotettaisiin vain
ajomoottorin täyskorjauk-
sen yhteydessä, jolloin sen
käyttöikä olisi jo muutenkin
tiensä päässä. Ulosvetolait-
teet on kehitteillä.

- Tavoitteen ja aikataulun
on asettanut J-osasto, sillä
vuonna 2007 pitäisi alkaa lii-
kenne IC 2 junilla nopeudella
200 km/h. Aikataulun mu-
kaan kaikki telit ja ajomoot-
torit pitäisi olla käytynä läpi
tämän vuoden aikana. Muu-
toksessa tarvittavat osat saa-
daan Bombardierilta. Koska
telinvaihto tehdään viikon-
loppuisin ei kalusto ole pois-
sa liikenteestä kuin telinvaih-
don tarvitseman kahden
päivän ajan, toteaa Rauno
Parta.

Teksti ja kuvat:
Arto Saartenkorpi

Uusi telin osa.Vanha telin osa.
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Rejlers independent
resources to keep your
project on track
Since 1942 Rejlers
have provided the
market with
technical
solutions and
expertise as a
technical
consultant, and
since 1990 Rejlers
has been a player
on the market for
design and
supervision of
track bound
systems such as
railway, metro
and light rail.

programs in combination
with analysis software.

Services provided
Rejlers offer professional

engineering services from
pre-feasible studies to detai-
led design and project pre-
paration work including
documents used in interna-
tional tendering processes.
Rejlers also act as a partner
to clients during the imple-
mentation phase of evalua-
ting tenders, inspections
and undergoing tests to
ensure that the contractors
fulfil their obligations. Ser-
vices are provided in the
areas of electrification, sig-
nalling and telecom.

Project realisation
Rejlers workforce is main-

ly based in Sweden but they

also have offices in Den-
mark, Finland and Estonia
carrying out railway pro-
jects. The staff in Sweden
and the wide experience
there can be used in any
project, and in any Rejlers
local office. Together Rejlers
is a strong key player on the
rail market. Rejlers experien-
ce and professional results

Business area Rejlers
Railway is one of the
major railway engin-

eering consultancy units in
the Nordic region. As inde-
pendent consultants Rejlers
offer advanced engineering
services within the fields of
electrical-, signalling- and
telecom systems for rail-
ways, light rail and under-
ground transportation sys-
tems.

Services are based on the
provision of design and spe-
cialist assistance, to increase
the clients’ competitiveness
and profit margins in a fast
moving market place.

Rejlers strive to provide
the highest service level to
the clients. To achieve this
goal, the consultants and de-
signers, who are part of a ca-
pable and motivated work-
force, use state-of-the-art
CAD workstations, advan-
ced design and calculation

have turned the company to
become the partner that
clients naturally turn to
when involved in large do-
mestic and international
projects.

More information about
Rejlers from internet at
www.rejlers.fi.
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Työturvallisuustehtävät
määriteltävä
Vastuu tulee toimivaltuuksista

Toukokuun puolessa välissä VR Cargon
työsuojelutoimikuntien koulutuspäivillä
puhunut hallitusneuvos Reino Kanerva
muistutti, että työsuojelun keskeinen
tavoite on työturvallisuus.
-Tämän tavoitteen sisältö määräytyy
työturvallisuuslain ja sen nojalla
annettujen asetusten mukaan.
Työturvallisuuslain noudattaminen on
laiminlyöntien tai rikkomisten suhteen
myös osittain kriminalisoitu. Kanervan
mukaan tämä johtaa siihen, että
työturvallisuuslain soveltamista
käsitellään tuomioistuimissa.

Oikeuden käynnissä
rangaistavuus arvi-
oidaan usein tilan-

teessa, jolloin työturvalli-
suuslain rikkomisen lisäksi
on sattunut henkilövahinko.

Työnantajan on noudatet-
tava työsuojelua koskevaa
lainsäädäntöä. Sääntelyn
tarkoituksena on osoittaa,
miten työ voidaan tehdä
turvallisesti ja miten otetaan
huomioon erilaisia toiminta-
tapoja, raja-arvoja ja käyttäy-
tymissääntöjä. Edelleen tu-
lee käyttää sellaisia työme-
netelmiä, että työskentely on
tekijälleen mahdollisimman
vaaratonta ja haitatonta.

- Nämä asiat liittyvät tur-
vallisuusjohtamiseen. Voi-

daan puhua myös työnanta-
jan omasta työsuojelukult-
tuurista. Työoloihin kuuluu
erilaisia turvallisuuteen vai-
kuttavia tekijöitä. Työsuoje-
lun järjestämisessä on olen-
naista, että työnantaja ensik-
si selvittää työpaikalla esiin-
tyvät haitta- ja vaaratekijät ja
niihin liittyvät riskit. Sen jäl-
keen työnantajan tulee laa-
tia työpaikalle työsuojelun
yhteistoiminnassa työnteki-
jöiden kanssa toimintaohjel-
ma, jota tarvittaessa päivite-
tään.

- Olennaista on, että työ-
paikalle syntyy turvallisuu-
den hallintaan systemaatti-
nen menettelytapa, painot-
ti Kanerva.

Kanerva toi esiin, että pe-
rinteisesti työsuojelurikko-
mukset ja -rikokset ovat
luonteeltaan tehtävien huo-
limatonta hoitamista, laimin-
lyöntiä taikka eriasteista piit-
taamattomuutta. Vain har-
voin tietoisesti toimitaan
lakia vastaan.

- Yleensä on katsottu, että
henkilöllä pitää olla erityinen
oikeudellisesti määrätty toi-
mintavelvollisuus, jota hän
rikkoo, silloin kun laimin-
lyöntivastuu syntyy. Tämän
vuoksi on selvää, että kuka
tahansa työpaikalla ei saa
joutua vastuuseen laittom-
uudesta, joka siellä on syn-
tynyt. Työturvallisuuslaki ja
rikoslaki säätävät rangaistus-
vastuun niille, jotka laimin-
lyövät lain säännöksiä tai
niitä muutoin rikkovat.

Tärkeä vastuuhenkilöiden
joukko koostuu työnantajan
edustajista. Edustajana voi
tulla kysymykseen esim.
henkilö, joka toimii esimies-
asemassa riippumatta hä-
nen organisaatiotasostaan.

- Tällöin on edellytettävä,

Hallitusneuvos Reino Kaner-
va toi esiin, että työpaikan
työturvallisuus- ja työsuoje-
luasioiden hoidon lähtökoh-
tana nykyaikaisella työsuoje-
lutoiminnalla on, että
työnantaja on hyvin perillä
työpaikan oloista ja niihin
vaikuttavista tekijöistä.
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että hänelle kuuluu omien
tehtäviensä hoidossa myös
työsuojeluasioiden valvon-
taa, toteuttamista taikka
suunnittelua. Työntekijäase-
massa oleva henkilö tulee
vain harvoin vastuuhenkilö-
nä kysymykseen. Se on
mahdollista vain yleensä
siinä tapauksessa, kun hän
ryhtyy poistamaan työtur-
vallisuuden kannalta tärke-
ää ohje- tai varoitusmerkin-
tää taikka vioittaa varolaitet-
ta. Kanerva korosti, että vas-
tuu työpaikan työsuojeluasi-
oiden hoidosta on työnan-
tajalla ja sen esimiesorgani-
saatiolla. On huomattava se,
että eri henkilöiden toimival-
ta ja asema vaikuttavat vas-
tuuseen.

Oikeuskäytäntö on muo-
vannut vastuun jakautumis-
ta työpaikan sisäisesti siten,
että se määräytyy kunkin
työnantajan edustajan työ-
tehtävien ja toimivaltuuksi-
en mukaan. Työsuojeluasi-
oiden hoitaminen taikka nii-
den laiminlyönti eivät näin
ollen eroa muista esimies-
tehtävistä. Päinvastoin työ-
suojeluvastuu liittyy luon-
nostaan esimiestehtäviin.
Esim. jos joku esimies on
velvollinen hoitamaan yrityk-
sen hankintapäätöksiä, niin
hänen tulee näissä tehtävis-
sään huolehtia myös siitä,
että hankittavat laitteet ovat
työsuojelullisesti asianmu-
kaisia.

- Käytännössä voidaan
puhua linjaorganisaatiosta ja
sen mukaisesta vastuusta,
ryhmätoimivallasta ja esi-
kuntatoiminnasta. Näistä
seuraa käytännössä erilaisia
työnjakoja. Nämä työnjaot
näkyvät tehtävissä ja siten
myös vastuussa, koska
usein vastuu syntyy tehtävi-
en puutteellisesta hoitami-
sesta. Toisaalta olennainen
ja keskeinen merkitys on or-
ganisaatiomalleista ja toimi-
valtasuhteista riippumatta
annettava yksilölliselle teh-
tävänkuvaukselle eli sille
seikalle, miten kunkin työn-
antajan edustajan toimet
ovat määritelty.  Kanerva
painotti, että työsuojeluvas-
tuun kannalta olisi oikeasuh-
taista, että henkilöstön teh-
tävät on riittävän seikkape-

räisesti määritelty, jotta jokai-
sella mahdollisella vastuu-
henkilöllä olisi selvä kuva
siitä, mitä hänen tehtäviin-
sä kuuluu.

Työpaikan työturvallisuus
koostuu useista erilaisista
osatekijöistä. Työsuojeluasi-
oiden hoidon hyvä organi-
sointi on perustavaa laatua
oleva kysymys pyrittäessä
hyvään työturvallisuuteen.
Toinen tärkeä kysymys on
se, miten valvotaan organi-
saation päivittäistä toimintaa
ja sitä, että toimenpiteet ovat
työturvallisuuden kannalta
myönteisiä ja että niissä ote-
taan huomioon lain vaati-
mukset. Aina tulee tietenkin
huolehtia siitä, että toteutuk-
set ovat tilanteeseen sove-
liaita ja myös lainmukaisia.
Näiden asioiden keskinäinen
yhteensovitus on ylimmän
johdon tehtävä.

- Kuitenkin on syytä pai-
nottaa sitä, että lähtökohtai-
sesti vastuu on organisaati-
on ylimmällä päätöksente-
kotasolla, josta se voi siirtyä
tehtävien siirron mukana
alaspäin. Samalla kun tehtä-
viä siirretään eli delegoi-
daan, on kuitenkin voitava
huolehtia siitä, että samalla
annettavat toimivaltuudet
ovat riittävät. Jos hankinta-
valtuuksia halutaan siirtää

sellaiselle tasolle, jossa työ-
suojeluasiat voidaan riittä-
västi ottaa huomioon, tulee
tämä määritellä sekä orga-
nisatorisena ratkaisuna, että
toimivaltuuskysymyksenä.
Delegointipäätökset olisi
hyvä tehdä kirjallisesti.

- Delegoinnin suorittajan
tulee aina huolehtia siitä, että
tehtävät voi se hoitaa, jolle
niitä siirretään. Jos tämä
ratkaisu osoittautuu toimi-
mattomaksi, delegointi on
syytä purkaa ja arvioida uu-
delleen.

Tiimiorganisaatiossa,
joka on nykyään melko ylei-
sesti käytössä, tiimi koostuu
työntekijöistä. Heidän joh-
tonsa kuvataan usein oma-
toimiseksi. Tällöin työntekijä
ei tiimin jäsenenä voi joutua
työturvallisuusvastuuseen.
Vastuu on tiimin asettaneella
johdolla.

- Jos taas tiimi koostuu
työnantajan edustajista ja
työntekijöistä, vastuu on joh-
don edustajalla, joka saattaa
olla tiimissä oleva työnjoh-
taja.

Vastuun kohdentuminen
riippuu puolestaan yhteisel-
lä työpaikalla olennaisesti
kunkin toimijan velvoitteis-
ta. Ne voivat olla erityyppi-
siä ja myös ajallisesti toisis-

taan poikkeavia.
- Pääsääntö on, että kukin

työnantaja vastaa omista
työntekijöistään. Sen lisäk-
si pitää ottaa huomioon
myös toiminnan vaikutus
toisiin työnantajiin ja heidän
työntekijöihinsä sekä itsenäi-
siin työn suorittajiin.

Velvoitteet on hoidettava.
Vastuu syntyy, jos velvoitteet
jäävät hoitamatta tai ne hoi-
detaan huonosti. Tehtävät
määrittävät velvoitteet ja
myös vastuut. Väärin teke-
minen on myös vastuun
peruste, vaikkakin harvinai-
nen.
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Nyt se on sitten totta.
Olen todella eläk-
keellä.

Miltä tuntuu, kysytään.
Pääasiassa hyvältä.

Lähes 40 vuoden työura
VR:llä päättyi aprillipäivänä
2006. Olen ollut onnekas
kun olen saanut tehdä mie-
lenkiintoista työtä osaavien
työtovereiden kanssa hyväs-
sä työilmapiirissä. Koskaan
ei ole tuntunut vastenmieli-
seltä lähteä töihin.

Sana, jota nykyisin kuulee
jatkuvasti työelämästä pu-
huttaessa, on muutos. Tässä
on nyt mukava palauttaa
mieliin, millaisia muutoksia
rautateillä on työurani aika-
na tapahtunut.

Ensi kosketuksen rautatei-
hin sain jo opiskeluaikana,
kun pääsin kesätöihin silloi-
seen rataosaston raidejaos-
toon. Miksi hain kesätöihin
rautateille? Kai kyse oli sat-
tumasta, kun en ole “resi-
naalista” sukua. Lähisukulai-
sia ei ollut töissä rautateillä.
Elämähän on usein sattumi-
en summa ja kesätöihin
pääsy v. 1963 viitoitti osal-
tani koko työelämäni suun-
nan.

Perin mukavasti työura sil-

loin kesätöissä alkoi. Pääteh-
täväni oli mitata ratakaartei-
den geometrista kuntoa Jy-
väskylä - Saarijärvi –rataosal-
la. Kesä oli lämmin ja työpäi-
vät aika leppoisia. Resiinal-
la siirryttiin mittavälineiden
kanssa työkohteesta seuraa-
vaan. Raidevarauksia töitä
varten ei tehty – toki seurat-
tiin junien aikatauluja. Junia
kulki harvakseltaan ja maja-
paikkaan piti suunnata jo
kahden maissa iltapäivällä,
koska silloin meni viimeinen
lättä. Majoitus oli hitsareitten
vaunulla. Siellä nuori mies
näki elämää monelta kannal-
ta.

Opiskelukesänä pääsin
myös höyryveturin kyytiin.
Tarkistin käytännön junano-
peuksia, jotta mittausten
pohjalta saatoin laskea oikei-
ta korjausarvoja kaarregeo-
metriaan. Tänä päivänä nuo
resiinat ja höyryveturit kuu-
luvat jo rautatienostalgiaan.

Raiteenmittaus ja ratojen
kunnossapidon suunnittelu
ovat hyviä esimerkkejä toi-
minnan kehityksestä vuosi-
kymmenien kuluessa. Nyt-
hän meillä on raiteenmit-
tausvaunu “Emma”, jolla
seurataan jatkuvasti ratojen

kuntoa.
Niin paljon rautatieläisyys

oli ensimmäisestä opiskelu-
ajan kesätyöpaikasta tarttu-
nut, että kun opiskelut alkoi-
vat Teknillisessä Korkeakou-
lussa olla loppusuoralla, läh-
din kyselemään diplomityön
tekomahdollisuutta rautateil-
tä. Ja heti tärppäsi. Diplomit-
yön aihe oli: “Luumäen-
Kotkan/Haminan oikoradan
kannattavuuslaskelma”.
Työn aloitin 1.6.1967.  Teh-
tävänimikkeeni oli diplomit-
yön teon ajan aikalailla va-
rauksia sisältävä – virkaate-
kevä ylimääräinen apulaisin-
sinööri!

Näin jälkeenpäin on muka-
va muistella, että jo silloin
tutkittiin idän suunnan oiko-
ratoja. Työssä oli vaihtoeh-
tona Kouvolan ratapihan
ohittava lyhyt kaarrerata.
Tuloksena oli, että kaarrerata
oli kannattavampi. Tämä
rata sitten myöhemmin ra-
kennettiinkin.

Valmistuttuani alkoi vaki-
tuinen työ ratapihajaostos-
sa. Ratapihojen suunnitte-
lussa erikoistuin järjestelyra-
tapihoihin. Tavalla tai toisella
olen silti ollut mukana lähes
jokaisen vähänkin isomman
ratapihan suunnittelussa.
Eräänä oppi-isänäni pidän
Lehtosen Reiskaa, rakennus-
mestaria, joka opetti minulle
paljon rautatieliikenteestä.
Hän oli ollut aikaisemmin
töissä liikenneosastolla mm.
junanlähettäjänä. Reiskan
kanssa istuimme vuosia sa-
massa pienessä työhuo-
neessa neljännessä kerrok-
sessa “hissin takana”. Kes-
kustelua ja tarinoita riitti ja
kaiken hauskan ohella mi-
nuun tarttui näinä alkuvuo-
sina voimakas näkemys lii-
kennesuunnittelun tärkey-
destä rautatieinfraa suunni-
teltaessa.

Vastavalmistuneena diplo-
mi-insinöörinä pääsin tai
jouduin lähes kylmiltään
opettamaan rataoppia silloi-
seen Rautatieopistoon. Sii-
nä oppitunteja valmistelles-
sa huomasi kuinka vähän
lopulta tietää. Ratapihalla piti
käydä katsomassa, miten ne

vaihteenkielet oikein käänty-
vät.

Kun otti asioista selvää,
oppi ainakin itse.

1960-70 –luvuilla oli tapa-
na kierrättää meitä nuoria
insinöörejä eri tehtävissä.
Tavoitteena oli saada kent-
täkokemusta. Niinpä lähdin
1960-luvun lopulla Tampe-
reen ratapiiriin. Tampereen
retki jäi kuitenkin vain noin
vuoden mittaiseksi. Kävi niin
kuin jaostopäällikkö Erkki
Tattari oli ennustanut – routa
ajoi porsaan kotiin ja palasin
ratapihajaostoon.

1970-luku ja osittain 80-lu-
vun alku olivat vahvasti kes-
kusjohtoista aikaa. Byrokra-
tiaa oli, suunnitelmia ja esi-
tyksiä tehtiin ja lausuntoja
kirjoitettiin. Monet nykynä-
kemyksen mukaan suhteel-
lisen pienetkin asiat saattoi-
vat mennä ratkaistaviksi rau-
tatiehallituksen istuntoon.

1980-luvun puolivälissä
tehdyssä organisaatiomuu-
toksessa siirrettiin painopis-
tettä alueille – perustettiin
rautatiepiirit. Samaan alue-
organisaatioon tulivat sekä
liikenne että rata ja sähkö.

Tämä kokeilu jäi kuitenkin
vain muutaman vuoden
mittaiseksi. Kun Eino Saari-
nen tuli pääjohtajaksi, palat-
tiin linjaorganisaatioon. Täs-
tä eteenpäin kuitenkin osa
toimintaa painottui  pysyväs-
ti lähemmäksi kenttää – pii-
reihin.

Olin edennyt ratapihajaos-
ton päälliköksi vuonna 1984.
Työ oli mielenkiintoista ja
haastavaa.

Kun sitten vuoden 1988
alussa silloinen Helsingin
alueen ratapäällikkö Teuvo
Sivunen tarjosi mahdolli-
suutta lähteä alueorganisaa-
tioon vetämään suunnitte-
lua, piti pari päivää miettiä,
lähdenkö!

Etelä-Suomessa oli tulos-
sa isoja investointeja, todella
iso perusparannusprojekti –
Helsinki – Tampere laatuta-
son nosto – oli käynnisty-
mässä. Päätin lähteä piiriin.

Vuoden 1993 lopulla Erk-
ki Tattarin sairastuttua Teu-
vo Sivunen valittiin ratajoh-

Matkan varrelta
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tajaksi ja minut sijaisuusajan
jälkeen ratapäälliköksi. Tä-
hän asti työni oli painottunut
suunnittelutehtäviin, joten
koko alueen toiminnan ve-
täminen oli uusi haaste.
Työn painopiste siirtyi enem-
män henkilöjohtamiseen.
Tässä tehtävässä olen aina
pyrkinyt motivoimaan ihmi-
siä. Työmotivaatio on kaiken
a ja o.

Seuraava suuri muutos oli
VR:n yhtiöittäminen ja Rata-
hallintokeskuksen perusta-
minen v. 1995. Yhtiöittämis-
suunnitelmat aiheuttivat
voimakastakin vastarintaa.
Yhteistyössä neuvotellen
henkilökunnan kanssa kui-
tenkin tässäkin päästiin rat-
kaisuun.

Mielestäni VR:llä on todel-
la hyvin pystytty selviämään
suuristakin muutoksista. On
selvitty ilman merkittäviä ir-
tisanomisia ja lomautuksia
vaikka henkilökunnan määrä
on työurani aikana pudon-
nut suunnilleen kolmas-
osaan. Yhteistyön ja luotta-
muksen henki on säilynyt
johdon ja henkilökunnan/
henkilöstöjärjestöjen välillä

hyvänä.
Kun muutama vuosi sitten

täytin 60 vuotta, käväisi en-
simmäisiä kertoja mielessä,
ettei tässä enää kovin monta
vuotta ole työuraa jäljellä.
Täytyy sanoa, että mielelläni
olisin vielä töissä jatkanut.
Työyhteisöltä saa paljon si-
sältöä elämään ja kiinnos-
tusta työhön olisi riittänyt.
Mutta kun ikävuodet täytty-
vät, on aika antaa tilaa nuo-
remmille.

Niinpä päätimme vaimo-
ni Helenan kanssa jo viime
vuoden kevättalvella, että
jäämme yhtä aikaa eläkkeel-
le tämän vuoden 2006 huh-
tikuun alussa.

Nyt on aikaa kolmelle vil-
lille pojanpojalle, liikunnal-
le, mökkeilylle ja matkuste-
lulle. On aikaa “funtsailla”,
tehdä mitä huvittaa tai olla
tekemättä mitään, jos siltä
tuntuu.

Kyllä eläkkeellä sentään on
kivaa!

Seppo Ronni
Eläköitynyt aluepäällikkö

VR-Rata, Etelä-Suomi

KAIKKEA
SUODATUKSEEN:

• ILMANSUODATTIMET

• HYDRAULIIKKA- JA
ÖLJYNSUODATTIMET

• ÖLJYNEROTTIMET JA
PAINEILMASUODATTIMET

• ILMASTOINTIPUSSIT,
-KASETIT jne.

• PANELIT JA LAAJAPINTA-
PANELI

• HIILISUODATTIMET

• MICROSUODATTIMET

• NESTESUODATTIMET

• SEKÄ ERIKOIS-
SUODATTIMET

Suodatintehdas
AIRFIL OY
Mustanhevosentie 1-2 P. 020 740 2500
37800  TOIJALA F. 020 740 2510

E-mail:sales@airfil.fi

URAKOITSIJA

MIKKO
PRINKKILÄ
Vähäkyröntie 469 B

66520 Veikkaala

Puh. (06) 343 3093
matkapuh.

0500 663 697

Perinteiselle mökkilomalle

KIRJOKIVELLE
Kirjokivi on kivenheiton päästä Kouvolasta Mäntyharjulle
(noin 30 km). Tihvetjärven rannalla on Rautatiealan
Tekniset ja insinöörit amk ry:n käyttöön hankittu paritalon
puolisko. Huone, keittiö ja piharakennukset.

Mökillä pääset elämään perinteistä mökkielämää, kaivosta
vesi sisään ja putkea pitkin ulos. Sähköpattereiden lisäksi
kunnon kakluuni huoneessa ja keittiössä puuhellakin
lämmittämässä. Sähköhella ja jääkaappi ovat myöskin.

Pihalla liiteri kunnon kohentamiseksi, puita pilkottavaksi ja
kirves kalustuksessa. Pihan perällä reilunkokoinen puucee
käytettävissä.

Rannalla on yhteiskäytössä hyvä puulämmitteinen sauna ja
oma vene kalastusretkiä varten.

Hinnat ovat tosi edulliset, ne eivät ole esteenä perinteiselle
mökkilomalle. Syksy-kevätkausi perjantaista perjantaihin
vain 35 €, viikonloppu 25 € ja sunnuntaista perjantaihin
vain 18 €.  Kesäkautena, 1.6.-31.8., hinnat ovat tuplasti,
mutta silti edulliset, viikko 70 €, viikonloppu 50 € ja
sunnuntaista perjantaihin 35 €.

Varauspyynnöt lähetä sähköpostitse erkki.kallio@corenet.fi
ja Kirjokiven perinteiseen mökkiin voit tutustua
Rautatietekniikka-lehden sivuilla, www.rautatietekniikka.fi
RT ry:n kohdalla Kirjokiven lomahuoneisto. Siellä on
puheenjohtajan tekemä erittäin seikkaperäinen kuvaus
Kirjokiven loma-asunnosta.
RT ry:n taloudenhoitaja Erkki Kallio

RIVITALOKOLMIO
Vuokatissa odottaa jäsenistöä

Vuokatissa on hyvät mahdollisuudet ympäri vuoden,
suosittujen talven ja kesän lisäksi syksy on loistavaa
aikaa lomailla Vuokatissa.

Katinkullan vieressä Rautatiealan Tekniset ja insinöörit
amk ry:n ja VR Rakennusmestarit ry:n yhdessä
omistama rivitalokolmio on jäsenten käytössä koko
vuoden osoitteessa Suojärventie 8 B 9.

Huoneisto on täysin kalustettu 8:lle ja sisältää mm.
saunan. Huoneiston viikkohintaan sisältyy Katinkullan
kylpylän käyttöön oikeuttavat rannekkeet, 7 käyntiä.
Vain vuodevaatteet mukaan ja lomalle.

Huoneisto on jäsenille erittäin edullinen.
Sesonkiaikana, kevättalvi ja vuoden vaihde, hinta on
350 €/viikko ja muina aikoina 280 €/viikko. Lyhyempiä
aikoja voi myös kysellä, hinta on tuolloin 60 €/vrk.
Ulkopuolisille hinta on 490 €/viikko.

Lisäinformaatiota huoneistosta saa Rautatietekniikka-
lehden sivuilta, www.rautatietekniikka.fi.
Varausehdotukset sähköpostitse osoitteeseen
erkki.kallio@corenet.fi.

RT ry:n taloudenhoitaja Erkki Kallio
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Puheenjohtaja Teuvo Majamäki:

“Rautatiealan Rakennus-
mestariyhdistyksellä on
satavuotiset perinteet”
Jo1900-luvun alussa

rautateitä rakentaneet
rakennusmestarit teki-

vät useita yrityksiä oman yh-
distyksen perustamiseksi.
Yhdistyksen perustamisesta
kokoonnuttiin keskustele-
maan useasti, mutta toimin-
taan ei saatu jatkuvuutta,
kunnes neljäs kesäkuuta
1906 yhdistys perustettiin.

- Sata vuotta sitten lausut-
tiinkin yhdistyksemme syn-
nyinsanat. Ratamestari- ja
esimiesyhdistys perustettiin,
hoitamaan edunvalvontaan
ja ammatillis-aatteellisiin asi-
oihin liittyviä ongelmia. Ta-
voitteet olivat senhetkisen
tilanteen mukaisesti ajan-
kohtaisia. Samat asiat ovat
vieläkin keskeisinä tavoittei-
na, muistutti Rautatiealan
Rakennusmestarit ja -insi-
nöörit AMK ry:n (RRI) pu-
heenjohtaja Teuvo Majamä-
ki.

- Välittömästi yhdistyksen
perustamisen jälkeen sen
jäseniksi kirjoittautui 152 ra-
kennusmestaria. Puolet kir-
joittautuneista jätti kuitenkin
jäsenmaksun maksamatta.

Majamäellä on pitkä koke-
mus rautatiestä. Vuonna
2001 yhdistyksen Ukkomes-
tari-tittelin saanut Teuvo
Majamäki (63v.) Valmistui
TTOL tie- ja vesirakennus lin-
jalta 1974. Tosin VR:lle töi-
hin hän tuli ensimmäisen
kerran jo vuonna 1967 vii-
denteen ratapiiriin Vilppu-
laan.

Rakennusmestariksi val-
mistumisen jälkeen Maja-
mäki on toiminut mm. Tu-
run, Karjaan, Helsingin, Ke-
ravan ja Riihimäen rata-alu-
eilla ja useilla työmailla ra-
kennusmestarina. Nykyisin
hänen työ sisältyy konetoi-

mialan päällikön tehtävät.
Tämän vuoden kesäkuun

neljäntenä päivänä Helsin-
gissä pidetyssä yhdistyksen
satavuotisjuhlassa puhunut
Majamäki toi esiin, että yh-
distyksen syntyminen vaa-
ti alkuun aikaa ja monia neu-
votteluja.

- Satavuotista järjestöllis-
tä toimintaa voidaan arvioi-
da monella tavalla. Arvioin-
nissa tulee kuitenkin huomi-
oida jokainen aikakausi ja
vuosikymmen omassa ken-
tässään, muistutti Majamä-
ki. Yli 25 vuotta yhdistyksen
puheenjohtajana toiminee-
na hän toi esiin, kuinka alku-
puolen karikoissa ja myrs-
kyissä yhdistys oli heikko,
mutta sitä ohjasi vahva usko
parempaan tulevaisuuteen.

- Sitä ohjasivat  ne voimak-
kaat perämiehet, joiden käsi
ei kirvonnut järjestölaivan
ruorirattaasta. Heillä suunta
ja päämäärä olivat selvät,
kohti yhteisesti määriteltyä
tavoitetta, sanoi Majamäki,
joka työskentelee Oy VR
Rata Ab:n Etelä-Suomen ko-
nepalvelutoimen toimiala-
päällikkönä.

Kuluneiden 100 vuoden
toimintaa ovat värittäneet
itsenäisyystaistelut, sodat,
lamakaudet ja useat organi-
saatiomuutokset.

- Aina on kuitenkin pidet-
ty yhtä ja uskottu parem-
paan huomiseen. Uskoa ei
ole vieläkään menetetty. Us-
komme edelleenkin parem-
paan huomiseen ja toimeen-
tuloltaan parempaan tulevai-
suuteen.

Yhdistyksen historian jäl-
kipuolisko kaikkine yhteen-
liittymisineen ja eroineen on
ollut aikakauden sanelemaa.
Yhteiskunnan ja sen toimin-

taympäristön rakenne on
muuttunut organisaatio-
muutoksien ja tekniikan ke-
hittymisen myötä.

- Se on vaatinut vastaavia
muutoksia myös järjestö-
kentässä. Sadan vuoden toi-
minnassamme on keskeisi-
nä asioina olleet edunval-
vonta ja ammatillisaatteelli-
nen toiminta. Edellä mainittu
edellyttää edelleenkin voi-
makasta järjestäytymistä, jos
mielimme pitää suunnan
esi-isien viitoittamalla linjal-
la.

Kun Majamäki aloitti yh-
distyksen puheenjohtajana

jäsenmäärä oli noin 400, ny-
kyisin määrä on 150.

- Siihen aikaan oli VR:n
organisaatiossa ratapiirejä.
Monen organisaatiomuutok-
sen kautta ollaan tultu tulos-
yksiköihin. Tehtäväkenttä on
muuttunut aikojen saatossa
sillä aikanaan rata-alueilla oli
oma henkilöstönsä. Nyt ei
alueita ei ole vaan toimialat.

- Jos aiomme pysyä kilpai-
lussa mukana, on muutok-
sessa mukana pysyminen
pakon sanelemaa.

Majamäki näkee, että tule-
vaisuudessa yhdistyksen
toiminnassa painottuu am-

Teuvo Majamäki on palkittu ansiokkaasta järjestötoiminnasta myös
Rautatiealan Teknisten Liitto RTL ry:n viirillä.
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matillisaatteellinen puoli, sil-
lä jäsenmäärä näyttää edel-
leen pienenevän.

- Näin ollen edunvalvon-
tatoiminta keskittyy entistä
enemmän johtavan rautatie-
alan teknisten ammattijärjes-
tön Rautatiealan Teknisten
Liitto RTL ry:n piiriin. Maja-
mäki kokee huonona sen,
ettei rakennusmestareita
enää valmistu maamme työ-
markkinoille.

- Nykyisin töiden valvon-
ta ei ole riittävää. Rakennus-
mestareita tarvittaisiin myös
tulevaisuudessa, sillä useilta
AMK-insinööreiltä puuttuu
täysin käytännön työkoke-
mus, jota perinteisesti raken-
nusmestareilla puolestaan
on.

- Meillä on myös vahva
usko ammattitaidon ja koke-
muksen mukanaan tuo-
maan arvostukseen. Uskoa
vahvistaa myös perinteistä
rataan ja sen ympäristöön
liittyvien rakennusten ja lait-
teiden kehittämisen sekä
uuden tekniikan mukanaan
tuomien muutoksien toimin-
ta- ja kokemuspohjainen
tuntemus.

- Yhdistyksemme ensim-
mäinen tiedotuslehti Kul-
vertti ilmestyi huhtikuussa
1979. Lehden toimitti työryh-
mä, johon kuuluivat Vilho
Savolainen, Toivo Rissanen,
Matti Lahtinen ja Jorma Hei-
nänen. Tiedote oli ensim-

mäinen tähän vuoteen jatku-
neessa sarjassa.

Sukupolvet toisensa jäl-
keen vaipuvat unohduksiin.
Nimet unohtuvat, mutta teot
säilyvät yhdistyshistorian
lehdillä. Yhdistys, yhteinen
silta, säilyy menneen ja tu-
levan välillä.

Mestariyhdistyksen juhlan
yhteydessä yhdistys julkis-
ti 100-vuotista historiaa, pe-
rinteitä ja toimintaa käsitte-
levän kirjan, joka kuvaa mes-
tareiden kokemuksia elä-
män kiertokoulussa.

- Kirjan kertomukset ovat
eletystä ja nykyisestä elä-
mästä. Kirjoittajina ovat ol-
leet veteraaniveljemme, ak-
tiivijäsenemme ja muut
kanssamme rautateillä toi-
mineet vaikuttajat. Kirjassa
on kuvattu ja kerrottu myös
mitä elämä on varsinaisen
päivätyön ulkopuolella -
vapaa-aikana ja harrastusten
parissa.

Kirja on osoitus siitä, mi-
hin perinteitä kunnioittava ja
myös tulevaisuuteen usko-
va yhdistys pystyy. Kaikki,
mitä nyt on ollut kerrottava-
na, on myös saatettu näiden
kovien kansien väliin luetta-
vaksi ja edelleen tuleville su-
kupolville säilytettäväksi.

- Me kaikki rakennamme
tahollamme tätä yhteiskun-
taa. Me rakennamme sitä
huomispäivän ja tulevaisuu-
den tarpeisiin. Me raken-

namme sitä niistä rakennus-
aineista, jotka olemme vuo-
sien saatossa saaneet,
omaksi, yhteiseksi turvalli-
seksi yhteiskunnaksi.

Vuoden 2006
Ukkomestariksi
Jorma Turunen

Juhlakokouksen yhtey-
dessä kerrottiin yhdistyksen
24. Ukkomestarivalinnasta.
Tämän vuoden mestariksi
valittiin vuonna 1945 Pielis-
järvellä syntynyt Jorma Tu-
runen. Hän valmistui raken-
nusmestariksi Wärtsilän tek-
nillisestä oppilaitoksesta tie-
ja vesirakennus linjalta
vuonna 1972. VR:lle raken-
nusmestariksi hän tuli vuon-
na 1973. Vuosina 1974-1976
Turunen toimi Helsingin ra-
tapiirin perusparannustyö-
maan Lahti-Loviisa vastaa-
vana mestarina ja vuosina
1976- 1979 Helsingin piirin
toimistossa investointisuun-
nittelutehtävissä Kirkkonum-
mi - Koski perusparannuk-
seen liittyen. Vuodesta 1976
Turunen työskenteli Joen-
suun rata-alueella suunnit-
telu ja tarjouslaskenta tehtä-
vissä. Nykyisin hän toimii
projekti-insinöörinä Itä-Suo-
men alueella.

Turunen on toiminut VRR/
RRI Joensuun osaston pu-
heenjohtaja vuosina 1981-

1983 /2002-
Joensuun rautatiepiirin

VRT:n luottamusmiehenä
vuosina 1984-1987. Lisäksi
hän on vaikuttanut Joen-
suun kaupungin rakennus-
lautakunnassa 1985-1997
sekä useissa muissa lauta-
kunnissa varajäsenenä.

Yhdistyksen
toimihenkilöt
kautta aikojen

Puheenjohtajat:
K.F. Sipi 1906-1910
V. Kekomäki 1911-1913
V. Vornanen 1914-1915
G.V. Blässer 1916-1918
J.K. Hulmi 1919-1924
E.A. Kaisla 1925-1938
A. Kannasto 1939
A. Ruissalo 1940
J.A Aarnio 1941-1946
K.V. Palmu 1947-1951
A Raiskio 1952-1953
E.O. Rinne 1954-1962
L. Heikkinen 1963-1967
V. Savolainen 1968-1981
T. Majamäki 1982-

Sihteerit:
A.E. Kaisla 1906-1913
A. Alava 1914-1917
J.A. Aarnio 1918-1940
K. Kallasmaa 1941
H. Kettunen 1942
S. Höijer 1943
S.V. Lempiäinen 1944-

1946
A. Grahn 1947-1952
L. Heikkinen 1953-1962
V. Kutilainen 1963-1964
I.A. Engström 1965-1966
V. Savolainen 1966-1967
O.E. Lehtinen 1968-1973
H. Leinonen 1973
J. Parviainen 1974-1977
M. Lahtinen 1978-1979
J. Heinänen 1980-1981
M. Mäkelä 1982-1984
S. Tiainen 1985-1999
O. Ontto 1999-

www.rumtec.fi

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

• Edullinen ratkaisu kevyen liiken-
teen turvalliseen radan alitukseen

• Nopea asentaa

• Voidaan rakentaa ilman apusiltaa

Holvisilta KASI
Rautateiden alikulku

• Käyttöikä yli
100 vuotta

• Ratahallintokeskuk-
sen hyväksymä
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Toukokuun lopulla Hel-
singissä pidetty Rau-
tatiealan Tekniset RTL

ry:n sääntömääräinen edus-
tajakokous luotasi niin järjes-
töelämän kuin rautatietoimi-
alan tulevaisuuden näkymiä.

Kokouksessa puhunut
pääjohtaja Henri Kuitunen
toi esiin, että VR:llä ollaan
tietyllä tavalla vedenjakaja
kohdassa. Hänen mukaan-
sa vuosi 2005 oli strategises-
sa mielessä tärkeä.

- Se oli suuren investoin-
tiaallon viimeinen vuosi ja
henkilöstön vähentäminen

Rautatiealan Tekniset RTL:n
edustajakokous luotasi
tulevaisuuteen
Rautatietekniikka-lehden toimituskunnalle liiton standaari

alkoi päättyä.
VR:n investoinnit viime

vuonna olivat 200 miljoonan
euron luokkaa ja vielä tänä-
kin vuonna investoinnit yl-
tävät noin 170 miljoonaan.
Pääjohtaja näki, että seuraa-
va suuri investointiaalto tu-
lee vasta noin kymmenen
vuoden kuluttua.

- VR on yhtiökaudella sel-
vinnyt taloudellisen tavoit-
teensa mukaisesti velkaan-
tumatta, mutta nyt kassaan
täytyy jälleen kerätä rahaa.

Kuitunen muistutti, että
syyskuussa alkava “uusi

juna-aika” on VR:lle mahdol-
lisuus. Toisaalta se edellyt-
tää, että uuden junakaluston
käyttöönotossa onnistutaan.

- Kovista haasteista huo-
limatta uskon, että seuraa-
vat kymmenen vuotta selvi-
tään velkaantumatta, hän
totesi lopuksi.

Antti Palola toi palkan-
saajajärjestö Pardian

terveiset kokousväelle.

Rautatiemaailman ja järjestöelämän tulevaisuus sai kokousväen mietteliääksi.
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Kokouksen yhteydessä Rautatietekniikka-lehden toimituskunta (vasemmalta) Juha Kansonen, Matti
Maijala, Seppo Timoskainen, Sirkka Wecksten ja Hannu Saarinen palkittiin liiton standaarilla. Toi-
mituskunnan jäsen Tapio Peltohaka on saanut ansioistaan standaarin jo aikaisemmin.

Pardia vastaa uusiin
haasteisiin

Palkansaajajärjestö Pardi-
an puheenjohtaja Antti Pa-
lola toi kokouksessa pitä-
mässään puheessa esiin
Pardian toiminnan kehittämi-
sen painopisteitä sekä järjes-
tön vaikutusmahdollisuuk-
sia.

- Olemme pitäneet jäsen-
järjestöjemme kanssa Pardi-
an toiminnan arviointikes-
kustelut. Niissä ovat nous-
seet esille niin toiminnan on-
nistumiset kuin monta kehit-
tämisen kohdetta.

Palola piti Pardian uutta
toimintamallia parempana
kuin entistä tapaa toimia.

- Vanha järjestömalli ei olisi
pystynyt vastaamaan nyky-
päivän haasteisiin, joissa
eletään elinkeinoelämän
rakennemuutosta.

Ennakkoluulotonta
suhtautumista
järjestökysymyksiin

Rautatiealan Tekniset RTL
ry:n puheenjohtaja Esko
Salomaa uskoi, että VR kon-
sernin kohdalla yrityksen ja
teknisen henkilökunnan
edut ovat yhteneväiset ja
odotettavissa olevia vastuk-
sia vastaan hyökätään rinta
rinnan.

- Näin voimme löytää ko-
vassakin kilpailutilanteessa
ratkaisut , jotka takaavat yri-
tyksemme menestyksen
horjuttamatta työntekijöiden
turvallisuutta.

Salomaa muistutti, että
RTL haluaa olla kaikkien rau-
tatiealan teknisten järjestö.
Hän näki, että lähitulevaisuu-
dessa on ratkaistava se,
miten toisaalta Ratahallinto-
keskuksen, Rautatieviraston
ja VR-konsernin teknisten
voimat yhdistetään koulu-
tuspohjasta riippumatta ja
miten myös alalla toimivien
muiden yritysten tekninen
väki saadaan järjestäyty-

mään yhteen järjestöön.
- Toistaiseksi emme ole

kumpaankaan kysymykseen
löytäneet sopivaa ratkaisua.
Tähänastiset yhdistymisyri-
tyksemme Akavalaisten in-
sinöörien kanssa ovat tun-
netulla tavalla kariutuneet.
Salomaa ei uskonut neuvot-
telujen henkiinherättämi-
seen ainakaan samassa
muodossa kuin aikaisem-
min. Hän pohti löytyykö tu-
levaisuudessa toimihenki-
löiltä vielä kaksi keskusjär-
jestöä.

- Onko Kuntateknisten ja
Insinööriliiton yhdistyminen
se tie, mikä avaa ovet laajalle
teknisten yhteistyölle muil-
lakin sektoreilla. Joka tapa-

uksessa meidän on ennak-
koluulottomasti suhtaudut-
tava kaikkiin ammattiyhdis-
tyskentässä tapahtuviin ra-
tionalisointitoimiin. Niiden
avulla voidaan toisaalta pi-
tää jäsenmaksut kohtuullisi-
na ja toisaalta parantaa yk-
sittäisen jäsenen jäsenmak-
sulleen saamaa vastinetta.

Rautatietekniikkalehti
osa identiteettiä

- Vaikka tulevaisuuteen
katsominen on tärkeää,
emme voi unohtaa myös
menneisyyttä. Rautatietek-
niikka-lehti on merkittävä
osa identiteettiämme. Se on
kohta kahden vuosikymme-

nen ajan ollut eniten meitä
yhdistävä tekijä. Sen kautta
kaikki vähemmänkin aktiivit
jäsenet ovat saaneet konk-
reettisesti tuntea kuuluvansa
rautatieteknisiin. Salomaan
mukaan lehden toimituskun-
ta on hämmästyttävän pie-
nillä resursseilla pystynyt
tuottamaan jatkuvasti mie-
lenkiintoista ja ajatuksia he-
rättävää lehteä.

- Edellisillä perusteilla,
unohtamatta toimituskun-
nan jäsenten muutenkin pit-
kää ja ansiokasta järjestötyö-
tä, liiton hallitus on päättä-
nyt myöntää pitkään toimi-
neelle toimituskunnalle liiton
standaarit, sanoi puheenjoh-
taja Esko Salomaa.

VR:n pääjohtaja Henri
Kuitunen muistutti, että

rautatiemarkkinoille ei tule
lisää kuljetettavaa, vaikka

kilpailu avautuu ensi vuoden
alussa.
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Parrutie 39 Sorvarinkatu 30
80100 Joensuu 80100 Joensuu
Puh. (013) 123 661, fax (013) 123 771 Puh. (013) 821 992
KÄNNYKKÄ: 0400 804 409

Maansiirrot, piikkaustyöt, pohjaveden
alennustyöt, mekaaninen vesakon-

raivaus, radanrakennustyöt,
betonipulverointi- ja purkutyöt

Helsinki puh. 0207 562 600
Jyväskylä puh. 0207 562 670
Kuopio puh. 0207 562 690
Kotka puh. 0207 562 680

Suomen
IP-Tekniikka Oy

www.SIPT.fi

Turvallinen pohja

LUOTETTAVAA
PORAUSURAKOINTIA

VUODESTA 1960

SOTKAMON PORAKAIVO OY
88610 VUOKATTI

Puh. 0400 166 617, (08) 664 0730
www.sotkamonporakaivo.fi

•SUURPORAPAALUT O 200-760 mm
•VR sillat • Maantiesillat • Kerrostalot

Ym. vaativat pohjarakenteet

RAUTATIERAKENTAMISEN
TIETO, TAITO, KOKEMUS

Jii-Pii
Tiimi Oy

Nallenpolku 1, 70400 KUOPIO, FINLAND
GSM 0400 579 762, Puh. (017) 3644 530,

Fax (017) 259 0531

RailCraft
Nestemäisten aineiden
rautatiekuljetukset
Suomen ja Venäjän välillä
Vaunuseuranta Venäjällä
Rautatievaunujen huolto Venäjällä

RailCraft Oy
Kivenlahdenkatu 1 A, 02320 ESPOO Tornatorintie 3, 48100 KOTKA
Puh. (09) 819 0620, fax (09) 8190 6230 Puh. (05) 230 8200, fax (05) 230 8230
www.railcraft.fi E-mail: railcraft@railcraft.fi

Hiomalaikat - Timanttityökalut

HIOMA-AINE OY
PL 133 • 06151 PORVOO

(019) 2654 000
e-mail: myynti@hioma.fi

www.hioma.fi



RautatieTEKNIIKKA 2 - 2006 35

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Radanpidon
rahoitusratkaisut

Radanpidon rahoitus, tai pikemminkin sen riittämät-
tömyys on vuodesta toiseen julkisen ja yksityisen
mielipiteenvaihdon aiheena. Tämä on tietysti ym-

märrettävää, koska rautatieliikenteen elinehto on kunnossa
oleva rata. Radanpitoa on Suomessa hoidettu ainoastaan
budjettirahoituksella huolimatta siitä, että erilaisten PPP-
mallien käyttö on yleistynyt muissa infra-hankkeissa. (Public
Private Partnership = Julkisen ja yksityisen kumppanuus).

Etenkin raideliikenteen operaattorit ovat asiasta huolis-
saan. Viimeisimmän kannanoton asiaan saatoimme lukea
VR-Konsernin vuosikertomuksesta, jossa pääjohtaja Henri
Kuitunen totesi mm. seuraavaa: “Olisi erittäin toivottavaa,
että myös rautateiden puolella yritettäisiin perinteisen
budjettirahoituksen lisäksi rohkeasti löytää, kehittää ja
soveltaa innovatiivisia rahoitusratkaisuja. Näin varmistai-
simme kehitysmahdollisuutemme”.

Viime aikoina etenkin Tiehallinnon elinkaarimallien ta-
loudellisuus on ollut kovasti esillä, joidenkin asiantunti-
joiden todistaessa mallin kalleutta. Pääperusteena kalleu-
delle on se, että yksityisen rahoituksen kustannusten
kerrotaan olevan n. 20 % julkisen tahon hankkimaa rahoi-
tusta korkeammat. Tiehallinto puolestaan on vannonut mo-
ninaisuuden nimiin kertoen käyttävänsä kohteesta riippuen
kaikkia mahdollisia rahoitusmuotoja. Samoin Liikenne- ja
viestintäministeriöstä on kuultu kannanottoja, joiden
mukaan ei ole mitään syytä käyttää vain yhtä rahoitusmallia,
sillä jokainen hanke on oma yksilönsä. Tiehallinnon mu-
kaan esim. Lahden moottoritie tuli n. 30 M€ edullisem-
maksi kuin perinteisellä tavalla toteutettuna. Myös kan-
sainvälisesti elinkaarimallit ovat hyvin suosittuja, esim.
Englannissa on laskettu elinkaarimallien olevan jopa 17
% perinteistä valtion omaa työtä halvempaa.

Ratahallintokeskus ei ole PPP-hankkeista innostunut.
Viimeksi se selvitti Lahti-Luumäki hankkeen toteutusta ja
totesi PPP-mallin tulevan n. 18 M€ kalliimmaksi nykykäy-
tännöllä toteutettuun verrattuna.  Kalliimman hinnan li-
säksi RHK:n nihkeyteen vaihtoehtoista rahoitusmallia
kohtaan vaikutti pääasiassa se, että rautatiejärjestelmäs-
sä vaihtoehtoisten materiaalien ja komponettien käyttö-
mahdollisuudet ovat erittäin vähäiset ja liikennemäärien
muutosriskien siirtämistä merkittävissä määrin PPP-tuot-
tajalle ei katsottu mahdolliseksi.

Toivoa sopii, että RHK:n perusteltu kanta koskee vain
kyseistä hanketta, eikä selvityksellä ole seurannaisvaiku-
tuksia muiden kohteiden rahoitusvaihtoehtojen valintaan.
Mikäli raideliikennettä aiotaan tosimielessä kehittää, se

tuskin on mahdollista ilman budjetin ulkopuolista rahoi-
tusta. Jotta suunnittelupöydällä jo olevien ja sinne nou-
sevien hankkeiden (esim. Ilmalan ratapiha, Seinäjoki Oulu
perusparannus ja Kehärata) tehokas eteneminen varmis-
tetaan, on radanpitäjän ennakkoluulottomasti kehitettä-
vä myös radanpitoon soveltuvia vaihtoehtoisia rahoitus-
malleja.

Eräässä TV-keskustelussa alan asiantuntija vertasi bud-
jettirahoitusta ja elinkaarimallia sanoen, että eihän kukaan
yksityinen henkilökään ota asunnon hankintaan kalliim-
paa kulutusluottoa, kun on saatavissa halpaa asuntolai-
naa. Laittamattomasti sanottu, ongelman ydin vain ei rau-
tateiden kannalta olekaan siinä kuinka kalliiksi rahoitus
tulee, vaan se, pystytäänkö hankkeita toteuttamaan vai
ei, ja minkälaisella aikataululla ne saadaan toteutettua. Koko
yhteiskunnan kannalta huonoin vaihtoehto on se, että ra-
taverkon taso ei vastaa edes nykyisiä, saatikka tulevaisuu-
den vaatimuksia. Ihmisiä vartenhan ne radat ovat

Esko Salomaa

Puheenjohtaja Esko Salomaa
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PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN PALSTA

Esko Luoto
pääluottamusmies

Ajankohtaisia
työmarkkina-asioita
Työryhmät

TUPO:n yhteydessä sovi-
tut keskustason työryhmät
jatkavat edelleen työskente-
lyään eli vielä ei ole uutta
kerrottavaa.

Työryhmä (LTY / Pardia /
RTL), jonka tehtävänä oli sel-
vittää sopimuskauden aika-
na yleissopimuksen sovelta-
mista osana teknisen tutkin-
non suorittaneita toimihen-
kilöitä koskevassa työehto-
sopimuksessa sekä työehto-
sopimuksen tekstien yksin-
kertaistamista ja yhtenäistä-
mistä on edennyt niin, että
väliraportti valmistuu kesään
mennessä.

Työryhmä (Hsy / RTL), jon-
ka tehtävänä oli tarkastella
palkkausjärjestelmän sisäl-
töä ja toimivuutta ja tehdä
ehdotuksia sen kehittämi-
seksi on edennyt työskente-
lyssään. Eri vaihtoehtoja on
pohdittu ja arvioitu kehittä-
misvaihtoehtoja. Työ jatkuu
edelleen tavoitteena saada
kehittämisehdotus valmiik-
si heti alkusyksystä.

Työryhmä (Hsy / RTL), jon-
ka tehtävänä oli selvittää
luottamusmies- ja työsuoje-
luorganisaatioita, niiden toi-
mivuutta ja kehittämistä on
saanut työnsä päätökseen.

Tavoitteena työryhmällä
oli luottamusmiesjärjestel-
män selkiinnyttäminen ja
ammattimaisuuden korosta-
minen työehtosopimuksen
hyvänä tuntemuksena. Li-
säksi järjestelmän tulee olla
sellainen, että se toimii or-
ganisaation erilaisissa muu-
tosvaiheissa.

Työryhmän mielestä kou-
lutuspohjalla ei ole enää
entisen kaltaista merkitystä
luottamusmiesasioiden hoi-
dossa. Yhteistoiminta-asioi-
den käsittely laajempina ko-
konaisuuksina johtaa samal-
la myös laajempiin luotta-
musmiesten toiminta-aluei-
siin.

RTL:n päätoimisen pää-
luottamusmiehen lisäksi työ-
ryhmä päätyi esittämään,
että paikallisia luottamus-
miehiä valitaan kaikkiaan 16.

Työsuojeluorganisaation
osalta työryhmä ei esittänyt
mitään muutoksia, koska
työsuojeluvaltuutetut vali-
taan edelleen yhteistyössä
muiden toimihenkilöryhmi-
en kanssa yhteistoimintaso-
pimuksessa sovituille työ-
paikoille.

Luottamusmiesorganisaa-
tiosta ja -valinnoista tarkem-
min seuraavassa lehdessä.

Vuorotteluvapaa

Vuorottelu saa kestää 90 -
359 päivää. Vapaan voi pitää
joko yhdessä tai useammas-
sa jaksossa. Jaksottelusta on
sovittava etukäteen työanta-
jan kanssa.

Vuorotteluvapaata voi pi-
tää vuoden 2008 loppuun
saakka. Vapaan pitämisestä
on kuitenkin sovittava vuo-
den 2007 loppuun mennes-
sä.

Sopimusneuvottelut

Kulumassa olevaan sopi-

muskauteen (16.2.2005-
30.9.2007) liittyen palkkoja
tarkistettiin 1.6.2006 lukien
1,4 %:n suuruisella yleisko-
rotuksella.

Liittoerän suuruus 1.6.
2006 lukien oli 0,4 % ja sen
käytöstä sovittiin erikseen.

Uutta sopimuskautta aja-
tellen on keskusliittotasolla
suunniteltu alustavaa sopi-
musneuvottelujen aikatau-
lua ja toimenpiderunkoa.
Pardian hallitus käynnistää
s o p i m u s v a l m i s t e l u n
6.6.2006 hallituksensa koko-
uksessa, mikä jälkeen liittoja
lähestytään kirjeitse. Myös
ohjausryhmät kokoontuvat
ennen kesälomia kartoitta-
maan ja aikatauluttamaan
toimintaansa. Yhtenä paalu-
paikkana on syksyn edusta-
jakokous, minkä jälkeen
alustavat tavoitteet toimite-
taan STTK:lle. Toiminta jat-
kuu tiiviinä niin, että STTK
voi päättää keskitetyistä ta-
voitteistaan huhtikuussa
2007. Tämän jälkeen liitot
valmistelevat talokohtaisia
tavoitteitaan. Varsinaiset
neuvottelut käytäneen elo-
syyskuussa 2007.

Myös liittoratkaisun mah-
dollisuus pitää huomioida
pohdittaessa sopimustavoit-
teita.

RTL:n on toiminnassaan
huomioitava, että on hyvä
valmistautua tuleviin sopi-
musneuvotteluihin riittävän
ajoissa jatkuvan neuvottelun
periaatteen mukaisesti. Vii-
me kädessä valmistellut esi-
tykset tahtovat jäädä “seu-
raavalle kierrokselle”. Myös
työnantaja tullee esittämään

omia tavoitteitaan, joihin on
hyvä etukäteen paneutua.

Luottamusmiespäivät

RTL:n koulutus- ja neuvot-
telupäivät pidettiin 19.-20. 4.
2006 Hämeenlinnassa.

Ohjelma muodostui mo-
nista, erilaisista ajankohtai-
sista aiheista asiantuntevine
alustajineen.

Projektipäällikkö Kari Alp-
pivuori LVM:stä käsitteli
alustuksessaan Rautatievi-
raston perustamiseen liitty-
viä asioita. Esitys oli mielen-
kiintoinen sisältäen mm.
- vaatimukset virastolle
- viraston rooli vallitsevissa

organisaatioissa
- viraston tuleva organisaa-

tio ja tehtävät
- odotettavissa olevat muu-

tokset ja uudet tehtävät
- henkilöstö ja rekrytointi

Virasto aloittaa toimintan-
sa 1.9.2006 osoitteessa  Gra-
niittitalo, PL 84, 00101 Hel-
sinki (Jaakonkatu 3). Nettisi-
vut www.rautatievirasto.fi

Pardian vastaava lakimies
Ari Komulaisen aihe käsitteli
ajankohtaisia työmarkkina-
asioita.

Kuultiin kattava tilannekat-
saus meneillään olevista
laki- ja lainsäädäntöhank-
keista sekä muista järjestö-
kysymyksistä. Aiheina olivat
- vuosilomalaki
- tasa-arvolaki
- työsuojelun valvontalaki
- yritysten YT -laki
- palkkalaki ja tapaturmalaki

Lisäksi kuultiin tilannekat-
saus TUPO -työryhmien ti-
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lanteesta. Saatiin tietoa jär-
jestövakuutuksista sekä
pohdittiin Pardian toimintaa
yrityspuolen näkökulmasta.

Ratahallintokeskuksen yli-
johtaja Ossi Niemimuukko
kertoi tuttuun lupsakkaan
tyyliinsä viraston ajankohtai-
sista asioista. Käsittelyn koh-
teina oli mm.
- rahalliset resurssit
- rataverkon kunto ja tarvit-

tavat toimenpiteet
- RHK:n toiminta- ja talous-

suunnitelma -> 2010
- RHK:n uusi organisaatio

1.4.2006
Alustus viritti vilkkaan kes-

kustelun luottamusmiesten
keskuudessa.

Seuraavaksi kuultiin alus-
tus henkilöstörahastoista.
Asiaan johdattelivat partner
Leena Tyynilä Alexsander
Corporate Finance Oy:stä ja
pääluottamusmies Antero
Palmolahti Suomen Posti
Oy:stä. Tyynilän alustukse-
na oli henkilöstörahastoon
liittyvät ns. “viralliset asiaky-
symykset” ja Palmolahti ker-
toi henkilöstön edustajan nä-
kökulmasta henkilöstöra-
haston perustamiseen liitty-
vistä kysymyksistä.

Aihe oli mielenkiintoinen
ja kiinnosti kovin kuulijoita
saaden aikaan runsaasti ky-
symyksiä, koska VR:llekin ol-
laan suunnittelemassa hen-
kilöstörahastoa.

Asiamies Simopekka Koi-
vu alusti aiheesta tes-asiat
LTY:n näkökulmasta.

Alustuksessaan hän käsit-
teli TUPO -työryhmien tä-
män hetkistä tilannetta.

Syvällisemmin käsiteltiin
Yleissopimukseen liittyviä
kysymyksiä. Aihe kirvoitti
vilkkaaseen keskusteluun,
vallankin kun työryhmän työ
on valmistumassa.

VRY:n lakimies Hannu Mä-
kelän aihe käsitteli ajankoh-
taisia tes-kysymyksiä. Kes-
kustelussa sivuttiin VR / RTL
-työryhmien työskentelyn
sen hetkistä tilannetta.

Tarkemmin paneuduttiin
työaikakysymyksiin tote-
amuksella, että aihe kaipaa
“auki lukemista” niin, että
vastaisuudessa saadaan
työehtosopimuksen tekstit
ajan tasalle.

Lopuksi keskusteltiin luot-
tamusmiehiä kiinnostavista

kysymyksistä.
Toisen päivän vieraileva-

na alustajana oli Kuntien Tek-
niset ry:n puheenjohtaja
Keijo Houhala. Aiheenaan oli
solmittu aiesopimus, millä
Kuntien Tekniset ja Insinöö-
riliitto ovat päättäneet perus-
taa uuden yhteisen ammat-
tiliiton.

Uudella ammattiliitolla ta-
voitellaan tehokkaampaa
tekniikan alalla työskentele-
vien jäsenten edunvalvon-
taa muuttuvassa toiminta-
ympäristössä.

Houhalan esitys oli tiivis
analyysi ammattiyhdistys-
liikkeen tilasta muuttuvassa
yhteiskunnassa ja katsaus
tulevaisuuden näkymiin.

Alustaja sai osanottajilta
runsaasti vastattavakseen
asiaan liittyviä visaisia kysy-
myksiä.

Loppupäivän aiheet käsi-
teltiin “omalla väellä”. Aihei-
na olivat luottamusmiesso-
pimuksen uusiminen sekä
Columbus -teknisten palk-
kausjärjestelmän uudistami-
nen.

Lisäksi saatiin katsaus VR-
Yhtymän, VR-Radan, Core-
netin  ja VR Osakeyhtiön
ajankohtaisista asioista.

Loppukeskustelun yhtey-
dessä käytiin läpi luottamus-
miesten esittämiä kysymyk-

siä.
Päivät todettiin aiheiltaan

ja anniltaan onnistuneiksi.

Järjestökuulumisia

Pardia
Edunvalvontaosaston

neuvottelupäällikkö Kauko
Passi siirtyi 1.5.2006 lukien
STTK:n järjestöpäälliköksi.

Toimisto-organisaatiota
on uudistettu niin, että hal-
l i tuksen  kokouksessa
26.4.2006 on valittu kaksi
uutta osastopäällikköä sekä
yhteiskuntasuhteiden hoita-
ja.

Hallinto-osaston päällikök-
si on valittu Anne Salmi, Jär-
jestö- ja koulutusoston pääl-
liköksi on valittu Seija Moi-
lanen ja yhteiskuntasuhtei-
den koordinaattoriksi on va-
littu Päivi Järvinen.

Uusi organisaatio aloitti
toimintansa 1.6.2006.

TTT
Työvaliokunta piti semi-

naarin 4.-6.5.2006. Seminaa-
rissa paneuduttiin Pardian
toimintamallin kehittämi-
seen liittyviin kysymyksiin (
järjestäytymisen perusteet,

ympäristön muutokset
edunvalvonnassa, järjestö-
rakenteiden kehittäminen ).

RTL
Edustajakokous pidettiin

23.5.2006 Helsingissä. Koko-
uksesta tarkemmin toisaal-
la lehdessä.

Hallitukseen valittiin Jari
Äikkään tilalle Pekka Pirtti-
kos-ki Ratahallintokeskuk-
sesta.

Syksyn ay-koulutus-
tarjontaa
- Pardia; luottamusmiesten

perusopinnot verkkoavus-
teisena ryhmä C I-II jaksot
20.-22.9. paikka avoin,
23.9. 24.11. verkko-opis-
kelu, 22.24.11. paikka
avoin, 25.11.- 31.12. verk-
ko-opiskelu

- RTL luottamusmiespäivät
1.- 2.11.2006

Rentouttavaa kesääRentouttavaa kesääRentouttavaa kesääRentouttavaa kesääRentouttavaa kesää

ja kireitä siimojaja kireitä siimojaja kireitä siimojaja kireitä siimojaja kireitä siimoja

kaikille lukijoille!kaikille lukijoille!kaikille lukijoille!kaikille lukijoille!kaikille lukijoille!

RAASEPORIN MURSKAUS OY
TAMMISAARI

P. (019) 204 775, 0400 702 704

MURSKEITA
JA

RAIDESEPELIÄ

RAASEPORIN MURSKAUS OY

PL 90
10601 TAMMISAARI
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Nainen nosti laukkunsa junaan. Edessä oli monen
tunnin istuminen, mutta se ei haitannut. Ensim-
mäisen luokan hytissä oli tilaa ja rauhaa kirjoittaa

sekä lukea. Viime hetkellä ennen lähtöä vanha muori
puuskutti  sisään, isoa, painavan näköistä matkalaukkua
retuuttaen.

Nainen nieli harminsa. Hyvästi lukemiset ja kirjoittamiset,
nyt rupateltiin varmaan poikki Suomen, hän ajatteli hap-
pamana, mutta tarjoutui silti kohteliaasti nostamaan
vanhemman naisen laukun hattuhyllylle.

- Varo vähän!  muori sanoi. - Ettei säry!
- Ai pahus, pääsi nuoremmalta naiselta vaistomaises-

ti, Tallinnan tuliaisetko siellä kilisee?
Nainen katsoi häntä kylmästi.
- En ole tulossa sieltä päinkään.
- Lasitavaraa, lahja, arvuutteli nuorempi nainen ja ih-

metteli, ettei saanut suutaan kiinni.
- Läppäri! Muori katsoi naista

sen näköisenä, että millä  tuon-
kin pärstän saisi tukittua.

- Vai että läppäri, mietti nuo-
rempi nainen. Lahjaksi lapsen lap-
selle. Tietysti.

Muori ei enää puhunut mitään.
Nuorempi kohautti olkapäitään.

Olkoon hiljaa sitten, ajatteli hän.
Parempi niin. Saanpa-
han rauhassa lueskel-
la. Hän otti kirjansa ja
yritti syventyä siihen.
Vähän mietitytti se
muorin läppäri. Mistä-
hän se sellaisenkin
sanan oli kuullut. Oli-
ko edes läppäriä. Var-
maan  joku peli tai cd-
soitin. Sanat ja käsit-
teet menevät  niin hel-
posti  sekaisin nyky-
ään. Nainen asetti kir-
jansa vieressään  ole-
valle  tyhjälle istuimel-
le ja alkoi kopeloida
suurta, pohjattomalta
vaikuttavaa käsilauk-
kuaan. Missä se peili

PAKINA

on. Nyt sitä tarvitaan. Hetki sitten joukko komeita, urhei-
lullisia miehiä ohitti ensimmäisen luokan vaunuosaston.
Varmaan matkalla ravintolavaunuun. Kohta ne tulevat
takaisin ja ehkä vilkaisevat  tänne… Tai jos ehtisi mennä
itsekin ravintolavaunuun. Voisi kupillinen kahvia piristää.
Eikä muori ehdi aloittaa loputonta jutusteluaan. Nyt ei
millään jaksaisi kuunnella, montako  lapsenlasta mum-
molla oli ja kumpia oli eniten, tyttöjä vai poikia. Ei hän
sentään mikään sydämeton ja itsekäs ollut, mutta rajan-
sa kaikella. Nainen punasi kiivain vedoin huuliaan ja
huulipunaa meni poskiin asti, kun hän oikein innostui. Oliko
hän kuulevinaan pienen tirskahduksen. Kyllä! Hän tuijotti
peilin kautta selkänsä takana istuvaa naista ja huomasi,
miten tämän hartiat hytkyivät, kun tämä katsoi hänen kau-
nistumisyrityksiään ja huulipunasotkujaan.

- Onko nyt niin hauskaa! Hän sanoi hyökkäävästi  muo-
rille  ja seisahtui tämän eteen, ennen käytävälle menoa.

- Mitä? Vanhempi nainen katsoi yllättyneen näköisenä
ylöspäin ja nyt vasta kysyjä  huomasi tämän lukevan  kirjaa.

Syvä puna alkoi levitä hänen poskilleen ja hänelle tuli
kiire ulos vaunuosastosta.

Tämäkin vielä. Miten hän näin voi nolata itsensä. Mis-
tä hän olisi arvannut, että tämä luki  kirjaa.  Hän harppoi
kovaa vauhtia eteenpäin. Nyt pitää äkkiä saada sitä kah-
via. Ja  konjakkia kahvin kera, hän päätti.

Tarjoilija katsoi häntä huvittuneen näköisenä. Mitä has-
sua konjakin tilaamisessa on? Nainen katsoi ympärilleen
ravintolavaunussa. Näytti täällä muillakin olevan konjakkia
ja kahvia, joillakin kaljaa tai lonkeroa.

Huulipuna! Hän muisti ja yritti peittää kädellä kasvo-
jaan. Hän ei ollut muistanut pyyhkiä punaa poskiltaan.
Äkkiä hän pyyhkäisi pahimmat tuhrut pois nenäliinalla ja
katsoi varovasti ympärilleen. Onneksi ihmiset näyttivät
istuvan omine ajatuksineen  eikä ketään näyttänyt kiin-
nostavan hänen naamavärkkinsä.

Hyvin ei ole tämäkään reissu alkanut, nainen summa-
si tähänastisen matkansa saavutuksia. Urheilijamiesten
pöydästä kuului naurua ja juttu tuntui luistavan. Eivät ne
hänen   tuhrittua naamaansa huomanneet, joskaan eivät
huomanneet häntä muutenkaan, nainen mietti. Ei hän nyt
ikäisekseen ollut hassumman näköinen. Punttisalillakin
tuli käytyä ja aerobicia harrastettua. Nainen siemaisi lo-
put kahvit ja konjakit. Hän nousi pöydästä ja tunsi samalla,
miten konjakki lämmitti poskipäitä myöten. Hän loi vielä
uhmakkaan mulkaisun urheilijoiden pöytään ja lähti ra-
vintolavaunusta.

Nainen ja
läppäri
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Päästyään ensimmäisen luokan hyttiinsä, hän totesi
muorin torkkuvan.

Hyvä. Tässähän olisi sittenkin pieni mahdollisuus teh-
dä töitä, päätteli nainen ja otti olkalaukustaan pienen kan-
nettavan mikronsa. Nyt muorikin näkisi, millainen on läp-
päri, jos tuosta kohta tokenee. Sitten huono omatunto
kolkutti naisen sielun syövereitä. Mikä minä olen häntä
näpäyttämään. Minkä ihminen mahtaa, jos ei ole joutu-
nut elämään tietoteknisen kehityksen rinnalla. Hetken
päästä nainen oli jo niin syventynyt työhönsä, ettei hän
ollut kuulla, kun joku puhui hänelle.

Niin? Hän katsoi kysyvästi ylös. Muorihan se siinä. Tämä
oli kumartunut tutkimaan hänen työasemaansa.

- Tämä on nyt läppäri, nainen sanoi ystävällisesti hy-
myillen. Tämmöinen pieni, söpö tietokone. Voi kuljettaa
mukanaan, vaikka lentokoneeseen menisi.

- No en menisi ehkä lentokoneeseen läppärin kanssa,
muori sanoi eikä enää vaikuttanut kovinkaan mummo-
maiselta.

- Minua vaan kiinnostaa tietää, onko tuo nyt se ultra-
portable….

Lauseen loppu meni ohi naisen korvien. Hän tuijotti
varmaan minuutin hiljaa vanhempaa naista. Vihdoin hän
sai suunsa  auki ja mokelsi  jotain hölmöä, jotain, mistä
ei itsekään ymmärtänyt mitään.

Vanhempi nainen ei hetkeen sanonut mitään, vaan katsoi
ulos junan ikkunasta ohi kiitäviä maisemia.

- Katsokaas, kun minua ihan entisen virkani puolesta
kiinnostaa aivan valtavasti nämä tietokonejutut. Ja en
minä, jos ihan totta puhutaan, ole vieläkään malttanut pitää
näppejäni erossa näistä hommista. Minä itse olin alalla
yli neljä vuosikymmentä ja olin aika monessa projektis-
sa mukana. Voi ihme niitä entisiä tietokonesaleja, kun sitä
rautaa oli huonekaupalla. Ja nyt kaikki kulkee matkassa
mukana. Ja mitähän tuokin, nainen osoitti nuoren nai-
sen mikroa, läppärisi, painaa. Arvioni on, että alta kaksi
kiloa, enkö osunut aika oikeaan?

Vanhempi nainen lopetti. Nuorempi ei vieläkään kek-
sinyt mitään sanottavaa, vaan tuijotti ulos ikkunasta tees-
kennellen kiinnostunutta, vaikka maisemat olivat iänikuisen
samat ja  hän osasi reitin unissaankin. Miten hän oli voi-
nut niin täysin erehtyä kanssamatkustajansa suhteen?
Guru. Sana putkahti hänen mieleensä. Mummo olikin
vanha atk-guru! Ja hän oli epäillyt vanhan naisen pelkää-
vän Tallinnan tuliaisten rikkoontumista! Matka eteni hjil-
jaisuuden vallitessa ensimmäisen luokan hytissä. Molem-
mat naiset istuivat mietteissään.

Samassa käytävältä alkoi kuulua hälinää, iloisia ääniä
ja huudahteluja. Urheilijanuorukaiset palasivat ravinto-
lavaunusta. Nuorempi nainen katsoi, kun joukko ohitti
hyttiosaston peräkanaa kapealla käytävällä. Yksi nuoru-
kaisista palasi takaisin, tuijotti hetken hytissä istuvia nai-
sia ja läksi sitten, kädet ojollaan tulemaan naisten luo.

- Täällähän se tyttö istuu! mies huudahti iloisena. Tämä
oli musiikkia nuoremman naisen korville. Tässä vaiheessa
koko karikkoinen alkutaival kaikkine mokineen ja nöyryy-
tyksineen unohtui ja nainen nousi kuin unessa, lähtien
kulkemaan kohti ojennettuja käsiä, pudottautuen nuoren
miehen turvalliseen syliin. Mutta mitään syliä ei ollutkaan
vastaanottamassa silmät ummessa kulkevaa naista. Oli
vain karvas totuus, että syli olikin tarkoitettu jollekin toi-

PAKINA

selle, jollekin mummolle, joka  sanoi nuorukaiselle:
- Tommi, mistäs siihen tupsahdit! Ennen kuin Tommiksi

puhuteltu nuorukainen ehti vastata, kuului muksahdus,
kun  nuorempi  nainen kellahti kumoon, vetäen muka-
naan olkalaukkunsa mikroineen päivineen.

- Kauhistus, sanoi vanhempi nainen. Mikä sille nyt tuli
ja läppärinsäkin pudotti.

- Ei tässä mitään käynyt, nainen mutisi ja kömpi pys-
tyyn vaunun lattialta. - Ei läppärille eikä minulle. Minä
vaan taisin nukahtaa ja heräsin, kun tänne tuli vieraita.

- Poikasi sanoi, että saatat tulla tällä samalla junalla,
nuorukainen sanoi vanhemmalle naiselle. Sama mää-
ränpää meillä on joka tapauksessa.

Nuorempi nainen kuunteli puolella korvalla keskustelua.
Hän katsoi kelloaan, pian oltaisiin Vaasassa. Hän ottaisi
taksin seminaarinpitopaikkaan. Ainakin olisi mielenkiin-
toinen seminaari tulossa, nainen mietti ja otti ohjelma-
esitteen laukustaan. Tietojenkäsittely kautta aikojen. His-
toriaa ja viimeisimmät virtaukset alalta.

Auditorio oli viimeistä istuinsijaa myöten täynnä. Nai-
sella oli tuuria, kun hän sai paikan eturivistä. Heti puhu-
japöntön vierestä. Suosionosoitukset olivat valtaisat, kun
ohjelman vetäjä esitteli juhlapuhujan, alalla elämäntyönsä
tehneen tietojenkäsittelyn ammattilaisen.

Tuttu hahmo nousi puhujapönttöön. Eturivissä istuva
nainen pudotti hämmennyksissään ohjelmansa lattial-
le. Kun hän kohottautui poimimasta esitettä hänen ja juh-
lapuhujan katseet kohtasivat.

- Muutin hiukan esitelmäni aihetta kevyempään suun-
taan, puhuja sanoi, kun suosionosoitukset hiukan laime-
nivat.

- Minulla on nimittäin hauska ja kokemusperäinen esi-
merkki aiheesta  NAINEN JA LÄP-
PÄRI.

Siw
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MAANRAKENNUSPALVELUT
MEILTÄ

HIEKAT
MURSKEET
HIEKOITUSSEPELIT
"RAIDESEPELIT"
KOKONAISURAKOINTIA
KONE- JA KULJETUSPALVELUA
SILLAN RAKENNUSTA

KONETIE 30  90630 OULU
PUH. (08) 530 7068, 530 7168

FAX (08) 530 6679
www.omv.fi

puh. (09) 75 501

SIHUMA OY
VEIKKO ja MARKKU POHJONEN

SUORITAMME SILLOISSA
SEURAAVIA TÖITÄ

• päätoimena kaikenlaisten
laakereiden huolto

• siltakeilojen teko ja korjaus
• betonityöt
• sadevesijärjestelmät
• kaikki rautarakenteet
• hiekkapuhallus
• muut alan työt

LISÄKSI SUORITAMME

• kaidetyöt

Kaikki työt teemme TUNTI- tai URAKKATYÖNÄ

PL 29, 29251  NAKKILA
puh./fax (02) 537 4424
Pohjonen M 0400 533 247
Pohjonen V 0400 595 607

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
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Henrik Fagerholm innostaa kestävyysliikuntaan

Viime vuonna taittui 120 km
järven jäällä 12 tuntiin
Oy VR- Rata Ab:n
pääkonttorissa
työskentelevä DI
Henrik Fagerholm
tunnetaan
innokkaana
kestävyysliikunnan
harrastajana ja
puolestapuhujana.
Hänet on nähty
monissa kovaa
kestävyyttä
vaativissa
koitoksissa, kuten
maratoneilla,
pyöräkilpailuissa tai
vaikkapa
suunnistamassa.

Viime vuonna hänellä
oli vuorossa ensim-
mäinen luisteluvael-

lus Pulkkilanharjulta Jyväs-
kylään. Retken pitkin Päijän-
teen jäitä Fagerholm toteutti
huhtikuussa 2005 kahden
kaverinsa  Roopen ja  Hei-
kin kanssa. Heitä ennen tä-
män 120 km:n matkan oli
tehnyt vain kahdeksan hen-
kilöä.

Erittäin vaativan retken
lähtö tapahtui keväisen aa-
muhämäryyden vallitessa

kello 5.50. Jään pettämisen
suhteen porukalla ei siinä
vaiheessa ollut vaaraa, sillä
se oli keskimäärin 50 cm
vahvuista .

- Reitti oli valittu siten, että
etenimme lyhyintä tietä Päi-
jännettä pohjoiseen. Tuohon
aikaan vuodesta Päijänne
vaikutti jääerämaalta, Fager-
holm muistelee reilun vuo-
den takaista koitostaan.

Sää suosi retkiporukkaa.
Ilma oli enimmäkseen pilvi-
nen, mutta välillä aurinko
pilkisti pilven raosta. Alku-
matkan pieni pakkanen ei
myöskään haitannut menoa
ja perillä Jyväskylässä Hen-
rik ja Heikki olivat vähän en-
nen ilta kuutta. Roopen oli
joutunut keskeyttämään
Korpilahdella. Nestehukas-
ta porukka ei kärsinyt, sillä
railoista näkyvä vesi oli täy-
sin juomakelpoista.

Pitkä liikuntasuoritus vaatii
hyvää valmistautumista.
Henrik onkin luonut vuosi-
en varrella vankan kestä-
vyyspohjan. Porukka teki
myös viimeistelyharjoituk-
sen  Kuohijärvellä maalis-
kuun lopulla. Harjoituksen
yhteydessä havaittiin, että
jää oli niin pehmeää, että osa

matkasta jouduttiin hiihtä-
mään.

- Kokemuksesta  viisastu-
neena päätimme ottaa Päi-
jänne - retkelle sukset mu-
kaan. Heikin kanssa kiinni-
timme sukset selkäämme A-
muotoon eli Sveitsin alppi-
jääkäreiden käyttämällä ta-
valla. Roope puolestaan lait-
toi suksensa vierekkäin, ker-
too Fagerholm.

Porukan matka pitkin Päi-
jännettä eteni joutuin ja pa-
rin tunnin välein he pitivät
ruokataukoja.

- Karsimme jo suunnitte-
luvaiheessa vaaranpaikat ja
erityisesti loppumatkan vir-
tapaikat Jyväsjärvellä. Mu-
kana meillä oli jääsauva
sekä muut asiaan kuuluvat
turvavälineet.

- Neljän tunnin luistelun
jälkeen joudimme riisumaan
luistimet jalasta ja vaihta-
maan sukset alle, sillä jää oli
sillä kohdalla sen verran
huonoa. Matka jatkui hiihtä-
en tasatyönnöin seuraavat
kaksi tuntia, jonka jälkeen
vaihdoimme jälleen luisti-
met jalkaan.

Porukka pystyi luistellen
etenemään vajaan tunnin,
kun heidän piti jälleen vaih-

taa sukset jalkaansa. Jossain
vaiheessa Roope, joutui jät-
tämään leikin kesken, kipey-
tyneiden ranteiden takia.
Henrik ja Heikki jatkoivat
edelleen, luistellen pehmen-
neillä jäillä Muuratsaloon asti.

- Loppumatkan eli noin
tunnin verran hiihdimme.
Kaikkiaan luistelimme yh-
teensä kahdeksan tuntia ja
hiihdimme neljä tuntia. Hie-
noa oli, että ehdittiin vielä
viimeisellä bussilla takaisin
Vääksyyn.

- Ilman Roopen ja Heikin
seuraa, ilman yöpakkasia,
ilman myötätuulta ja pilvis-
tä säätä, ilman suksia ja hiih-
tosauvoja, ilman 14 voilei-
pääni,  olisin tuskin päässyt
perille sekä ilman Heikiltä lai-
nattuja bussirahoja en olisi
myöskään päässyt takaisin
Vääksyyn, sanoi  retken ve-
täjä Henrik Fagerholm.

Jos kestävyysliikunta tai
vaikkapa joskus tavikuukau-
sina retkiluistelu kiinnosta-
vat, kannatta ottaa yhteyttä
Henrik’iin.

henrik.fagerholm@vr.fi.

Teksti: Sirkka Wecksten/
Henrik Fagerholm

Kuvat: Henrik Fagerholm
Roope Ruokolainen ja Henrik
Fagerholm tauolla.

Roope Ruokolainen ja Heikki Tanhua viilettävät suksilla pitkin jäistä Päijännettä.
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SUOMESSA TAPAHTUU
Turvallisuustietokanta Stuuva avuksi
satamien työturvallisuuden kehittämiseen

Satamien työturvallisuuden parantamiseksi ja työturvallisuus-
työn avuksi on avattu Internetissä toimiva Stuuva-tietokanta
(www.stuuva.fi), johon Kotkan ja Haminan satamissa työskente-
levät raportoivat satamissa sattuneet turvallisuuspoikkeamat kuten
tapaturmat, onnettomuudet ja ns. läheltä piti -tapaukset.

Stuuva-tietokanta lisää yhteistyötä ja vuorovaikutusta yritysten
sisällä ja yritysten välillä sekä muiden asiantuntijoiden ja viran-
omaisten kesken. Sen kautta kaikki satamassa toimivat saadaan
mukaan työturvallisuustyöhön. Stuuva-tietokanta on toteutettu
yhteistyössä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun merenkulun
toimialan T & K -yksikön sekä Kotkan ja Haminan satamissa toi-
mivien yritysten kanssa.

Satamassa toimivien yritysten välinen yhteistyö työturvallisuus-
asioissa on aikaisemmin ollut satunnaista. Yhteistyön lisääminen
onkin tietokannan keskeinen tavoite. Kaikki yritykset raportoivat
sattuneet tapaukset samaan tietokantaan. Tietokannassa muka-
na olevat yritykset pääsevät tutustumaan toisten yritysten rapor-
toimiin tapauksiin ja voivat ottaa näistä opiksi ja estää ennakolta
vastaavien tapausten toteutumisen omassa toiminnassaan. Tie-
tokannasta yritykset saavat koottua tietoa satamien suurimmis-
ta riskeistä ja voivat kohdistaa turvallisuustyötä niihin. Sen lisäk-
si, että turvallisuustieto kulkee Stuuva-tietokannan kautta, tieto-
kanta toimii myös keskustelukanavana työturvallisuusasioissa yri-
tysten välillä. Internetissä käytävän keskustelun lisäksi vuorovai-
kutusta lisätään Stuuvassa mukana olevien toimijoiden yhteisis-
sä tapaamisissa.

Satama on edelleen riskialtis ympäristö, vaikka sen turvallisuuden
parantamiseksi on viime vuosina tehty paljon töitä. Stuuva-tie-
tokanta ja sen käyttöönottavat yritykset ovat osaltaan parantamassa
satamien työturvallisuutta ja tekemässä satamista turvallisempaa
paikkaa työskennellä. Stuuva-tietokanta tarjoaa mukana oleville
yrityksille mahdollisuuden ottaa käyttöön uusi asenteisiin ja tur-
vallisuuskulttuuriin vaikuttava toimintatapa turvallisuuden paran-
tamiseksi.

Stuuva-tietokannan kautta kaikki satamassa työskentelevät voivat
olla omalta osaltaan vaikuttamassa satamien työturvallisuuteen.
Koska työntekijöillä on silminnäkijöinä usein paras tietoa satamassa
sattuneista turvallisuuspoikkeamista, he pääsevät suoraan rapor-
toimaan tapaukset tietokantaan. Työntekijät pääsevät myös tutus-
tumaan kaikkiin tietokantaan raportoituihin tapauksiin. Stuuva-tie-
tokannan kautta työntekijöiden on helppo hahmottaa sataman ris-
kialttiimmat paikat ja he osaavat ennakolta varautua vaaroihin.
Samalla he oppivat paremmin tuntemaan omaa työympäristöään.

Satamien turvallisuustietokanta on Kymenlaakson ammattikor-
keakoulun hallinnoima hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Kotkan
ja Haminan satamissa toimivien yritysten kanssa. Hanke käynnistyi
12.1.2005 ja päättyy 31.3.2007. Hankkeen aikana Stuuva-tietokanta
otetaan käyttöön Kotkan ja Haminan satamissa toimivissa yrityk-
sissä. Tietokannan käyttö jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen
ja tietokanta on tarkoitus laajentaa kaikkiin Suomen satamiin vuoden
2007 aikana.

Hankeen kokonaisbudjetti on 220 000 euroa. Hanketta rahoit-
tavat Euroopan Unioni, Kymenlaakson Liitto, Työsuojelurahasto
sekä Baltic Tank Oy, Basf Oy, Dynea Finland Oy, Haminan Sata-
ma Oy, Kaukomarkkinat Oy, Kotkan kaupunki, Kotkan Satama Oy,
Neste Oil Oyj, Oiltanking Sonmarin Oy, Onnettomuustutkintakes-
kus, Satamaoperaattorit ry, SGS Inspection Services Oy, Vopak
Chemical Logistics Oy ja VR Cargo.

Lisätietoja

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, merenkulku
Projekt ipääl l ikkö Laura Johansson p. 044 702 8509

laura.johansson@kyamk.fi, projektisuunnittelija Heidi Nousiainen
p. 044 702 8513 heidi.nousiainen@kyamk.fi, www.stuuva.fi,
stuuva@kyamk.fi

SUOMESSA TAPAHTUU
Savion rautatietunnelin louhinta
loppusuoralla

Vuosaaren satamahankkeen 13,5 kilometriä pitkästä rautatie-
tunnelista runsaat 11 kilometriä on nyt louhittu. Ensimmäisinä tun-
nelin viidestä louhintaurakasta valmistuvat YIT Rakennus Oy:n
louhintakohteet Långmossabergenissä ja Jokivarressa. Tätä juh-
listamaan tunnelintekijöille pidettiin 11.5. tunnelintervajaiset työ-
maalla.

Savion rautatietunneli tulee valmistuttuaan olemaan Pohjois-
maiden toiseksi pisin tunneli. Euroopan mittakaavassa se aset-
tuu sijalle 19 ja koko maailmassa sijalle 36. Paitsi pituudeltaan,
Savion tunneli on ainutlaatuinen myös tekniikaltaan. Jo louhin-
tavaiheessa tunnelitöissä on tehty monenlaista kehitystyötä esi-
merkiksi räjäytysaineen ja kallion lujittamisen osalta.

Valmis tunneli tulee sisältämään uusia ratkaisuja muun muas-
sa liikenteen ohjauksen, turvallisuuden ja pelastautumisen osal-
ta.

Louhinnat valmistuvat kaikilta osin syksyllä
Porvoonväylältä Saviolle johtavan tunnelin louhinnat aloitettiin

vuodenvaihteessa 2005. Kaikkiaan rautatietunnelista louhitaan
kalliota noin miljoona kuutiometriä. YIT Rakennus Oy:n lisäksi Lem-
con Oy Infra louhii tunnelia Saviolla ja Kaskelassa sekä Kalliora-
kennus-Yhtiöt Oy Kuninkaanmäessä.

Louhinnat kaikkien urakoiden osalta päättyvät syksyllä 2006. Sen
jälkeen työt jatkuvat lujitus- ja tiivistystöillä sekä radan rakennus-
teknisillä töillä. Tunneli valmistuu samanaikaisesti sataman käyt-
töönoton kanssa vuoden 2008 lopussa.

SUOMESSA TAPAHTUU
Länsi-Suomeen uusia ja nopeampia
junayhteyksiä syyskuussa

Junamatkat nopeutuvat ja junavuorojen määrä kasvaa, kun Ke-
ravan ja Lahden välinen oikorata valmistuu, ja uudet aikataulut
otetaan käyttöön 3. syyskuuta.

Kyseessä on merkittävin uudistus Suomen junaliikenteessä
vuosikymmeniin, sillä syksyyn mennessä saadaan liikenteeseen
myös kaikki VR:n viime vuosien aikana hankkima uusi junakalusto.

Eniten nopeutuvat matkat Itä-Suomeen. Myös Venäjän-junien
matka-ajat nopeutuvat.  Lisäksi yhteydet erityisesti Tampereen ja
Helsingin sekä Jyväskylän ja Helsingin välillä paranevat uusien
Pendolino-vuorojen myötä.

Junavuorojen määrä kasvaa kaukoliikenteessä noin viisi pro-
senttia. Eri puolille maata tulee uusia nopeita Pendolino- ja Inter-
City-vuoroja varsinkin aamun ja iltapäivän parhaisiin lähtöaikoi-
hin. Liityntäyhteyksiä Pendolino-juniin parannetaan, mikä lyhen-
tää kokonaismatka-aikaa.

Lähes kaikkien junien lähtö- ja saapumisajat muuttuvat 3. syys-
kuuta. Uudet aikataulut löytyvät 3. 5. alkaen matkahausta VR:n
Internet-sivuilta osoitteesta www.vr.fi.

Tampereen ja Helsingin välille eniten Pendolino-
vuoroja

Nopeat Pendolino-vuorot lisääntyvät eniten Länsi-Suomessa.
Tampereen ja Helsingin välillä niiden määrä lähes kaksinkertais-
tuu kun liikenteeseen tulee kahdeksan uutta Pendolino-vuoroa.
Pendolinoja liikennöi kaikkina arkipäivinä Tampereen ja Helsingin
välillä 19.

Matka-aika Tampereen ja Helsingin välillä nopeutuu muutaman
minuutin, koska suurin sallittu nopeus Tikkurilan ja Keravan vä-
lillä nousee 200 kilometriin tunnissa eli Kerava–Tampere-välin ta-
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solle. Lyhimmillään matka Helsingin ja Tampereen välillä kestää
tunnin ja 23 minuuttia.

Helsingistä Tampereelle tulee iltapäivällä uusia nopeita yhteyksiä
lähes tunnin välein. Esimerkiksi klo 16.33 Helsingistä Tampereel-
le liikennöi nopea Pendolino-vuoro.

Seinäjoen ja Tampereen välille tulee yksi uusi Pendolino-vuo-
ro. Pendolinoja liikennöi Seinäjoen ja Tampereen välillä yhteen-
sä kahdeksan.

Jyväskylä-Helsinki-väli alle kolmessa tunnissa
Jyväskylän ja Tampereen välillä Pendolinojen määrä kasvaa

nykyisestä viidestä vuorosta 13 vuoroon. Myös Jyväskylän ja Piek-
sämäen välille tulee neljä uutta Pendolino-vuoroa. Jyväskylästä
Kuopioon on aamulla uusi Pendolino-yhteys.

Jyväskylän ja Helsingin välillä matka kaikilla Pendolinoilla tait-
tuu alle kolmessa tunnissa. Esimerkiksi Jyväskylästä Helsinkiin
aamulla lähtevät Pendolinot nopeutuvat 13 minuuttia. Jyväsky-
lästä aamulla liikennöivä InterCity2-vuoro muuttuu Pendolinok-
si, ja sen matka nopeutuu lähes tunnin. Lyhimmillään matka Jy-
väskylä-Helsinki-välillä kestää 2 tuntia ja 51 minuuttia.

Vaasan ja Helsingin väliset junamatkat nopeutuvat
Aamulla Vaasasta Helsinkiin lähtevä suora InterCity-junayhte-

ys muuttuu taajamajunaksi, josta on Seinäjoella vaihto Pendoli-
noon. Matka nopeutuu kuitenkin nykyiseen verrattuna noin 45
minuuttia. Vaasasta liikennöi myöhemmin aamulla myös suora
InterCity-juna Helsinkiin. Samoin Helsingistä on alkuillasta suo-
ra InterCity-yhteys Vaasaan.

Porin ja Helsingin välinen InterCity-liikenne loppuu ja kaikki vuorot
Tampereen ja Porin välillä ajetaan taajamajunakalustolla. Porin ju-
nista on Tampereella vaihto joko Pendolino- tai InterCity-juniin,
jolloin matka-aika Helsinkiin nopeutuu enimmillään lähes puoli
tuntia. Useimmilta Helsingistä Tampereelle liikennöiviltä Pendo-
linoilta on yhteys Poriin.

InterCity- ja kiskobussivuoroja lisätään
Myös InterCity-junien määrä kasvaa Länsi-Suomessa. Tampe-

reen ja Helsingin välille vuoroja lisätään neljä, Tampereen ja Sei-
näjoen välille kaksi ja Jyväskylän ja Pieksämäen välille kolme. Vuorot
korvaavat osittain liikenteestä poistuvaa sinistä pikajunakalustoa.

Seinäjoen ja Jyväskylän välillä käynnistyy kiskobussiliikenne.
Nykyiset veturivetoiset taajamajunat muuttuvat kiskobusseiksi maa-
nantaista torstaihin. Perjantaisin ja viikonloppuisin vuorot ajetaan
veturivetoisella junakalustolla.

Illan viimeinen kiskobussivuoro Tampereelta ajetaan nykyisen
Seinäjoen sijasta Haapamäelle. Samoin aamun ensimmäinen kis-
kobussi Tampereelle lähtee Seinäjoen sijaan Haapamäeltä.  

Tikkurilasta uusi vaihtoasema itään matkustaville
Tikkurilasta tulee vaihtoasema niille, jotka matkustavat Tampe-

reelta Pendolinoilla ja jatkavat idän suuntaan.  Kaikki Pendolinot
alkavat pysähtyä Tikkurilassa. Myös Venäjän-junat pysähtyvät
Tikkurilassa.

Myös pohjoisen suunnasta liikennöivältä InterCity-junalta on joka
tunti yhteys idän suuntaan. Junan vaihto on silloin sekä Riihimä-
ellä että Lahdessa, mutta matka-aika on suunnilleen sama kuin
nykyisin.

Pendolino-junat eivät pysähdy syksyllä enää Hämeenlinnassa.
Hämeenlinnasta on kerran tunnissa yhteys Helsinkiin InterCity-
junalla. Lisäksi ruuhka-ajan liikennettä täydentävät taajamajunat.

Junamatkat Helsinki-Vantaan lentokentälle nopeutuvat, kun kaikki
Pendolinot alkavat pysähtyä Tikkurilassa. Tikkurilasta on bussi-
yhteys lentokentälle arkisin 10 -15 minuutin välein. Bussipysäkki
ja taksiasema ovat laiturialueen vieressä. Esimerkiksi Tampereelta
lentokentälle pääsee noin puolessatoista tunnissa.

Yöjunaliikenne Turusta Joensuuhun loppuu
Yöjunaliikenne Turusta Joensuuhun sekä Helsingistä Pieksämäen

ja Kuopion kautta Ouluun loppuu 2. syyskuuta. Yöjunat ovat ol-
leet liikenne- ja viestintäministeriön ostoliikennettä, joka ei enää
jatku. Yöjunien

matkustusmäärät ovat olleet vähäisiä. Nopeutuvat päivävuo-
rot korvaavat yöjunavuorot.

Turun ja Helsingin välille tulee kaksi uutta Pendolino-vuoroa.
Yhteys Turusta Helsinkiin saapuvalta junalta Venäjälle liikennöi-
vään Sibelius-junaan loppuu.

Turun ja Tampereen välille tulee kaksi uutta InterCity-vuoroa.
Turun ja Oulun välille puolestaan tulee uusi suora pikajunayhte-
ys.

Turun ja Tampereen välinen junaliikenne hidastuu ratatöiden
vuoksi kahden vuoden ajaksi toukokuun puolivälistä alkaen. Ra-
tatöiden aikana uusitaan vanhentuneen rataosan päällysrakenne
eli kiskot, ratapölkyt ja sepeli.

Muutoksia Venäjän-liikenteessä
Venäjän-junat nopeutuvat 25-40 minuuttia.  Eniten nopeutuu

Helsingistä Pietariin ajava Sibelius-juna, jonka matka-aika on syk-
syllä 5 tuntia 9 minuuttia (nykyisin 5 tuntia 48 minuuttia).

Pietariin kulkevat Sibelius- ja Repin-junat siirtyvät käyttämään
Suomen asemaa syyskuussa. Nykyisin junat ajavat Pietarissa Laa-
tokan asemalle. Muutos nopeuttaa Pietarin junien matka-aikoja
yhdessä oikoradan vaikutuksen kanssa.

Sibelius-junan kalusto uusitaan 15. kesäkuuta. Nykyisin käytössä
olevat siniset vaunut korvataan yksikerroksisilla InterCity-vaunuilla.

Kaikki uusi kalusto käytössä
VR:llä on ensi syksynä käytössään kaikki viime vuosina tilattu

junakalusto, mm. 18 Pendolino-junaa, 92 kaksikerroksista Inter-
City-vaunua, 20 kaksikerroksista makuuvaunua, 15 kaksikerrok-
sista autovaunua, 16 kiskobussia ja 30 kaupunkijunaa. Henkilö-
liikenteen kalustoinvestointeihin on käytetty 2000-luvulla yhteensä
lähes 530 miljoonaa euroa.

Uuden kaluston myötä matkustusmukavuus ja junien palvelu-
taso ovat parantuneet. Junat ovat ilmastoituja ja hiljaisia, ja niis-
sä on esimerkiksi sähköpistokkeita kannettaville tietokoneille. Ju-
nissa on monipuoliset palvelut eri asiakasryhmille, mm. perheil-
le ja liikuntarajoitteisille. Erityisesti lapsiperheiden matkustusmu-
kavuus paranee InterCity-vaunuissa kesän aikana tehtävien muu-
tostöiden ansiosta.

SUOMESSA TAPAHTUU
Kerava-Lahti -oikoradan avajaiset
festivaalitunnelmissa 1. syyskuuta

Kerava–Lahti-oikoradan avajaisia vietetään perjantaina 1. syys-
kuuta letkeissä festivaalitunnelmissa kaikilla oikoradan asemilla.
Luvassa on monipuolista ohjelmaa niin Keravalla, Järvenpään
Haarajoella, Mäntsälässä kuin Lahdessakin. Oikoratafestareiden
järjestelyistä vastaa radan rakentaja eli Ratahallintokeskus yhteis-
työssä paikallisten tahojen ja VR:n kanssa.

Avajaiset painottuvat iltapäivään ja alkuiltaan. Ohjelmaa on sekä
lapsille että varttuneemmalle väelle. Yleisöllä on myös mahdol-
lisuus päästä matkustamaan oikoradalla ennen varsinaisen liiken-
teen alkamista. Radalla liikennöi avajaispäivänä erityisiä festari-
junia, joihin pääsee ilmaislipuilla. Liput tulevat jakoon elokuun lo-
pulla. Aikataulunmukainen liikenne oikoradalla alkaa sunnuntai-
na 3. syyskuuta.

Avajaisohjelma tarkentuu kesän aikana, ja siitä tiedotetaan mm.
Ratahallintokeskuksen nettisivuilla www.rhk.fi.

Oikorata on vuosikymmeniin mittavin ja merkittävin ratahan-
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ke Suomessa. Edellinen vastaava hanke oli oikorata Jämsänkos-
ki–Jyväskylä, joka valmistui vuonna 1977.

Kerava–Lahti-oikorata luo perustan nopean henkilöliikenteen ja
tavaraliikenteen kehittämiselle Helsingin ja itäisen Suomen välil-
lä sekä Suomesta Venäjälle. Samalla myös Helsingistä pohjoiseen
johtavalla pääradalla vapautuu kapasiteettia uuden liikenteen käyt-
töön. Näin oikorata palvelee koko maan liikennettä sekä lisäksi
Suomen ja Venäjän välisiä henkilö- ja tavaraliikenneyhteyksiä.

Ratahankkeen kokonaiskustannukset ovat 331 miljoonaa euroa.
EU on myöntänyt hankkeeseen tukea kaikkiaan yli 20 miljoonaa
euroa.

VR uudistaa InterCity-vaunuja
VR parantaa InterCity-junien palveluja uudistamalla vaunuja.

Muutos koskee eniten liike-, perhe- ja työmatkustajia, lemmikin
kanssa matkustavia ja tupakoitsijoita.

Vaunut kunnostetaan loppukevään ja kesän aikana, ja suurin osa
vaunuista otetaan käyttöön 3.9. mennessä. Uudistuksen lähtökohta
ovat asiakkaiden toivomukset.

VR:llä on jatkossakin kahdenlaisia IC-junia: kokonaan kaksiker-
roksisista vaunuista koostuvia lyhyen matkan IC2-junia sekä pi-
demmän matkan IC-junia, joissa on yksikerroksisten vaunujen li-
säksi kaksikerroksisia vaunuja. Muutokset koskettavat sekä yksi-
että kaksikerrosvaunuja. Muutoksia tehdään yli sataan IC-vaunuun.

Leikkitiloja laajennetaan
IC-junien näkyvin muutostyö tehdään kaksikerrosvaunujen leik-

kitiloihin. Yläkerrassa olevaa leikkitilaa laajennetaan ja sinne asen-
netaan uusia kalusteita. Uudistuksen myötä perhematkustajille
tarkoitettujen paikkojen määrä lisääntyy.

Uusia tiloja liike- ja työmatkustajille
Liikematkustajien palveluja yhdenmukaistetaan. Uudistuksen

jälkeen sekä pidemmän matkan IC-junissa että lyhyen matkan IC2-
junissa on liikematkustajille ajanmukaiset tilat kaksikerrosvaunun
yläkerrassa.

Työmatkustajat otetaan uudistuksessa huomioon vapauttamalla
osa IC-junien allergiahyteistä työskentelytiloiksi 3.9. alkaen. Uu-
sia etätyöpaikkoja voi varata myös VR:n verkkokaupasta.

IC-juniin jäävien allergiapaikkojen arvioidaan riittävän, kun paikat
jäävät juuri allergisten käyttöön. Nykyään allergiahyttejä eivät käytä
pelkästään allergiset matkustajat, vaan myös muut matkustajat
ovat erityisesti työmatkoilla hakeutuneet niihin.

Pendolinoissa ei ole erillisiä allergiapaikkoja, sillä kaikki istuma-
paikat soveltuvat sisustusmateriaaleiltaan allergisille matkusta-
jille.

Lemmikeille avarammat tilat
Lemmikin kanssa matkustavat sijoitetaan uudistuksessa pidem-

män matkan IC-junan entiseen 1. luokan vaunuun, jossa on väl-
jempää kuin nykyisissä lemmikkihyteissä. Kaksikerroksisten lyhy-
emmän matkan IC2-junien ja Pendolinojen lemmikkitilat pysyvät
ennallaan.

Tupakointitilat ravintolavaunun viereen
Uudistuksessa pidemmän matkan IC-junissa tupakointitila kes-

kitetään ravintolavaunun läheisyyteen. Nykyään pidemmän matkan
IC-junissa on monta tupakointipistettä.

Pendolinojen tupakointitilat pysyvät ennallaan. Lyhyen matkan
kaksikerroksiset IC2-junat ovat edelleen savuttomia.

Matkustajia pyydetään varautumaan siihen, että korjaustöiden
aikana loppukeväällä ja kesällä IC-junissa ei ole kaikkia normaa-
listi käytettäviä vaunuja.

SUOMESSA TAPAHTUU

Junalippuja nyt kaikilta R-kioskeilta
Yleisimpiä kotimaan kaukoliikenteen junalippuja on voinut tou-

kokuun puolesta välistä alkaen lunastaa mistä tahansa Suomen
720 R-kioskista. Kun VR:n ja Rautakirjan huhtikuussa käynnistä-
mä palvelu laajeni valtakunnalliseksi.

Lippu varataan ensin VR:n puhelinpalvelusta numerosta 0600
41 900 (1 e/puhelu + pvm) ja maksetaan sitten varausnumero
esittämällä R-kioskissa. Lipusta ei peritä välityspalkkiota.

Palvelun laajentumisesta paljon kyselyjä
Lippujen lunastuspalvelu alkoi 19.4. Lahdessa, jossa sitä ovat

tarjonneet 15 R-kioskia. Aloituskuukauden aikana lippuja on lu-
nastettu lähes kaikilta Lahden R-kioskeilta.

Palvelu on saanut runsaasti myönteistä palautetta, ja asiakkaat
ovat kyselleet paljon palvelun laajenemisesta. Kiitosta ovat saa-
neet erityisesti uusien lunastuspisteiden suuri määrä, R-kioskien
keskeinen sijainti asutuskeskuksissa ja R-kioskien sekä VR:n pu-
helinpalvelun pitkät aukioloajat.

Lunastuspaikkojen määrä moninkertaistuu
Mahdollisuus lunastaa junalippu R-kioskilta hyödyttää erityisesti

niitä asiakkaita, jotka eivät asu VR:n aseman läheisyydessä tai käytä
Internetiä. Palvelu moninkertaistaa VR:n lunastuspaikkojen määrän.
Enemmistö junalipuista, noin 70 prosenttia, on tähän asti ostet-
tu 57 aseman lipunmyynnistä, Internetistä sekä 39 asemalla ole-
vasta 63 lippuautomaatista.

Asiakas voi maksaa junalipun R-kioskilla käteisellä tai yleisim-
millä maksukorteilla. Lipun voi myös peruuttaa R-kioskilta tietyin
edellytyksin. Muutokset varaukseen voi tehdä VR:n puhelinpal-
velun kautta.

ERIKOISTUNUT PROJEKTI- JA ERIKOISKULJETUKSIIN
KANSAINVÄLISESTI

Trans Nordica Ltd
PL 16, 48101 KOTKA Puh. (05) 350 9500 Fax (05) 350 9530

martin.elo@transnordica.fi
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SUOMESSA TAPAHTUU
Corenet toimittaa tiehallinnolle valtatien 6
hälytysajoneuvoramppien
liikennetelematiikan Kouvolaan

Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiiri ja Corenet Oy ovat alle-
kirjoittaneet sopimuksen valtatien 6 hälytysajoneuvoliittymäramp-
pien liikennetelematiikan rakentamisesta Kouvolaan.

Sopimuksen kohteena olevalla telematiikkajärjestelmällä tiedo-
tetaan valtatiellä 6 liikkuvia tienkäyttäjiä hälytysajoneuvojen liit-
tymisestä valtatielle sekä estetään ramppien luvaton käyttö. Jär-
jestelmä yhdessä rakennettavien ramppien kanssa nopeuttaa hä-
lytystehtävissä olevien ajoneuvojen saapumista kohteeseen, koska
rampit on rakennettu suoraan valtatielle 6 eikä Kouvolan keskus-
tan läpiajoa tarvitse tehdä.

Liikennetelematiikan rakentamissopimus käsittää kolme (3)
varoitus- ja tiedotusopasteen yhdistelmää kaikkine rakenteineen
toimitettuna valtatielle 6 yhdessä kahden (2) rampeille toimitet-
tavan liikennepuomin kanssa. Toimitukseen sisältyy myös säh-
kö-, automaatio- ja tietoliikennelaitteet keskuksineen. Valtatiellä
6 liikennöi vuorokaudessa noin 8000 ajoneuvoa, joiden liikenne-
tiedottamiseen järjestelmä tuo parannusta.

Tehty sopimus vahvistaa Corenet Oy:n asemaa liikennevirto-
jen ohjauksessa käytettävien erikoistelejärjestelmien toimittaja-
na Suomessa.

Corenet Oy tuottaa korkealaatuisia televerkkoratkaisuja ja pal-
veluja yrityksille ja yhteisöille kaikkialla Suomessa. Corenetilla on
pitkäaikainen kokemus erilaisten tietoliikenne- ja telematiikkajär-
jestelmien konsultoinnista, suunnittelusta, rakentamisesta, asen-
nuksesta ja ylläpidosta.

Tiehallinto tarjoaa tie- ja liikennepalveluja kansalaisten ja elin-
keinoelämän tarpeisiin ja vastaa maanteiden tienpidosta. Tiehal-
linnon tehtävänä on myös kehittää tieverkkoa ja liikennejärjestelmää
yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja: Myyntipäällikkö Jukka Kinnunen, Corenet Oy, puh.
0307 21 235 ja Tieinsinööri Jaakko Myllylä, Tiehallinto, puh.  0204
22 6425.

SUOMESSA TAPAHTUU
J. V. Snellman ja liikenne

Tänä vuonna tulee ku-luneeksi 200 vuotta J. V. Snellmanin (1806-
1881) syntymästä. Trafiikki-museot ovat koonneet näyttelyn Snell-
manin suhteesta liikenteeseen ja viestintään.

Snellman oli ahkera kirjoittaja ja sanomalehtimies. Hän ehti 75-
vuotisen elämänsä aikana toimia monissa erilaisissa tehtävissä
ja vaikuttaa Suomen ja suomalaisten asioihin. Liikenteestä ja vies-
tinnästä hän oli erityisen kiinnostunut. Hän uudisti lehdistöä, pu-
hui rautateiden ja postilaitoksen puolesta, matkusti laivoilla ja pos-
tivaunuilla ja kävi jopa ihailemassa ilmapalloa. Snellmanilla oli vah-
vat mielipiteet ja hän toi ne voimakkaasti julki. Hänen ansiotaan
ovat monet 1800-luvun uudistukset.

Näyttely aukeaa kaikissa Trafiikki-museoissa sekä Kanavamu-
seossa 12.5. Lisätietoja www.trafiikki.fi

Mitä yhteistä on Mobira Citymanillä, J.V.
Snellmanilla, Aamulehdellä ja keisarinna
Fjodorovnan vessanpytyllä?

Kaikilla on osuutensa Suomen viestinnän ja liikenteen kehityk-
sessä ja historiassa. Jokainen liittyy myös Trafiikki-museoiden
yhteistyöhön.

Erillisten museoiden muodostama ketju on Suomessa hyvin
harvinainen. Trafiikki-museoiden kohdalla se perustuu yhteiseen
kiinnostukseen, viestinnän ja liikenteen historian tallentamiseen
ja esittämiseen. Yhdessä museot pystyvät tarjoamaan ja tekemään
enemmän ja toimimaan näkyvämmin.

Trafiikki-museot ovat keskittyneet Etelä-Suomeen, joten yleis-
kuvan niiden tarjonnasta voi muodostaa vaikka yhden viikonlo-
pun aikana. Itäisin museo, Suomen Merimuseo, avautuu vasta
vuonna 2008 Kotkassa. Sitä ennen sen kokoelmat lajitellaan, pa-
kataan ja muutetaan – aikamoinen urakka!

KOUVOLAN BETONI OY
TEHDAS: KOUVOLA, TYKKIMÄKI, TEHONTIE 18
PUH. (05) 884 3400, FAX (05) 321 1992
POSTIOSOITE: PL 20, 45101 KOUVOLA
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Vaihteiden
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Raidepuskimet

Vossloh Cogifer Finland Oy
Telakkatie 18, 25570 TEIJO

Puh. (02) 736 6010
contact@vcfi.vossloh.com
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Maansiirto Veli Hyyryläinen Oy
toimipisteet:
Pengertie 11, 45200 Kouvola
Puh. 040 9000 666 tai (05) 5445 500
Ratamestarintie 1, 90150 Oulu
Puh. 040 9000 663

www.mvh.fi
info@mvh.fi

Radanrakennusta ja ratojen
kunnossapitoa jo vuodesta 1976



RautatieTEKNIIKKA 2 - 2006 47



48 RautatieTEKNIIKKA 2 - 2006


