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ERITYISSANASTO 

 

Asetinlaite Liikenteenohjauksen työkalu, jolla ohjataan lii-

kennöintiä. (Väylävirasto, 2014) 

 

Liikennöinti Tarkoittaa junaliikennettä tai vaihtotyötä. 

(Väylävirasto, 2018, s. 9) 

 

Liikenteenohjaus Tehtävänä suojata ja ohjata ratatöitä sekä lii-

kennöintiä. (Väylävirasto, 2018, s. 9) 

 

Liikenteen rajoite Liikenteenohjaukselle annettava ilmoitus radan 

poikkeuksellisesta tilasta. (Väylävirasto, 2018, 

s. 9) 

 

Poistumiskynnys Poistumiskynnys on Minimel Lynx-Järjestelmän 

termi. Poistumiskynnys luodaan radalle antu-

reilla. Junan ohittaessa poistumiskynnyksen, se 

kuitataan työmaalta lähteväksi. (Schweizer 

Electronic, 2016, s. 5) 

 

Radanpito Radan ja sen rakenteiden, rakennelmien ja lait-

teiden ylläpitoa ja rakentamista. (Väylävirasto, 

2018, s. 9) 

 

Ratatyökone Työkone, joka voi liikkua kiskoilla. (Väylävirasto, 

2018, s. 11) 

 



RSU Ratatyön suojaulottuma (RSU) on alue raiteilla, 

jonka sisäpuolella työskenneltäessä vaaditaan 

ratatyölupa, työskentelyä turvamiesmenetel-

mällä tai RATSU-järjestelmän käyttämistä. 

(Väylävirasto, 2018, s. 11) 

 

RATSU Lyhenne tulee sanoista ratatyön suojaaminen. 

RATSU on yleisnimitys laitteistolle, joka varoit-

taa junan saapumisesta ratatyömaalle. 

(Väylävirasto, 2018, s. 11) 

 

RT-ilmoitus Liikenteenohjaukselle annettava ilmoitus teh-

tävästä ratatyöstä. (Väylävirasto, 2018, s. 10) 

 

RTV Ratatyöstävastaava (RTV) on vastuussa rata-

työstä, sen liikenneturvallisuudesta ja ratatyö-

luvista ja niiden aikatauluista. (Väylävirasto, 

2018, s. 11) 

 

SIL-luokitus Safety integrity level on eräänlainen turvalli-

suusluokitus. Vaatimustasoja on neljä, joista 

ensimmäinen on epävarmin ja neljäs kaikkein 

varmin. (Metropolia, n.d.) 

 

TURO Lyhenne tulee sanoista Radanpidon turvalli-

suusohjeet. Se on Väyläviraston ohjeistus tur-

valliseen työskentelyyn valtion rataverkolla. 

(Väylävirasto, 2018, s. 14) 

 

Tulokynnys  Tulokynnys on Minimel Lynx-järjestelmän 

termi. Tulokynnys luodaan radalle antureilla. 

Junan ohittaessa tulokynnyksen, se ilmoitetaan 

työmaalle saapuvaksi varoituslaitoksilla. 

(Schweizer Electronic, 2016, s. 5) 

 



Turvamies Henkilö, joka on määrätty turvamiestehtävään. 

(Väylävirasto, 2018, s. 12) 

 

Väistöalue  Ratatyön suojaulottuman ulkopuolella sijait-

seva alue, jonne työntekijät väistävät raiteita 

pitkin saapuvaa yksikköä. (Väylävirasto, 2018, s. 

15)
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tilaaja oli Kreate Rata Oy, joka toimii emoyhtiönsä Kreaten 
alaisuudessa. Kreate Rata operoi rautateillä ympäri Suomea uudistaen ja 
kunnostaen niitä. Opinnäytetyö käsittelee RATSU ratatyön suojaamisjär-
jestelmää. Tavoitteena oli perehtyä aiheeseen, pohtia mahdollista käyttöä 
tulevaisuudessa, sekä pyrkiä helpottamaan päätöstä laitteiston mahdolli-
sesta hankinnasta. Dokumentti voi tulevaisuudessa toimia mahdollisen 
laitteiston käytön apuvälineenä. Opinnäytetyö laadittiin Kreate Radan toi-
mintatapojen mukaan.  
 
Opinnäytetyön tietoperustassa perehdytään yleisellä tasolla automatisoi-
tuun Minimel Lynx ratatyön turvaamisjärjestelmään ja siihen liittyviin sää-
döksiin. Opinnäytetyön lopussa verrataan ratatyön turvaamisjärjestelmää 
turvamiesmenetelmään taloudelliselta kannalta sekä käytännöllisyydel-
tään. Kustannuksia tarkasteltaessa tarkoituksena on pyytää tarjous laitteis-
ton maahantuojalta Minimel Lynx-järjestelmästä. Tarjouksen perusteella 
voidaan vertailla RATSU-järjestelmän ja turvamiesmenetelmän välisiä kus-
tannuksia. Näin ollen on mahdollisuus selvittää, kuinka kauan kestää, että 
laitteisto maksaa itsensä takaisin. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuspainotteisena. Työn aihe on hyvin ajan-
kohtainen asia uudistuneen radanpidon turvallisuusohjeen takia. Uudis-
tuksen myötä ohjeeseen on lisätty mahdollisuus työskennellä ratatyö-
maalla automatisoitua RATSU ratatyön suojaamisjärjestelmää käyttäen. 
Sveitsiläisen Schweiser Electronic AG:n kehittämä Minimel Lynx-järjes-
telmä täyttää ohjeen vaatimukset.   
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2 RATATYÖN SUOJAAMINEN 

Suomen Valtion rataverkko on lähes 6000 kilometriä pitkä. Sen kunnossa-
pito, ylläpito ja kehittäminen kuuluvat Väyläviraston huolehdittavaksi. 
(Väylä, 2020) 
 
Rataverkon kunnossapito, ylläpito ja kehittäminen tehdään yleensä rata-
työnä. Ratatöitä tehdessä radalla on usein kalustoa ja silloin ratatyö tulee 
suojata. Ratatyön suojaaminen tarkoittaa, että ratatyöalueelle ei ohjaudu 
muuta liikennettä. Ensimmäisen luokan liikenteenohjauksen alueella rata-
työn suojaamisesta vastaavat yhdessä liikenteenohjaus sekä ratatyöstä-
vastaavat. (Väylävirasto, 2018, s. 59)  

2.1 Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) 

Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) on Väyläviraston ohje, jota tulee 
noudattaa aina Väyläviraston tilaamissa radanpidon töissä sekä muissa ra-
danpidon töissä, johon tarvitaan Väyläviraston lupa tai sopimus. Radanpi-
don turvallisuusohjeita noudatetaan valtion rataverkolla ja mahdollisilla 
yksityisraiteilla, joissa on järjestetty Väyläviraston ensimmäisen luokan lii-
kenteenohjaus. Väylävirasto voi tarvittaessa laajentaa ohjetta esimerkiksi 
rakennettaessa radan ylä- tai alapuolelle koskemaan ylä- tai alapuolisia 
töitä. (Väylävirasto, 2018, s. 14) 
 
TURO määrää rautatiealueella tapahtuvaan työskentelyyn ja liikkumiseen 
liittyvät turvallisuusvaatimukset ja käytännöt. Lisäksi Väyläviraston teettä-
mät muut ohjeet täydentävät Radanpidon turvallisuusohjeiden vaatimuk-
sia. (Väylävirasto, 2018, s. 14) 

2.2 Ratatyö 

Ratatyö määritellään TUROssa olevan valtion rataverkolla tehtävää työtä, 
joka vaatii ensimmäisen luokan liikenteenohjauksen alueella liikennöinnin 
keskeyttämisen tai estää turvalaitoksen toiminnan asetinlaitteilla tai liiken-
teenohjauksella. Ensimmäisen luokan liikenteenohjauksen alueella tarvi-
taan aina liikenteenohjaukselta lupa ratatyöhön. Suurin osa Suomen val-
tion rataverkkoa kuuluu ensimmäisen luokan liikenteenohjauksen piiriin. 
(Väylävirasto, 2018, ss. 10,47) 
 
Toisen luokan liikenteenohjauksen alueella ratatyö määritellään alkavaksi 
silloin, kun ratatyöstävastaava (RTV) sulkee ratatyöalueen muulta liiken-
nöinniltä. Tällöin ratatyöstävastaava on itse vastuussa ratatyöstä ja sen 
suojaamisesta. (Väylävirasto, 2018, s. 47) 
 
Normaalisti ratatyö suunnitellaan ennakkoon, poikkeuksena kiireellinen 
ratatyö, joita ovat akuutit vika- tai häiriötilanteet sekä radan ja 
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laiturialueiden talvikunnossapitotöiden suorittaminen. Kiireellisestä rata-
työstä on kuitenkin luotava ratatyöilmoitus. (Väylävirasto, 2018, ss. 47,49) 
 
Työvaiheet, jotka tehdään RSU:n sisäpuolella, ja joissa syntyy voimakkaita 
aisteja häiritseviä asioita, kuten kovaa melua tai sankkaa pölyä, on sallittua 
suorittaa ainoastaan ratatyöluvan aikana tai RATSUa sekä henkilökohtaista 
suojalaitetta käyttäen. (Väylävirasto, 2018, ss. 47-49) 

2.3 Ratatyön turvaaminen turvamiesmenettelyllä 

Turvamiesmenettelyllä voidaan turvata työtä, joka ei ole ratatyötä, esimer-
kiksi ratatyön valmistelua. Turvamiestoimintaa saa käyttää rataosuudella, 
jonka suurin sallittu työnaikainen nopeus on maksimissaan 140 km/h. Tur-
vamiestoimintaa on luvallista käyttää RSU:n ulko- ja sisäpuolella, jolloin 
menettelyt vaihtelevat. (Väylävirasto, 2018, s. 37) 
 
Turvamies määrätään tehtävään kirjallisesti tai sähköisesti määräyslomak-
keella. Hän on ainoa henkilö työmaalla, joka pukeutuu oranssiin varoitus-
vaatetukseen. Turvamiehen tulee valita paikkansa niin, että näkyvyys rai-
teiden molempiin suuntiin on riittävä. Tarvittaessa on käytettävä useam-
paa turvamiestä. Kun raiteita käyttävä yksikkö lähestyy, turvamiehen on 
pystyttävä antamaan varoitus hyväksytyllä äänimerkinantolaitteella sa-
manaikaisesti koko turvattavalle työryhmälle. Näkemämatkan ollessa riit-
tämätön, työnteko on välittömästi keskeytettävä. Kun turvamies on anta-
nut työskentelijöille varoituksen, hän nostaa yhden käden ylös ilmoittaak-
seen junan kuljettajalle junan havaitsemisen. Turvamies ei saa osallistua 
muuhun työntekoon, eikä saa myöskään poistua paikalta, ennen turvatta-
van työn loppumista tai sijaisen saapumista paikalle. (Väylävirasto, 2018, 
ss. 40-42) 
 
Kuvassa 1 käytetään useampaa turvamiestä näköeste paikalla, jolloin yksi 
turvamies ei riitä. Tällaisessa tapauksessa on heidän suoritettava hälytys 
riittävän aikaisin, jotta viereinen turvamies kerkeää reagoimaan ja toista-
maan saman hälytyksen turvattavalle työryhmälle. (Väylävirasto, 2018, s. 
42) 
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Kuva 1. Usean turvamiehen käyttöä paikassa, jossa yhdellä turvamie-
hellä työskentely on mahdotonta. (Väylävirasto, 2018, s. 42) 

2.3.1 Turvamiestoiminta ratatyön suojaulottuman (RSU) sisäpuolella  

RSU:n sisäpuolella turvamiesmenetelmällä tehtävä työ pitää olla keveää ja 
nopeasti keskeytettävää. Käytettävien työkalujen tulee olla nopeasti siir-
rettävissä radalta sivuun. Työllä ei saa olla vaikutusta liikennöintiin, radan 
geometriaan, turvalaitteisiin eikä myöskään sähkörataan. RSU:n sisällä 
tehtävää työtä ei saa suorittaa turvamiehen turvaamana, mikäli alueella ei 
ole riittävästi tilaa junan väistämiseen. Työskenneltäessä RSU:n sisäpuo-
lella turvamiehellä saa olla turvattavanaan enintään kymmenen henkilöä 
100n metrin alueella, joille kaikille turvamiehen pitää pystyä antamaan sa-
manaikainen äänimerkki. Näkö ja kuuloyhteys turvamieheen pitää säilyä. 
Työkoneilla ei saa työskennellä RSU:n sisäpuolella ilman ratatyölupaa ja lii-
kenteen keskeyttämistä. (Väylävirasto, 2018, s. 38) 
 
Ennen töiden alkua, turvamiehen velvollisuus on selvittää työntekijöille 
väistöalue, toiminta junan lähestyessä, työalueen rajat sekä hänen on 
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selostettava, miten varoitus lähestyvästä junasta tapahtuu. Hyväksytyn ää-
nimerkinantolaitteen lisäksi kosketus sekä kuuluva ääni ovat hyväksyttyjä 
varoitusmenetelmiä. (Väylävirasto, 2018, s. 38) 
 
Kun turvattava henkilö on huomannut turvamiehen varoituksen, on hänen 
siirryttävä välittömästi tavaroineen sovitulle väistöalueelle. Turvamiehen 
velvollisuus on huolehtia siitä, että kaikki väistävät RSU:n ulkopuolelle so-
vitulle väistöalueelle. Tarvittaessa turvamiehen on toistettava merkkiääni. 
Ohittaneen junan jälkeen turvamies antaa työryhmälle luvan jatkaa töitä. 
(Väylävirasto, 2018, s. 38) 

2.3.2 Turvamiestoiminta ratatyön suojaulottuman (RSU) ulkopuolella  

RSU:n ulkopuolella turvamiestoiminnalla varmistetaan, etteivät työkoneet 
tai niiden osat pääse RSU:n sisäpuolelle ja, että työkoneet päättävät työnsä 
turvamiehen määräämäksi ajaksi. Yhden turvamiehen turvaamana saa 
työskennellä kaksi työkonetta samanaikaisesti. Turvamies voi myös turvata 
työryhmää eli yhtä työkonetta sekä viittä henkilöä yhdenaikaisesti 100n 
metrin alueelta. Näkö- ja kuuloyhteys turvamieheen pitää säilyä. Turvatta-
essa ainoastaan henkilöitä RSU:n ulkopuolella, voidaan toimia myös rai-
teilla, joiden nopeusrajoitus on yli 140 km/h. Tällöin myöskään turvatta-
vien henkilöiden määrää ei ole mitenkään rajoitettu. (Väylävirasto, 2018, 
ss. 39-41) 
 
Ennen töiden alkua turvamiehen velvollisuus on selvittää työkoneen kul-
jettajalle työalueen rajat, varoyhteys sekä selostettava, miten varoitus lä-
hestyvästä junasta tapahtuu. Työkoneen kuljettajan vastuulle jää huoleh-
tia, ettei kone jää millään tapaa liikennöidyn raiteen RSU:n sisäpuolelle. 
Ohittaneen junan jälkeen turvamies antaa työkoneiden kuljettajille luvan 
jatkaa töitä. (Väylävirasto, 2018, ss. 39,40) 
 
Työkone pitää erottaa liikennöidyn raiteen RSU:sta esimerkiksi lippusii-
malla. Lippusiima voidaan korvata esimerkiksi työkoneen koneohjauksella 
tai rajoittamalla työkoneen pääsy liikennöidyn raiteen RSU:n sisälle jollain 
muilla keinoin. (Väylävirasto, 2018, s. 40) 

2.4 Ratatyön turvaaminen RATSU-menetelmällä 

RATSU on elektroninen, automaatioon perustuva laitteisto, joka ilmoittaa 
ratatyöaluetta lähestyvän, raiteilla liikkuvan yksikön vilkkuvin valoin sekä 
kovalla varoitusäänellä. Järjestelmän käyttämiseen ei tarvitse luoda ennak-
kosuunnitelmaa, eikä RT-ilmoitusta. RATSU-järjestelmä on hyväksytty 
vuonna 2019 Radanpidon turvallisuusohjeisiin. Kuvassa 2 on esitetty RAT-
SUn käyttöä ratatyön suojaulottuman ulkopuolella. 
 
RATSUa voi käyttää samoihin radanpidon töihin, kuin turvamiestäkin. Eli 
turvaamaan jalkaista työtä, jossa käytetään nopeasti siirrettävissä olevia 
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työkaluja sekä koneellisen työn turvaamiseen RSU:n ulkopuolella. Työllä ei 
saa olla vaikutusta liikennöidyn raiteen liikennöintiin, geometriaan, turva-
laitteisiin, eikä sähkörataan. Sitä ei myöskään saa käyttää silloin, kun työ-
alueella ei ole riittävästi tilaa väistöalueelle. Rataosan nopeuden ollessa 
maksimissaan 160 km/h, on RATSUn, käyttäminen sallittua, kunhan se il-
moittaa lähestyvän yksikön täysin automaattisesti. Useampiraiteisilla rata-
työmailla viereisillä raiteilla, nopeus saa olla enintään 160 km/h. RATSUa 
käytettäessä, turvattavien henkilöiden tai koneiden määrää ole rajoitettu. 
Kuitenkin yksinään työskentely on kiellettyä sairastapausten varalta. Me-
luavat ja pölyävät työvaiheet, kuten lumen puhaltaminen, on sallittua hen-
kilökohtaista suojalaitetta käyttäen. (Väylävirasto, 2018, ss. 44,45) 
 

 

Kuva 2. Esimerkki RATSUn käytöstä RSU:n ulkopuolella. (Väylävirasto, 
2018, s. 44) 

2.4.1 Hälytykset ja velvollisuudet 

Junan lähestyessä ratatyömaata, antaa RATSU hälytyksen, joka tapahtuu 
vilkkuvin valoin sekä toistamalla kovan äänimerkin. Hälytyksen tullessa 
ovat työntekijät velvollisia keskeyttämään työnsä välittömästi ja siirty-
mään tavaroineen sovitulle väistöalueelle. Töitä saa jatkaa vasta, kun hä-
lytys on lakannut. (Väylävirasto, 2018, ss. 44-45) 
 
Työkoneen kuljettajalle hälytinlaite on kytkettävä työkoneeseen paikalle, 
josta työkoneen kuljettaja huomaa hälytyksen. Hälytyksen tullessa, työko-
neen kuljettajan on keskeytettävä työt ja lopetettava työkoneen liikkeet 
hälytyksen ajaksi. Töitä saa jatkaa vasta kun hälytys on lakannut. 
(Väylävirasto, 2018, s. 45) 
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2.4.2 Laitteiston käytöstä vastaavat 

Samoin tavoin kuin turvamieskin, määrätään RATSUn käytöstä vastaava eli 
pääkäyttäjä tehtävään kirjallisesti, ennen työn aloittamista. Pääkäyttäjällä 
tulee olla voimassa olevat ratatyöturvallisuuskortti sekä turvamiespäte-
vyys. Pääkäyttäjälle pitää tehdä selväksi RATSUn toiminta ja hänellä tulee 
olla käytettävissä voimassa oleva RATSUn käyttösuunnitelma. 
(Väylävirasto, 2018, s. 46) 
 
Pääkäyttäjä ei pukeudu turvamiehen tavoin oranssiin, vaan hyväksyttyyn 
keltaiseen varoitusvaatetukseen. Pääkäyttäjän selkäpuolella vaatteissa on 
luettava RATSU. Käytöstä vastaavan on annettava työmaalla kaikille työn-
tekijöille perehdytys, missä hän kertoo järjestelmän toiminnasta, väistö-
alueista, työalueen rajoista ja työn turvaamisesta. Laitteen pääkäyttäjä ei 
saa poistua työmaalta ennen kuin sijainen on saapunut paikalle tai tehtävä 
työ on lopetettu. Pääkäyttäjä saa kuitenkin osallistua työntekoon. 
(Väylävirasto, 2018, s. 46) 
 
RATSUn käytöstä vastaavan pitää varmistaa järjestelmän toiminta ennen 
työn aloittamista. Hän myös antaa luvan työn aloittamiseen ja kertoo, mil-
loin työt päättyvät. Pääkäyttäjän on varmistuttava siitä, ettei ratatyö-
maalle jää työntekijöitä, kun RATSUn käyttäminen lopetetaan. 
(Väylävirasto, 2018, s. 46) 
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3 MINIMEL LYNX 

Minimel lynx on Schweizer Electronic Ag:n toteuttama rautateiden turvaa-
miseen suunniteltu turvalaitejärjestelmä. Järjestelmän periaate on turvata 
rautateillä tapahtuvaa työtä ja mahdollisuuksien mukaan korvata turva-
miehen tehtäviä. Ennen laitteiston käytön aloittamista laitteistolle määrä-
tään pääkäyttäjä. Pääkäyttäjän tulee olla turvamiespätevä henkilö. Hänellä 
on kuitenkin mahdollisuus osallistua varsinaiseen työntekoon, toisin kuin 
turvamiehellä. (Schweizer Electronic, 2016) 
 
Täysin automaattinen sekä puoliautomaattinen järjestelmä havaitsee ju-
nan tulokynnyksellä tutka- tai pyöräanturilla. Havainnon jälkeen ratatyö-
maalla sijaitsevat hälytinlaitteet antavat ääni- ja valohälytyksen. Hälytyk-
sen aikana työntekijät väistävät työmaalle saapuvaa junaa sovitulle väistö-
alueelle pääkäyttäjän ohjeiden mukaisesti. Kun juna on ohittanut ratatyö-
maan, hälytys kuitataan pois, joko automaattisesti poistumiskynnyksellä 
sijaitsevilla antureilla tai laitteiston keskusyksiköstä pääkäyttäjän toi-
mesta. (Schweizer Electronic, 2016) 
 
Minimel Lynx laitteiston käyttötavoissa on erilaisia variaatioita. Laitteistoa 
on mahdollista käyttää manuaalisesti, puoliautomaattisesti sekä täysin au-
tomaattisesti. Järjestelmä on myös mahdollista jakaa eri sektoreihin, jol-
loin saadaan hälytys aina oikeaan aikaan, oikeassa sektorissa. Laitteisto on 
saavuttanut Suomessa tarvittavat hyväksynnät Väylävirastolta ja sen SIL4-
turvallisuusluokitus takaa sen luotettavan toiminnan. (Ratek, 2. 
Haastattelu, 2020) 

3.1 Laitteen komponentit 

Minimel Lynx laitteiston komponenttien määrä ja asetelma riippuu työ-
maasta, työmaan pituudesta sekä sijainnista. Lisäksi raiteen maksimino-
peus, mahdollinen sähköistys ja maasto vaikuttavat komponenttien sijoit-
teluun. Näitä asioita mietitään tarkkaan järjestelmää suunniteltaessa. 
(Ratek, 2. Haastattelu, 2020) 

3.1.1 Keskusyksikkö EZE-L 

Kuvan 3 EZE-L on Minimel Lynx-järjestelmän tietojenkäsittelyjärjestelmä 
eli tietokone. EZE-L on laitteen pääkomponentti, joka tarvitaan jokaisella 
mahdollisella käyttötavalla. Komponentissa on valaistu näyttö, valikkopai-
nikkeet, hätäkatkaisija sekä 4 vipukytkintä, joista hoidetaan manuaalisella 
käyttötavalla työmaalle kulkevien junien sisään- ja uloslaskenta. 
(Schweizer Electronic, 2016, s. 28) 
 
Mikäli käytössä on manuaalinen käyttötapa, keskusyksikössä on automaat-
tinen käyttäjävalvonta, mikä nimensä mukaisesti valvoo laitteen käyttäjää. 
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Mikäli käyttäjä kaatuu, EZE-L:n kallistusanturi havaitsee tilanteen ja laukai-
see hälytyksen. EZE-L myös valvoo käyttäjän normaalia liikehdintää. Mikäli 
liikehdintä lakkaa, aiheuttaa sekin hälytyksen. Laite kuvittelee tällöin ole-
vansa hylättynä ja laskettuna maahan. (Schweizer Electronic, 2016, s. 28) 
 

 

Kuva 3. Eze-L. (Tarke, 2020). Keskusyksikön tehtävä on vastaanottaa tun-
nistimilta tulevat tiedot, prosessoida ne ja välittää eteenpäin hä-
lyttimille. (Ratek, 1. Haastattelu, 2020) 

Keskusyksiköstä voidaan esimerkiksi nähdä kaikkien langattomien laittei-
den akkujen varaukset kentänvoimakkuudet (yhteydet) sekä siitä voidaan 
ohjata langattomia laitteita ja niiden toimintoja, kuten äänenvoimakkuuk-
sia. (Schweizer Electronic, 2016, ss. 31,92) 

3.1.2 Lähetin HSF-L 

Kuvassa 4 on esitettynä HSF-L radiolähetin, joka on langattomasti yhtey-
dessä keskusyksikköön. Pyörätunnistimet eli akselinlaskijat liitetään tähän 
komponenttiin kaapelilla liitäntärasian kautta. Komponentissa on valaistu 
näyttö ja kaksi vipukytkintä, joista hoidetaan manuaalisella käyttötavalla 
ainoastaan työmaalle kulkevien junien sisään laskenta. (Schweizer 
Electronic, 2016, s. 34) 
 
Mikäli käytössä on manuaalinen käyttötapa, lähettimessä on automaatti-
nen käyttäjävalvonta, mikä nimensä mukaisesti valvoo laitteen käyttäjää. 
Mikäli käyttäjä kaatuu, HSF-L:n kallistusanturi havaitsee tilanteen ja laukai-
see hälytyksen. HSF-L myös valvoo käyttäjän normaalia liikehdintää. Mikäli 
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liikehdintä lakkaa, aiheuttaa sekin hälytyksen. Laite kuvittelee tällöin ole-
vansa hylättynä ja laskettuna maahan. (Schweizer Electronic, 2016, s. 34) 
 

 

Kuva 4. HSF-L. (Tarke, 2020). Lähettimen tehtävä on olla radioyhtey-
dessä keskusyksikköön. (Schweizer Electronic, 2016, s. 34) 

HSF-L on mahdollista toimia radiotoistimena. Radiotoistinta tarvitaan han-
kalissa maasto-olosuhteissa tai erittäin pitkillä kantamilla. Esimerkiksi kal-
lio laitteiden välissä vähentää radiosignaalien yhteyksiä merkittävästi. Lait-
teen kantama on hyvissä olosuhteissa noin 2,5 kilometriä. (Schweizer 
Electronic, 2016, s. 36) (Ratek, 1. Haastattelu, 2020) (Schweizer Electronic, 
2017) 

3.1.3 Tutkatunnistin RSK-R 

RSK-R toimii tutkasäteellä, mikä peilataan takaisin laitteeseen. Tut-
kasäteitä on kaksi, joista toinen toimii varmistimena, sekä sillä saadaan 
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junan kulkusuunta selville. Tutkatunnistin on helppo ja nopea asentaa, 
mikä lisää turvallisuutta asennuksen kannalta ja houkutusta käyttämään 
langatonta tutkatunnistinta langallisten akselinlaskijoiden sijaan. Tunnisti-
men peiliosa tarttuu kiskon kylkeen kiinni magneetilla, kuten kuvassa 5 on 
nähtävillä. (Ratek, 1. Haastattelu, 2020) (Schweizer Electronic) 
 

 

Kuva 5. RSK-R. (Tarke, 2020) Kuvaan ympyröity punaisella ympyrällä 
magneetilla kiskoon kiinnitettävä peililevy. 
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Tutkatunnistin pystyy tunnistamaan junan, joka kulkee 300n kilometrin 
tuntivauhtia. Tunnistimilla luodaan tulo- tai poistumiskynnys. (Schweizer 
Electronic) 

3.1.4 Akselinlaskija RSR123 

Kuvassa 6 asennetaan tunnistinta RSR123, joka on oikea akselinlaskija. Se 
toimii induktiolla, eli tunnistaa junan akselin langattomasti. RSR123 asen-
netaan kiskoon kiinni ja akselinlaskijasta lähtee kaapeli kiinni HSF-L lähet-
timeen kytkentärasian kautta. Tulokynnykselle akselinlaskijoita asenne-
taan kaksi peräkkäin. Toisen tehtävä on varmistua junan tulosta ratatyö-
maa alueelle. Akselinlaskijalla saadaan junan kulkusuunta selville. Tunnis-
timilla luodaan tulo- tai poistumiskynnys (Ratek, 2. Haastattelu, 2020) 
(Schweizer Electronic; Ratek, 1. Haastattelu, 2020) 
 

 

Kuva 6. akselinlaskijan asennusta. (Tarke, 2020) RSR123  
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3.1.5 Mekaaninen pyöräntunnistin 

Mekaaninen pyöräntunnistin kiinnitetään kiskoon. Se ei ole varsinainen ak-
selinlaskija, vaan se laskee junan pyöräkerrat. Kuvan 7 pyöräntunnistin 
tunnistaa pyöräkerrat kestävällä mekaanisella vivulla. Tulokynnykselle 
pyöräntunnistimia asennetaan kaksi peräkkäin. Toisen tehtävä on varmis-
tua junan tulosta ratatyömaa-alueelle. Pyöräntunnistimella saadaan junan 
kulkusuunta selville. Tunnistimilla luodaan tulo- tai poistumiskynnys 
(Ratek, 2. Haastattelu, 2020) (Schweizer Electronic) 
 

 

Kuva 7. Mekaaninen pyörätunnistin. (Tarke, 2020) 
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3.1.6 Hälytinlaite EWK-L 

Kuvan 8 hälytinlaite EWK-L on langaton kaiutin, joka on radioyhteydessä 
keskusyksikköön. Laitteen päällä on oranssi varoitusvalo. Kaiuttimen mak-
simiääni on 126 desibeliä ja äänenvoimakkuutta on mahdollista säätää 
kuuden desibelin välein. Kaiuttimessa on Aladin-toiminto, jolloin hälytin-
laitteisto säätää äänenvoimakkuuden automaattisesti ympäristön melun 
mukaiseksi. Hälytinlaitteita voidaan ketjuttaa kaapelilla toisiinsa. Se tar-
koittaa, että vain yksi kaiutin on yhteydessä keskusyksikköön ja siihen liite-
tyt hälytinlaitteet toistavat kukin hälytyksen. Keskusyksikköön voi olla yh-
teydessä enintään kymmenen hälytinlaitetta samanaikaisesti, ja kaikkiin 
niihin voidaan kytkeä 16 hälytinlaitetta lisää. Näin ollen saadaan jopa 160 
hälytinlaitetta soimaan samanaikaisesti, mikä on varmasti tarpeeksi. 
(Schweizer Electronic, 2016, ss. 31,38,86) (Ratek, 2. Haastattelu, 2020) 
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Kuva 8. EKW-L hälytinlaite. (Salminen) Kaiuttimia tulisi olla työmaalla 
noin 50 metrin välein. (Ratek, 1. Haastattelu, 2020) 

Hälytinlaitteesta EWK-L on muokattu erilaisia versioita. Esimerkiksi AW-
126-L on lähes identtinen komponentti, mutta ilman radioyhteyksiä. On 
myös olemassa EWK-L-A, mikä on suunniteltu erityisesti työkoneisiin kiin-
nitettäväksi. EWK-L-A hälytinlaitteessa on samat toiminnot kuin kuvassa 8 
esitetyssä komponentissa EWK-L. Lisäksi EWK-L-A työkonemallista on 
tehty lähes identtinen mutta langallinen hälytinlaite AW126-L-A ilman ra-
dioyhteyksiä. Langattomat radio-ohjauksella toimivat hälytinlaitteet ovat 
kalliimpia, kuin langalliset. (Schweizer Electronic, 2016, ss. 40-45), (Ratek, 
1. Haastattelu, 2020) 
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3.1.7 Muut komponentit 

Järjestelmään on vielä lukuisia laitteita ja lisävarusteita. Kaikkia lisävarus-
teita on mahdollista ostaa tai vuokrata maahantuojalta. 
 
Laitteita on olemassa esimerkiksi lisäakkuja, laturi, virtalähde jatkuvaan 
virransyöttöön, erinäisiä liitäntärasioita, henkilökohtainen suojalaite ja 
vahvistusantenni. (Schweizer Electronic, 2016, ss. 46-56) 
 
lisävarusteisiin kuuluu muun muassa EZE-L kuuluva kaiutinsarja, jalusta, 
kantoreppu, kiinnityssarja, kuulokkeet ja päiväkirja. (Schweizer Electronic, 
2016, ss. 46-56) 

3.2 Toiminta 

Laitteiston eri komponentit toimivat kolmella eri sarakkeella (kuva 9). Tun-
nistimet havaitsevat junan ja lähettimet ilmoittavat siitä keskusyksikölle. 
Keskusyksikkö käsittelee informaation ja välittää sen hälyttimille. Hälytti-
met varoittavat työntekijöitä ratatyömaalla. (Schweizer Electronic, 2016, 
s. 16) 
 
Tunnistimet ovat ilmaisevia (announcement) komponentteja. Kuvan 9 vih-
reällä osiolla olevilla tunnistimilla luodaan, joko tulo- tai poistumiskynnys. 
Tunnistimien tehtävä tulokynnyksellä on laskea juna sisään ratatyömaa-
alueelle ja poistumiskynnyksellä laskea se pois ratatyömaa-alueelta. Ju-
natunnistimet kytketään lähettimeen HSF-L. Lähetin sijaitsee tunnistimien 
vierellä, ratapenkereellä, tulo- sekä poistumiskynnyksellä. Juna on mah-
dollista havaita myös turvamiesmenetelmällä, jolloin juna lasketaan rata-
työmaalle sisään sekä kuitataan pois manuaalisesti, lähettimen käsikytki-
mestä. (Schweizer Electronic, 2016, ss. 34-36,69,80)  
 
Kuvassa 9 keltaisella osiolla sijaitseva keskusyksikkö EZE-L on prosessoiva 
(processing) komponentti. EZE-L on tietojenkäsittelyjärjestelmä, joka saa 
tietonsa saapuvista ja poistuvista junista lähettimiltä HSF-L tulo- ja poistu-
miskynnyksiltä. Tiedon saannin jälkeen keskusyksikkö välittää tiedon hälyt-
timille. (Schweizer Electronic, 2016, ss. 28, 82,83) 
 
Hälyttävät (warning) komponentit kuvan 9 punaisella osiolla, saavat tiedon 
saapuvasta junasta keskusyksiköltä. Varoituslaitteisto aloittaa vilkutta-
maan varoitusvaloja sekä samanaikaisesti toistaa varoitusäänen. 
(Schweizer Electronic, 2016, ss. 84-87) 
 
Kuvassa 9 keltaisen soikion sisällä, keltaisella ja punaisella osiolla sijaitse-
vat kuusi alinta komponenttia ovat vanhemman Minimel 95-sarjan kom-
ponentteja. Ne voidaan kytkeä kaapelilla Minimel Lynx-järjestelmään. 
(Ratek, 2. Haastattelu, 2020) 
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Minimel Lynx on hyvinkin muokattavissa ja sitä pystytään käyttämään mo-
nenlaisella ja erikokoisilla kokoonpanoilla. Esimerkiksi manuaalisesti käy-
tettynä pienellä työmaalla Minimel Lynx-järjestelmä toimii huomattavasti 
vähemmillä komponenteilla, kuin täysin automaattisesti toimivalla pitkällä 
työmaalla. (Ratek, 1. Haastattelu, 2020) 
 

 

Kuva 9. Luokiteltuja komponentteja. (Schweizer Electronic, n.d.) 

3.2.1 Manuaalinen käyttäminen 

Manuaalisessa käyttötavassa kevennetty laitteisto toimii turvamiehen ää-
nitorvena. Kun turvamies havaitsee raiteilla lähestyvän yksikön, hän antaa 
hälytyksen laitteistosta nappia painamalla. Laitteen keskusyksiköstä jou-
dutaan manuaalisesti kuittaamaan juna menneeksi. Turvamiehellä tulee 
olla voimassa oleva Väyläviraston hyväksymä turvamiespätevyys. 
(Schweizer Electronic, 2016, s. 20) 
 
Manuaaliseen käyttämiseen tarvitaan vähintään yksi kappale keskusyksik-
köä (EZE-L), sekä riittävä määrä hälyttimiä (esimerkiksi EWK-L). Kuvassa 10 
esitetään Minimel Lynx laitteistoa turvamiehen äänitorvena. (Schweizer 
Electronic, 2016, s. 20) 
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Kuva 10. Turvamieskäyttöä. (Schweizer Electronic, 2017) 

3.2.2 Puoliautomaattinen käyttäminen 

Puoliautomaattisessa käyttötavassa Mininmel Lynx-laitteisto havaitsee au-
tomaattisesti raiteilla lähestyvän yksikön ja antaa ratatyömaalle ääni- ja 
valohälytyksen. Laitteiston keskusyksiköstä joudutaan manuaalisesti kuit-
taamaan juna menneeksi. Pääkäyttäjällä tulee olla voimassa oleva Väylän 
hyväksymä turvamiespätevyys. (Ratek, 1. Haastattelu, 2020) (Schweizer 
Electronic, 2016, s. 20) 
 
Puoliautomaattisessa käyttötavassa yhden raiteen turvaamiseksi molem-
piin suuntiin tarvitaan vähintään yksi kappale keskusyksikköä (EZE-L), kaksi 
kappaletta radiotoistimia (HSF-L), neljä kappaletta tunnistimia (RSK89 tai 
RSR123) sekä riittävä määrä hälyttimiä (esimerkiksi EWK-L). Neljä kappa-
letta tunnistimia RSK89 ja RSR123 voidaan korvata kahdella tutkatunnisti-
mella RSK-R (Ratek, 1. Haastattelu, 2020) (Schweizer Electronic, 2016, s. 
20) Esimerkki kuvassa 11.  
 
Tunnistimet malliltaan RSK89 ja RSR123 asennetaan peräkkäin, jolloin toi-
sen tunnistimen tehtävä on varmistaa junan tuleminen tulokynnyksen yli. 
(RSK-R tutkatunnistimia riittää vain kaksi kappaletta, sillä tutka sisältää it-
sessään kaksi tunnistinta, jotka riittävät varmistukseen). (Ratek, 1. 
Haastattelu, 2020) (Schweizer Electronic, 2016, s. 20) 
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Kuva 11. Puoliautomaattinen toiminta. Kuvasta puuttuu varmistintunnis-
timet. (Schweizer Electronic, 2016, s. 20) 

3.2.3 Automaattinen käyttäminen 

Automaattisessa käyttötavassa toiminta on nimensä mukaisesti täysin au-
tomaattista, eikä vaadi käyttäjiltä laitteiston käynnistämisen jälkeen mi-
tään toimia junan havaitsemiseen, eikä poiskuittaamiseen. Minimel Lynx 
laitteisto havaitsee automaattisesti raiteilla lähestyvän yksikön ja antaa ra-
tatyömaalle ääni- ja valohälytyksen. Automaattisessa käyttötavassa yhden 
raiteen turvaamiseksi molempiin suuntiin on kaksi junantunnistinta lisäksi, 
joilla luodaan poistumiskynnykset, joissa juna kuitataan automaattisesti 
poistuneeksi ratatyömaa-alueelta. (Ratek, 1. Haastattelu, 2020) (Schweizer 
Electronic, 2016, s. 21) Tästä esimerkkinä kuva 12 
 
Automaattisessa käyttötavassa yhden raiteen turvaamiseksi molempiin 
suuntiin tarvitaan vähintään yksi kappale keskusyksikköä (EZE-L), kaksi 
kappaletta radiotoistimia (HSF-L), kuusi kappaletta tunnistimia (RSK89 tai 
RSR123) sekä riittävä määrä hälyttimiä (esimerkiksi EWK-L). Kuusi tunnis-
tinta voidaan vähentää neljään, korvaamalla tulokynnyksen tunnistimet 
RSK89 ja RSR123 tutkatunnistimella RSK-R, jolloin automaattisessa käyttö-
tavassa riittää yhteensä 4 junantunnistinta. (Ratek, 1. Haastattelu, 2020) 
(Schweizer Electronic, 2016, s. 21) 
 
Tunnistimet malliltaan RSK89 ja RSR123 asennetaan peräkkäin, jolloin toi-
sen tunnistimen tehtävä on varmistaa junan tuleminen tulokynnyksen yli. 
(RSK-R tutkatunnistimia riittää vain kaksi kappaletta, sillä tutka sisältää it-
sessään kaksi tunnistinta, jotka riittävät varmistukseen). (Ratek, 1. 
Haastattelu, 2020) (Schweizer Electronic, 2016, s. 21) 
 



20 
 

 
 

 

Kuva 12. Täysin automaattinen toiminta. Kuvassa junan kulkusuunta on 
nuolen mukaisesti oikealta vasemmalle. Tämän vuoksi kuvassa 
on vain kolme junantunnistinta. Lisäksi kuvan tulokynnys on vir-
heellisesti vierekkäin, eikä peräkkäin. (Schweizer Electronic, 
2016, s. 21) 

3.3 Käyttöönotto 

Perusmenettely käytön suunnittelussa on lähtötietojen kerääminen. Lait-
teiston suunnitteluun liittyviä tietoja ovat työmaan paikka, aika, tyyli ja 
ominaisuudet, opastimet, raiteet ja niiden nopeusrajoitukset, haluttava 
poistumisaika, lähestymismatkat, laitteiden paikat ja yhteystietojen han-
kinta. Nämä perusasiat kannattaa käydä tarkastamassa maastossa paikan 
päällä. (Schweizer Electronic, 2017) 
 
Työmaan tiedot ja sijainti vaikuttavat esimerkiksi opastimien kautta lait-
teiston kokoonpanoon ja sijoitteluun. Varoitusaika on aika sekunteina, 
mikä kuluu ennen kuin juna on työmaalla. Se lasketaan, kuinka paljon tar-
vitaan aikaa kiireettömään poistumiseen. Varoitusaikaan lisätään turvalli-
suuslisä noin 15 sekuntia. Lähestymismatka määritellään raiteen suurim-
man sallitun nopeuden sekä varoitusajan mukaan. Lähestymismatka on siis 
matka tulokynnykseltä työmaan rajalle. Poistumiskynnys taas sijoitetaan 
mahdollisimman lähelle työmaan toista rajaa. Tulo- ja poistumiskynnyk-
sien sijoittamisessa tulee huomioida, että junan ei voi olla mahdollista 
jäädä seisomaan kynnyksien kohdalle. Täten työmaan tiedot ja sijainti vai-
kuttavat esimerkiksi juurikin opastimien kautta laitteiston kokoonpanoon 
ja sijoitteluun. Laitteet tulee pyrkiä sijoittamaan siten, että niiden luokse 
on helppoa päästä. (Schweizer Electronic, 2017) 



21 
 

 
 

3.4 Koulutukset 

Schweizer Electronic vastaa Minimel Lynx-järjestelmään liittyvistä koulu-
tuksista. Väylävirasto vaatii pääkäyttäjän lisäksi laitteistojen suunnitteli-
joille ja asentajille myös turvamies koulutuksen. Koulutuksista nostetaan 
esiin käyttäjä koulutus, asentajakoulutus, sekä suunnittelijakoulutus. Kou-
lutukset etenevät portaittain. Käyttäjäkoulutus on kaikista lyhin koulutus. 
Se kestää yhden päivän. Asentajakoulutus on pidempi ja sisältää myös 
käyttäjäkoulutuksen. Se kestää yhteensä kaksi päivää. Suunnittelukoulutus 
on pisin, sillä laitteiston suunnittelu on työnä kaikkein vaativin. Suunnitte-
lukoulutus sisältää käyttäjä- sekä asentajakoulutuksen ja kestää neljä päi-
vää. (Ratek Oy, 2020) (Schweizer Electronic AG, 2020) 
 
Koulutuksissa käydään läpi muun muassa laitteiston osat, järjestelmän 
käyttöön liittyvät ohjeet ja säädökset, laitteiston mahdollisuudet ja rajoit-
teet. Koulutuksissa tehdään lukuisia harjoitteita. Laitteistoa varten koulu-
tuksissa annetaan hyvät suunnitteluperiaatteet, ja opetellaan ottamaan 
huomioon erilaiset olosuhteet kuten maastonmuodot, etäisyydet, nopeus-
rajoitukset, opastimet ja kulkutiet. (Schweizer Electronic, 2017) (Schweizer 
Electronic, n.d.) 

3.5 Turvallisuus 

Safety Integrity Level (SIL) on turvakriittinen järjestelmä, jolla voidaan luo-
kitella erilaisia laitteistoja eri turvallisuustasoille. SIL1-luokitus on kaikkein 
epävarmin ja SIL4-luokitus on kaikista varmatoimisin. Turvallisuustaso ker-
too, millä todennäköisyydellä laitteisto suorittaa sille annetun tehtävän. 
Rautateillä SIL-luokitus perustuu EN 50129-standardiin. (Metropolia, n.d.) 
 
Minimel Lynx-järjestelmä on SIL4-luokiteltu, eli järjestelmä on erittäin var-
matoiminen ja täten takaa turvallisen työympäristön työntekijöille ja työ-
koneille. (Schweizer Electronic, 2016, s. 146) SIL4-luokituksen saavuttami-
nen on yleisesti ottaen haastavaa, sillä siihen vaaditaan rutkasti työtä ja 
osaamista. Osaaminen on yleisesti vähäistä ja siten työ on kallista. Yleensä 
nämä asiat ilmenevät laitteistojen hinnoissa. (Metropolia, n.d.) 
 
Kuvassa 13 lueteltuna vasemmalta oikealle; SIL-luokitus (Safety integrity 
level). Seuraavana turvallisuus (Safety), mikä kertoo todennäköisyyden 
määrätyn tehtävän suorittamiseen. Kolmantena virheen mahdollisuus 
(Probability of Failure on Demand) ja neljäs sektori on Riskin vähenemis-
kerroin (Risk Reduction Factor). 
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Kuva 13. SIL-taulukko. (Instrumentationtools, n.d.) 

Väylävirasto edellyttää RATSU-laitteistoon suomenkielisiä käyttö ja -toi-
mintaohjeita sekä laitteiston hyväksyttämistä Väylävirastolla. 
(Väylävirasto, 2018, s. 44). Minimel Lynx-järjestelmä täyttää nämä vaati-
mukset. (Ratek, 1. Haastattelu, 2020) 

  



23 
 

 
 

4 OSAPUOLET 

4.1 Schweizer Electronic 

Schweizer Electronic on Minimel Lynx ratatyön turvaamisjärjestelmän val-
mistaja. (Schweizer Electronic, n.d.) 
 
Schweizer Electronic on perustettu 1964 Sveitsissä, jolloin yritys aloitti eri-
laisten ratatyön turvaamiseen liittyvien järjestelmien suunnittelun. 
(Schweizer Electronic, n.d.) 
 
Nykyäänkin yhtiö on vahvasti mukana rautateiden turvallisuudessa, sillä 
yrityksen toimialaan kuuluu varoitusjärjestelmien lisäksi tasoristeys-, ja ra-
diotekniikan tuottaminen. Schweizer Electronic työllistää yhteensä yli 150 
henkilöä kuudessa eri maassa; Sveitsissä, Iso-Britanniassa, Saksassa, Itali-
assa, Espanjassa sekä Itävallassa. Lisäksi yrityksellä on edustus Australi-
assa, Venäjällä ja Suomessa. (Schweizer Electronic, n.d.) 

4.2 Rautatietekninen Osakeyhtiö RATEK Oy 

Ratek Oy on Schweizer Electronicin maahantuoja ja siten liittyy Minimel 
Lynx järjestelmään. Yhtiöltä on mahdollista ostaa tai vuokrata laitteiston 
eri osia, suunnittelua tai järjestelmään liittyvää palvelua. (Ratek, n.d.) 
 
Yhtiön Liiketoimintaa on konsultointi ja tekninen kauppa. Se on monien eri 
ulkomaisten yritysten edustaja Suomessa sekä Virossa. Yritys on keskitty-
nyt rautateihin, mutta harjoittavat toimintaa myös muuhun infrarakenta-
miseen, esimerkiksi lentokenttiin. Rautatietekniikan lisäksi Ratekin liiketoi-
mintaan kuuluu paineilma-, ja hydraulijärjestelmiä, sekä erinäisiä palve-
luja, kuten viranomaishakemuksia tai teknistä suunnittelua. (Ratek, n.d.) 

4.3 Kreate Rata Oy 

Ratarakentamiseen erikoistunut Kreate Rata Oy toimii osana Kreate kon-
sernia. Kreatella työskentelee yli 400 henkilöä, joista noin 20 palvelee ym-
pärivuotisesti Kreate Radan puolella. Kreate on yksi Suomen johtavia inf-
rarakentajia. Yritys on perustettu keväällä 2015, kun kolme infra-alalla ole-
vaa eri yritystä yhdistyi. Sen jälkeenkin Kreate on laajentanut yhtiötään yri-
tyskaupoilla muutamaan otteeseen. Kreate pyrkii kasvamaan ja paranta-
maan palveluitaan jatkuvasti. (Kreate, 2018) 
 
Kreate Radan palveluihin kuuluvat ratarakentaminen, sähkö- ja turvalaite-
tekniikka sekä lisäksi maa- ja siltarakentaminen. Yhtiöllä on paljon asian-
mukaista raiteille sopivaa ja erinäistä kiskoilla kulkevaa kalustoa. Lisäksi 
koko Kreate konsernissa ollaan hyvin kiinnostuneita ajan tuomista uudis-
tuksista ja koko ajan eteenpäin kehittyvästä tekniikasta. Siksi yhtiössä on 
kiinnostuttu esimerkiksi uudistetun Radanpidon turvallisuusohjeiden 
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määräyksistä ja sen myötä Schweizer Electronicin valmistamasta Minimel 
Lynx-järjestelmästä.  

5 VERTAILU  

5.1 Taloudellinen vertailu 

Pohdittaessa laitteistoa ja sen kokoonpanoa, pyydettiin tarjous yleispäte-
västä laitteistosta, joka toimisi mahdollisimman monessa paikassa ja olisi 
helposti laajennettavissa vuokrattavilla komponenteilla. Siihen kuului kaksi 
kappaletta tutkatunnistimia RSK-R, kaksi kappaletta radiolähettimiä HSF-L, 
yksi keskusyksikkö EZE-L, neljä kappaletta langattomia hälyttimiä, joista 
kaksi olisi mahdollista asentaa työkoneisiin. Laitteet sisältävät laturit ja 
asennukseen vaadittavat tarvikkeet. Lisäksi tarjous sisälsi 15 kappaletta 
vara-akkuja, kaksi kappaletta latureita, tarvittavat antennit ja niihin kolmi-
jalkoja sekä antennikaapeleita. Laitteiston hinnaksi jäi pyöristettynä 
100 000 euroa. Näillä komponenteilla laitteisto toimii pienellä työmaalla 
puoliautomaattisesti. Laitteistoa voi laajentaa isommalle työmaalle ja täy-
sin automaattiseksi vuokraamalla komponentteja 6 % osuudella yksittäi-
sen komponentin ostohinnasta kuukaudessa.  
 
RATSU-järjestelmällä on mahdollisuus laskennallisesti säästää pitkässä 
juoksussa. RATSUa käyttämällä paras säästö saadaan pitkäkestoisella ja 
geometrisesti haastavalla työmaalla, missä laitteiston tila olisi stabiili ja 
turvamiesmenetelmällä työskenneltäessä pitäisi käyttää useaa turva-
miestä. Geometrisesti haastavalla työmaalla tarkoitetaan työmaata, jossa 
välimatkat ovat pitkiä ja alueella on näkemäesteitä. Pääkäyttäjällä pitäisi 
olla mahdollisimman vähän työstettävää laitteiston kanssa, jotta hän voisi 
keskittyä omaan työtehtäväänsä. 

5.2 Laskelma 

Mikäli RATSU-järjestelmä toimii niin kuin pitääkin, on se mahdollista kui-
tata omakseen noin 10 kuukauden mittaisella haastavalla työmaalla. Las-
kelmissa on käytetty kuitenkin yhtä vuotta työmaan mittana, vaikka radalla 
työskenneltäessä talvikuukaudet ja pakkanen häiritsevät radan rakenta-
mista. Laskelmissa ei ole otettu huomioon vuokrattavia komponentteja. 
Opinnäytetyön liitteenä on laskelma turvamies menettelystä ja RATSU-
järjestelmästä samoilla työnedellytyksillä. 
 
Laskelman turvamies tapauksessa on laskettu vuoden työmaa niin, että 
käytössä on kaksi turvamiestä. Kuukaudessa työtunteja yhdellä turvamie-
hellä on 168 ja kuluja 38 €/h. Hinnaksi tuli kahdella turvamiehellä yhteensä 
153 000 € vuodessa. 
 



25 
 

 
 

Minimel Lynx tapauksessa on laskettu järjestelmän hinnan lisäksi vuoden 
mittaiselle työmaalle pääkäyttäjän kustannukset samoilla pääkäyttäjään 
kohdistuvilla kuluilla, kuin turvamiehen tapauksessa. Arvioitiin pääkäyttä-
jän työajasta kuluvan 20 % järjestelmään. Hinnaksi järjestelmälle ja pää-
käyttäjälle tuli 115 000 € vuodessa. Hintaan täytyy ottaa lisäksi huomioon, 
mahdolliset poistumiskynnykset sekä järjestelmää laajentavat komponen-
tit, jotka nostavat kustannuksia. 

5.3 Toiminnallinen vertailu  

Parhaiten RATSU-järjestelmän ominaisuudet nousevat esiin pitkäkestoi-
sella ja geometrisesti pitkällä työmaalla, missä laitteiden sijaintia ei tarvitse 
vaihdella. Tämän tyyppisellä työmaalla laitteiden tulisi toimia täysin auto-
maattisesti ja mielellään kytkettynä jatkuvaan virransyöttöön, jotta pää-
käyttäjällä olisi mahdollisimman vähän töitä laitteiston kanssa ja näin ollen 
hän voi keskittyä paremmin hänelle määrättyyn omaan työhönsä. 
 
Koska Minimel Lynx on SIL4-luokiteltu laitteisto, se on erittäin toiminta-
varma, eikä siinä ole inhimillisen erehdyksen vaaraa. Laitteistolla ei ole niin 
sanotusti huonoja päiviä, se ei kärsi univajeesta, eikä luo konflikteja työto-
vereiden kanssa. Vaikka turvamiehen turvaamisen aikana kaikki muu teke-
minen on kiellettyä, on nykyään ihmisillä kuitenkin lähes aina puhelin tas-
kussa. Tämä lisää houkutusta katsoa puhelinta ja siinä piilee vakava turval-
lisuuteen liittyvä riski. Minimel Lynx luo kaikista virheistä häiriöhälytyksen 
eli ylimääräisen ja aiheettoman hälytyksen, jolloin työntekijät väistävät so-
vitulle väistöalueelle. Kun kyse on häiriöhälytyksestä, juna ei ylitä tulokyn-
nystä, vaan esimerkiksi tutkatunnistin RSK-R on kaatunut. Tämä on yksi syy 
SIL4-luokitukseen. Jos häiriöhälytyksiä tulee toistuvasti, sillä on suuri vai-
kutus työn etenemiseen.  
 
Mikäli häiriöhälytyksiä ilmenee kokoaikaisesti, työntekijät eivät välttä-
mättä enää luota järjestelmän toimivuuteen. Jos tulokynnys on viety liian 
kauaksi ja junan saapuminen työmaalle kestää melkein minuutin, työnte-
kijöiden usko Minimel Lynxin toimintavarmuuteen voi olla koetuksella. Jos 
työntekijät eivät usko laitteen toimivuuteen, seurauksena on keskeinen 
turvallisuuden vaarantuminen. Esimerkiksi työntekijät saattavat ajatella, 
että juna tulee vasta minuutin kuluttua ja unohtaa asian. Vaihtoehtoisesti 
he voivat ajatella, että kyseessä oleva hälytys on jälleen häiriöhälytys ja 
jatkavat töitä siitä huolimatta. Minimel Lynx on järjestelmä, joka ei voi 
tehdä muuta kuin varoittaa saapuvasta junasta.  
 
Turvamies menettelyllä saa työskennellä rataosuudella, jossa maksimino-
peus on 140 km/h. RATSU-järjestelmää voidaan toistaiseksi käyttää rata-
osuudella, jossa maksiminopeus on 160 km/h. Työskenneltäessä raiteella, 
jossa nopeusrajoitus on 160 km/h, on helponoloinen kynnys luoda väliai-
kainen liikenteenrajoite ja alentaa nopeusrajoitus 140 km/h, jolloin työs-
kentely turvamiehellä on sallittua. Tulevaisuudessa RATSUlla on 
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todennäköisesti mahdollista työskennellä raiteella, jossa nopeusrajoitus 
on jopa 200 km/h.  
 
Käytön nopeus ja vaivattomuus on turvamies menettelyn vahvuus. Kun 
työntekijä on lähdössä turvamieheksi ratatyömaalle, hänen pukee orans-
sin varoitusliivin, ja ottaa mukaan turvamiesmääräyksen sekä äänimerkin-
antolaitteen. RATSU-järjestelmä ei ole yhtä nopea ja vaivaton kuin turva-
miesmenettely. Sen käyttöönotto on raskaanoloinen projekti. Suunnitel-
mat tulee laatia tarkkaan ja tarkistuttaa toisella suunnittelijalla. Suunnitte-
lijan tulee käydä suunnittelukoulutus, joka kestää neljä päivää. RATSUn 
pystyttämiseen tarvitaan suuri määrä eri komponentteja, ja ne pystyte-
tään noin 1,5 – 3 kilometrin matkalle, riippuen raiteen nopeusrajoituksesta 
ja työmaan pituudesta. Asentajan tulee käydä asentajakoulutus, joka kes-
tää kaksi päivää. Lisäksi akselinlaskijoiden asennus tulee suorittaa rata-
työnä. Mikäli johdollisia hälyttimiä joudutaan siirtämään, johdot ovat to-
dennäköisesti edessä ja luultavasti kerättävä pois ennen siirtämistä. Lait-
teiston siirtämistä vaikeuttaa myös uudet tai muokatut suunnitelmat, jotka 
tarvitsevat tarkastushyväksynnän toiselta suunnittelijalta. Useamman 
henkilön tulisi käydä päivän kestävä pääkäyttäjän koulutus mahdollisten 
poissaolojen vuoksi. Näin turvataan työn jatkuminen ilman keskeytyksiä. 
Töiden ja laitteiston seisottaminen ei ole järkevää kustannuksia sekä aika-
taulua ajatellen. RATSUa käyttävien henkilöiden tulee käydä turvamies-
koulutus Minimel Lynx-koulutusten lisäksi. 
 
RATSU ei pidä taukoja. Radalla työskennellään usein tiukalla aikataululla, 
jolloin jokainen minuuttikin voi olla tärkeä. Turvamiesmenetelmällä työt 
on keskeytettävä, mikäli turvamies niin määrää.  
 
Akkujen kapasiteetti voi olla mahdollinen rasite. Akun pitäisi kestää yli kah-
deksan tuntia (Ratek, 2. Haastattelu, 2020). Normaali oloissa kahdeksan 
tunnin akunkesto ei pitäisi olla ongelma, mutta esimerkiksi ylitöitä tehtä-
essä akkujen vaihtaminen on välttämätöntä.  
 
Ilkivalta on myös uhka RATSUlle. Laitteisto seisoo ympärivuorokautisesti 
paikallaan ja täten se on helppo kohde ilkivallalle. Suurien ratapihojen ja 
asemien läheisyydessä on paljon liikettä, jolloin ilkivalta on potentiaalinen 
riski.  
 
Ratapihoilla laitteen käyttäminen vain tietyllä alueella on erityisen haasta-
vaa, sillä ratapihoilla on useita vaihteita, joista junat pääsevät vaihtamaan 
raiteelta toiselle monestakin eri paikkaa. Tällaisilla paikoilla komponent-
teja vaadittaisiin niin suuri määrä, ettei se enää ole kannattavaa. Jo kaksi-
raiteisella rataosuudella laitteisto vaatii toimiakseen rutkasti enemmän 
komponentteja kuin yksiraiteisella rataosuudella. Tällöin laitteiston hinta-
kin nousee. Siksi turvamiesmenetelmä vaikuttaa olevan yksinkertaisempi 
vaihtoehto useampiraiteisella rataosuudella. Tietenkään asia ei ole näin 
suoraviivainen vaan se täytyy harkita tapauskohtaisesti. On kuitenkin har-
vinaista, että useampaa raidetta joudutaan turvaamaan samaan aikaan.  
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6 YHTEENVETO  

 
Opinnäytetyössä perehdyin Minimel Lynx järjestelmään, sen toimintaan, 
toimintatapoihin, ja siihen liittyviin Väyläviraston antamiin ohjeistuksiin, 
jotka vaikuttaisivat yrityksemme toimintaan järjestelmää käytettäessä. 
Laitteiston maahantuoja sekä valmistaja olivat hyvin mukana projektissani 
ja sain hyviä vastauksia yhteydenottoihini. Kävin tutustumassa laitteistoon 
demonäytössä Pohjankurussa. Tapasin myös valmistajan henkilökuntaa 
projektin tiimoilta. 
 
Mielestäni on hieno asia, että Radanpidon turvallisuusohjeita uudistetaan 
moderneilla asioilla kuten automaatiolla. Perehtyessäni Minimel Lynx-jär-
jestelmään, tulin lopputulokseen, että kehityksen suunta on oikea, ja että 
laitteisto toimii hyvin tietyntyyppisillä työmailla. Järjestelmän huonona 
puolena pidän sen raskasta käyttöönottoa, suurta hankintahintaa sekä ra-
jallisia työmenetelmiä järjestelmää käytettäessä. On myös vielä epäselvää, 
kuinka suuri osa pääkäyttäjän työajasta todellisuudessa kuluu järjestel-
mään käyttöön. Tämä on yksi niistä asioista, joita tarvitsee punnita, kun 
harkitaan laitteiston hankintaa. Järjestelmän käyttö voi aluksi olla hidasta 
ennen kuin siitä tulee rutiininomaista.  
 
Kun tulo- ja poistumiskynnyksille asennetaan kustannustehokkaat langalli-
set anturit, niiden asennus tehdään ratatyönä, jota varten tulee täyttää RT-
ilmoitus viisi päivää ennen työn aloittamista. Koen näiden langallisien an-
tureiden asentamisen sekä siirtämisen vaivalloiseksi. Langattomat anturit 
olisivat helpommin siirreltävissä, mutta ovat huomattavasti kalliimmat 
hankintahinnaltaan.  
 
Minimel Lynxin koulutukset järjestetään Schweizer Electronicin puolesta. 
Koulutuksia voisi mielestäni laajentaa myös muille kouluttajille. Tämä voisi 
yleistää laitteiston käyttöä Suomessa. 
 
Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, kuinka Minimel Lynx toimisi yrityk-
sessämme. Minimel lynx:issä on paljon hyvää, esimerkiksi sen muokatta-
vuus, ja lähes 100% toimintavarmuus. Kuitenkin RATSUn ollessa vaihtoeh-
toinen tapa turvamiehelle, en näe yrityksemme siirtyvän RATSUn käyttöön 
vielä. Syy tälle on mielestäni yhdistettynä järjestelmän käytön raskaus, ly-
hytkestoiset työmaamme sekä toimintatapamme. Töissä tarvitsemme lä-
hes poikkeuksetta työkoneita ja ratatyöluvan, jolloin turvamies mene-
telmä on enää harvemmin tarpeen. 
 
Suurin osa urakoistamme viime vuosina, ovat olleet usein lyhytkestoisia 
vaihteenvaihtoja tai massanvaihtoja, jotka toteutetaan RSU:n sisäpuolella. 
Koska RSU:n sisäpuolella työkoneilla työskenneltäessä vaaditaan ratatyö-
lupaa, on sen myötä turvamiehelle tai RATSUlle harvoin käyttöä. Lisäksi 
työt tehdään öisin, jolloin liikennöintiä häiritään normaalia vähemmän. 
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Öisin on usein mahdollista saada viereinen raide suojaraiteeksi. Suojaraide 
tarkoittaa, että viereinen raide suljetaan liikenteeltä liikenteenohjaajan 
toimesta. Todennäköisesti työt ovat tulevaisuudessa samankaltaisia, joten 
uskon, että järjestelmää ei voida hyödyntää työmaillamme riittävän tehok-
kaasti. Laitteiston käyttöönoton suuruus, on yksinkertaisesti liian vaivalloi-
nen projekti, noin lyhyille työmaille. Laitteistoon investointi ei siis ole mie-
lestäni kannattavaa, kun otetaan huomioon sen kuviteltu käyttöprosentti 
ja hinta.  
 
Mikäli RATSUa kuitenkin halutaan kokeilla, tulisi sitä ensin käyttää vuokra-
välineillä, jolloin mahdolliset tappiot olisivat pienet. Vuokratun laitteiston 
jälkeen pystyttäisiin vielä pohtimaan mahdollisen oman laitteiston ko-
koonpanoa. Laitteiston kokeiluun olisi lähitulevaisuudessa mahdollisuus 
Itä-Suomessa Lauritsalassa. Siellä vasta alkoi reilun vuoden mittainen 
urakka, jossa rakennetaan noin kilometri uutta raidetta, liikennöidyn rai-
teen vieressä. Urakkaan sisältyy lisäksi siltojen rakentamista, turvalaite- 
sekä sähköratatöitä. RATSUa voisi Lauritsalassa käyttää viereisen, liiken-
teellä olevan raiteen turvaamiseen, rakennettaessa uutta raidetta. Osuus 
on sen verran kaarevaa, että yhdellä turvamiehellä ei kuitenkaan radan ra-
kentamista pystyisi tekemään. Uuden raiteen asentaminen ja turvamiehen 
tai RATSU ratatyön suojaamisjärjestelmän tarve on kuitenkin vain pieni osa 
urakan kokonaisuutta.  
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