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JOHDANTO 

Opinnäytetyöni aiheena oli Liikenneviraston Oulun käyttökeskusalueen rautatieliikenne-

paikkojen ratapiha- ja vaihdevalaistusten sekä vaihteenlämmitysten vahvavirtajärjestelmi-

en dokumentointi sähköiseen muotoon. Työn tilaajana oli Liikennevirasto ja toteuttajana 

Pöyry CM Oy. Työni oli alkua siirtymiselle sähköiseen dokumentointiin, minkä seurauk-

sena dokumenttien päivittäminen kenttäolosuhteissa tulee mahdolliseksi. Dokumentoin-

nissa käytettiin Microsoft Excel ja CADS ohjelmistoja. 

 

Työ suoritettiin käyttäen hyväksi olemassa olevia paperidokumentteja ja kartoittamalla 

tilanne rautatieliikennepaikoilla. Kartoituksen yhteydessä käytiin lävitse myös valaisin-

pylväsluettelot, jotka päivitettiin ajan tasalle. Työn laajuutta kuvastaa Oulun käyttökes-

kusalueen rautatieliikennepaikkojen lukumäärä, 88 kpl, joista 67 kartoitettiin. Loput 21 

liikennepaikkaa jätettiin myöhempään ajankohtaan johtuen liikennepaikkojen peruskorja-

ustöistä, joita ko. asemilla oltiin juuri tekemässä. 

Pöyry CM Oy toimii Oulun käyttökeskusalueen rautatieliikennepaikkojen Liikenneviras-

ton valtuuttamana rataisännöitsijänä, jonka vastuualue kattaa liikennepaikat Pieksämäki – 

Seinäjoki akselilta pohjoiseen. Pohjoisin paikka on Kolari ja itäisin paikka Vartius. 
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1  PROJEKTIN OSAPUOLET 

1.1  Tilaaja 

Liikennevirasto vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta 

kehittämisestä. 

 

Liikennevirasto toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Edistäm-

me toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alu-

eiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä. 

 Tehtävämme on: 

- ylläpitää ja kehittää liikennejärjestelmää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa; 

- vastata valtion tie- ja rataverkosta sekä hallinnoimistamme vesiväylistä ja niihin 

kohdistuvien toimien yhteensovittamisesta sekä ohjata ja valvoa vesiväylänpitoa 

koko maassa; 

- vastata suurten tiehankkeiden toteuttamisesta sekä ratojen ja vesiväylien suunnitte-

lusta, ylläpidosta ja rakentamisesta; 

- vastata Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toiminnallisesta ohjauksesta 

tienpidon alueella; 

- osallistua liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen; 

- huolehtia liikenteen hallinnasta ja sen kehittämisestä valtion liikenneväylillä ja me-

riliikenteessä; 

- turvata talvimerenkulun edellytykset; 

- kehittää ja edistää liikenteen palveluja ja niiden markkinoiden toimivuutta; 

- edistää väylänpidon tuottavuuden parantamista; 

- kehittää julkisen liikenteen toimintaedellytyksiä sekä myöntää merenkulun ja mui-

den liikennemuotojen edistämiseen tarkoitettuja avustuksia; 
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- huolehtia merikartoituksen ylläpidosta ja kehittämisestä; 

- varautua toimialallaan huolehtimaan liikennejärjestelmän toimivuudesta poikkeus-

oloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa.  (Liikennevirasto, 2014) 

1.2  Toteuttaja 

Pöyry on Suomen johtavia konsultointi- ja suunnittelutoimistoja. Toimimme kansainväli-

sesti etenkin energia-alan ja teollisuuden hankkeissa. Kotimaassa tarjoamme lisäksi laajan 

infrasektorin osaamisen - erityisesti liikenneinfraan, vesi- ja jätehuoltoon sekä ympäris-

töön liittyvissä toimeksiannoissa. Toimeksiantomme vaihtelevat yksittäisistä suunnittelu-

tehtävistä suuriin investointihankkeisiin - aina kokonaistoimituksiin asti. (Pöyry, 2013) 

 

Työn toteuttajana oli Pöyry CM Oy, 1.6.2014 alkaen Ramboll CM Oy. 

 

Ramboll Finland Oy:n tiedote 22.4.2014:  

Ramboll kasvaa suurimmaksi Suomessa toimivista konsulttitoimistoista ostamalla merkit-

tävän osan Pöyryn talotekniikka-, kiinteistökonsultointi-, projektinjohto- sekä kaupunki- ja 

aluesuunnittelun liiketoiminnoista. Projektinjohto- ja rakennuttamispalveluihin keskitty-

vän Pöyry CM Oy:n nimi tulee muuttumaan kaupan vahvistamisen jälkeen Ramboll CM 

Oy:ksi. (Ramboll, 2014)  

 

Varsinaisen työn suorittajat Pöyry CM Oy:llä olivat kesäharjoittelijana Ilkka Posio ja Kalle 

Kursula. 
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2   PROJEKTIN LÄHTÖTILANNE 

2.1  Rautatieliikennepaikat 

Valtionrautatiet–liikelaitoksen (VR) yhtiöittämisen jälkeen 1.7.1995 Ratahallintokeskus 

(RHK) aloitti toimintansa. Myöhemmin, 1.9.2006, siitä erotettiin Rautatievirasto, joka val-

voo rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta Suomessa. Vuonna 2008 

käynnistetyn selvityksen perusteella RHK:sta tuli osa yhdistettyä väylävirastoa yhdessä 

Tiehallinnon ja Merenkulkulaitoksen kanssa. Väyläviraston nimeksi tuli Liikennevirasto.  

Näiden vaiheiden jälkeen Liikennevirasto on myynyt osan omistamistaan asemaraken-

nuksista ja kiinteistöistä rautatieliikennepaikoilla ja siirtänyt sähköliittymänsä rakennet-

tuihin laitetiloihin.  

2.1  Pienjännitejärjestelmien dokumentointi 

Pienjännitejärjestelmien dokumentit ovat arkistoituina Liikenneviraston arkistoon, jossa 

asiakirja-aineistoja on noin kuusi hyllykilometriä sekä 350 000 kpl karttoja ja piirustuksia. 

Tästä johtuen dokumenttien hakeminen arkistosta oli haasteellista emmekä yrityksistä 

huolimatta onnistuneet saamaan viimeisimpiä käyttöömme. Käyttämämme dokumentit 

olivat kunnossapidon hallussa olevia dokumentteja, joiden paikkansapitävyys jouduttiin 

varmistamaan liikennepaikkojen kartoituksella. Dokumentit olivat 1960 –luvulta aina 2010 

-luvulle. Dokumenteista oli käytettävissä pääpiirteissään sijoituskuvat ja joissakin tapauk-

sissa pääkaavio. 
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3  KARTOITUSTYÖN SUORITTAMINEN 

3.1  Työturvallisuus 

Työturvallisuuteen kiinnitettiin suurta huomiota ympäristön ja työskentelyolosuhteiden 

mukaisesti asiaankuuluvalla tavalla. 

3.1.1  Suurjännite 

Sähköradalla käytetään suurjännitettä, joka mahdollistaa junien tarvitseman energian-

saannin ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti. Ajojohtimen 25 000 voltin jännite on niin 

suuri, että se voi loikata valokaarena 30 senttimetrin päähän ajojohtimen jännitteisistä osis-

ta, sääolosuhteista riippuen jopa kauemmas. (Liikennevirasto, Turvallinen työskentely 

sähköistetyllä radalla, 2013) 

3.1.2  Ratajohtojärjestelmä 

Suomessa kaikilla sähköistetyillä radoilla on vaihtovirralla, 25 000 voltin jännitteellä ja 50 

Hz taajuudella toimiva ratajohtojärjestelmä. Ratajohtoa syötetään kahdenlaisella järjestel-

mällä, joko 25 kV:n tai 2x25 kV:n syöttöjärjestelmällä. (Liikennevirasto, Turvallinen 

työskentely sähköistetyllä radalla, 2013) 
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Kuva 1 25 kV:n syöttöjärjestelmän ratajohto 

 

Kuva 2 2x25 kV:n syöttöjärjestelmän ratajohto 

(Liikennevirasto, Turvallinen työskentely sähköistetyllä radalla, 2013) 

3.1.3  Sähköradan käyttökeskukset 

Sähköradan kaukovalvonta ja -käyttö hoidetaan käyttökeskuksista. Käyttökeskukset ja 

niiden valvonta-alueet on esitetty kuvassa 3. Käyttökeskukset toimivat 24 tuntia vuoro-
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kaudessa. Niiden tehtävänä on sähköteknisten järjestelmien käytön valvonta sekä jännite-

katkojen ja kytkentöjen suorittaminen. Käyttökeskukset auttavat sähköradan sähköturval-

lisuuteen ja sähkölaitteistojen käytettävyyteen liittyvissä asioissa. (Liikennevirasto, 

Turvallinen työskentely sähköistetyllä radalla, 2013) 

 

Kuva 3 Käyttökeskusalueet  

(Liikennevirasto, Turvallinen työskentely sähköistetyllä radalla, 2013) 
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3.1.4  Työskentely sähköistetyllä radalla 

Kartoitustyö edellytti Sähkötyöturvallisuustutkinnon (SFS 6002) sekä Ratatyöturvallisuus-

tutkinnon (Turva) suorittamista. Lisäksi ennen kartoitustyötä Pekka Riikonen, Pöyry CM 

Oy, antoi tehtävää varten perehdytyksen liikennepaikoilla oleviin laitetiloihin, pääkeskuk-

siin sekä vaihteenlämmityskeskuksiin. 

 

Kartoitustyö suoritettiin parityöskentelynä rata-alueella, missä parit toimivat toisilleen 

turvallisuuden varmistajana. Työvarustukseen kuuluivat asianmukaiset turvavarusteet 

kuten kypärät, keltaiset huomioliivit, turvajalkineet, kuulosuojaimet ja silmäsuojat. 

 

Rautatiealueella työskentely ilman Liikenneviraston lupaa on kielletty. 

3.2  Kartoitus 

3.2.1  Projektisuunnitelma ja raportointi 

Työstä tehtiin projektisuunnitelma (liite 1), joka oli toiminnan runkona. Työn etenemistä 

raportoitiin projektisuunnitelman mukaisesti (liite 2). 

3.2.2  Työskentely 

Työskentely edellytti Liikenneviraston lupaa, joka meillä oli työn tilaajana toimineen Lii-

kenneviraston antamana. Työssä liikuttiin rata-alueella noudattaen erityistä huolellisuutta, 

sillä nykyaikaiset sähköjunat ovat hiljaisia ja nopeita.  

Kartoitus suoritettiin rataosuuksittain vierailemalla liikennepaikoilla. Apuna olivat saata-

villa olevat dokumentit paperikopioin, joihin merkittiin sähköpisteiden paikat sekä pää-
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kaavioita varten tulostetut pohjat (liite 3), joihin merkittiin syötöt ja lähdöt sulakkeineen ja 

kaapelityyppeineen. Valaisinpylväsluettelot (liite 4) tarkastettiin ja päivitettiin ajan tasalle. 

 

Työssä hyödynnettiin olemassa olevia kaapelikarttoja niiltä osin, kuin niitä oli saatavil-

la/käytettävissä, mutta niiden päivittäminen ei kuulunut tähän työhön. 

Kartoituksessa toinen henkilö luetteli ryhmät ja niiden sulakkeet sekä kaapeloinnit ja toi-

sen toimiessa kirjurina. Valaisinpylväsluettelo päivitettiin tarkastamalla senhetkinen ti-

lanne ja kirjaamalla muutokset ylös. 

 

Työn tekeminen vaati perehtymistä ennakolta tarkastettavaan kohteeseen mm. laitetilojen-

, pääkeskusten- ja vaihteenlämmityskeskusten sijainnin suhteen. Tällä tavoin pystyimme 

vähentämään turhaa liikkumista rata-alueella ja lisäämään työturvallisuutta. Kohteisiin 

pääsi tutustumaan ns. lintuperspektiivistä käsin käyttämällä Maanmittauslaitoksen tar-

joamaa internetpohjaista Paikkatietoikkunaa ja Kiinteistötietojärjestelmää. 

 

Kuva 4 Ilmakuvaa Kajaanin rautatieliikennepaikasta 
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3.2.3  Kartoitettavia ratapihoja ja keskuksia kuvina 

 

Kuva 5 Kuvasarja Kontiomäen ratapihalta 
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Kuva 6 Vaihteenlämmityskeskuksia 

 

 

 

Kuva 7 Pääkeskuksia 
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Kuva 8 Ryhmäkeskuksia 

 

3.2.4  Kartoitettavat järjestelmät 

Kartoituksen kohteina olivat rautatieliikennepaikkojen pääkeskukset, katujakokaapit, 

ryhmäkeskukset, ratapihojen valaistukset ja vaihteenlämmityskeskukset.  

Kaikkiin kartoituksessa olleisiin rautatieliikennepaikkojen pääkeskuksiin ei päästy, koska 

jotkut pääkeskuksista sijaitsivat toisen osapuolen tiloissa, joihin meillä ei ollut avaimia, 

kuten Iisalmessa. 

3.2.4.1 Pääkeskukset 

Perinteisesti pääkeskukset ovat sijainneet asemarakennusten sisätiloissa, joissa niitä vielä 

osassa kohteita olikin. Asemarakennusten myynnin myötä pääkeskukset on siirretty pois 

asemarakennuksista ulkotilaan tai laitetilaan. 
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Kuva 9 Pääkeskus sisätilassa Siilinjärvellä 

 

Kuva 10 Pääkeskus ulkona, Kauhava ja Ylitornio 
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Kuva 11 Pääkeskus laitetilassa, Kauppilanmäki ja Kajaani 

 

3.2.4.2 Vaihteenlämmityskeskukset 

Vaihteenlämmityskeskukset sijaitsivat ulkona lähellä vaihdealuetta. Suurimmilla asemilla, 

kuten Kajaani, Kemi, Rovaniemi, vaihteenlämmityskeskuksia oli useita. Ne sijaitsivat rai-

teiden läheisyydessä ja niiden välissä. 
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Kuva 12 Vaihteenlämmityskeskuksia Rovaniemellä 
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3.2.4.3 Valonheitinmastojen ryhmäkeskukset 

Valonheitinmastojen ryhmäkeskukset sijaitsivat maston rungossa. 

 

 

Kuva 13 Valonheitinmastojen ryhmäkeskuksia, Rovaniemi ja Kajaani 
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3.2.4.4 Katujakokaapit 

Katujakokaapit sijaitsivat ulkona helposti saavutettavissa. 

 

 

Kuva 14 Katujakokaappi valomaston juurella ja raiteiden läheisyydessä 
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4  KARTOITUSTYÖN DOKUMENTOIMINEN SÄHKÖISEEN MUOTOON 

4.1  Dokumentointiin käytetyt ohjelmat 

Kartoitustyön dokumentointiin käytettiin CADS –ohjelmaa ja Microsoft Excel taulukko-

laskentaohjelmaa, johon oli saatavilla eri valmistajien pääkaavioiden pohjia sekä valmiit 

pylväsluettelopohjat. 

4.1.1  CADS Planner 

CADS Planner –ohjelma on Kymdata Oy:n kehittämä suunnitteluohjelma ammattilaisilta 

ammattilaisille. Kymdata Oy on vuonna 1979 perustettu suomalainen CAD -

ohjelmistotalo, joka on kehittänyt toimialakohtaisia CADS –ohjelmistoja jo 30 vuotta. 

(Kymdata) 

 

CADS Planner –ohjelmasta dokumentointiin käytettiin Electric Pro Tasopiirustukset sovel-

lusta, josta suurin osa työssä tarvittavista piirrosmerkeistä oli käytettävissä.  

 

CADS Planner –ohjelman Rasta sovellusta hyödynnettiin, sillä se mahdollistaa rasterimuo-

toisten kuvien käytön ja käsittelyn CADS Planner -ohjelmistossa. Sovelluksen avulla voi-

daan tuottaa kuvia joissa yhdistyvät skannattu kuva ja CAD-ohjelmistolla tuotettu vekto-

rikuva. Rasta sisältää monipuoliset työkalut rasterikuvan valmisteluun ja käsittelyyn. 

 

Vanhojen paperikuvien hyödyntäminen etenkin saneerauskohdeprojekteissa nopeuttaa ja 

helpottaa suunnittelutyötä. Rastalla skannatun tiedoston, esim. rakennuksen arkkitehti-

pohjan, saa helposti ladattua CADS Planneriin ja näin mahdollistaa sen jatkokäsittelyn. 

Rasta tukee yli 20 tiedostomuotoa mm. TIFF, BMP, CALS ja JPEG. 
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Skannatun kuvatiedoston käsittely tapahtuu aina Rastan omasta työkalurivistä löytyvillä 

toiminnoilla.  

  

Kuva 15 Rasta -sovelluksen Rasterikuvatoiminnot –valikko   

(Kymdata) 

 

CADS Planner –ohjelmalla tuotetut tiedostot saadaan tallennettua DWG –formaattiin, jol-

loin niiden avaaminen ja muokkaaminen voi tapahtua esim. AUTOCAD –

suunnitteluohjelmalla. 

 

CADS Planner -ohjelmalla tuotettiin vaihteenlämmityksen sijoituspiirustukset (liite 5), 

vaihteenlämmityksen nousu- ja johdotuskaaviot (liite 6), valaistuksen sijoituspiirustus (lii-

te 7) ja pääkaavion tulo- ja lähtökaapeloinnit (liite 8). 

4.1.2  Microsoft Excel -taulukkolaskenta 

Excel on ohjelmisto, jonka avulla voi luoda taulukoita sekä laskea ja analysoida tietoja. 

Tällaista ohjelmistoa kutsutaan taulukkolaskentaohjelmistoksi. Excelin avulla voi luoda 

taulukoita, joissa on automaattisesti määräytyvät yhteissummat, jotka tulostuvat siistissä 

muodossa ja joiden perusteella voidaan luoda yksinkertaisia kaavioita. 
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Excel on osa Office-tuoteperhettä, johon kuuluu monentyyppisiä asiakirjojen, laskentatau-

lukoiden ja esitysten luomiseen sekä sähköpostin hallintaan tarkoitettuja ohjelmistoja.  

Excel on taulukkolaskentaohjelmisto, mutta koska siinä on paljon muotoiluominaisuuksia 

ja tulostus voidaan tehdä sivukohtaisesti, jotkut henkilöt käyttävät sitä myös asiakirjojen 

luonnissa. Excelissä ei kuitenkaan ole Wordille ominaisia monipuolisia tekstimuotoiluja ja 

merkkiasetteluja. Käytettävä ohjelmisto kannattaa valita luotavan asiakirjan tyypin mu-

kaan. (Microsoft) 

 

Tämän työn yhteydessä Excel taulukkolaskentaohjelmaa käytettiin juuri sen muotoi-

luominaisuuksien takia, jolloin tulostettavat tiedostot olivat ulkoasultaan selkeitä.  

 

Pääkeskuskaaviot (liite 9), ryhmäkeskuskaaviot, valaisinpylväsluettelot ja asiakirjaluettelot 

(liite 10) toteutettiin käyttäen Excel taulukkolaskentaohjelmaa. 

4.2  Dokumentointi 

Dokumentointi suoritettiin kartoituksen ja saatavilla olevien paperisten ja sähköisten do-

kumenttien pohjalta.  Osaan kartoituksen kohteena oleviin liikennepaikkoihin oli saatavil-

la PDF –formaatissa olevia dokumentteja, joita pystyttiin hyödyntämään CADS –

ohjelmassa. 

Kohteissa, joihin ei ollut saatavilla edellä mainittuja sähköisessä muodossa olevia doku-

mentteja jouduttiin käyttämään Paikkatietoikkunan karttapohjia sekä raidekaavioita. 

4.2.1  Dokumenttien piirtäminen 

CADS Planner –ohjelmaa varten PDF –formaatissa olevat dokumentit täytyi muuntaa so-

pivaan formaattiin. Tämä onnistui käyttäen PDF-XChange -ohjelmaa, jolla PDF -
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formaatissa oleva tiedosto muunnettiin JPEG –formaattiin. Tämän jälkeen tiedosto oli la-

dattavissa CADS Planner Rasta –sovelluksella taustakuvaksi, jonka päälle uuden kuvan 

piirtäminen oli mahdollista. Tämän toiminnan varjopuolena on että ladatun kuvan mitta-

kaava ei ole suhteessa piirustusalueeseen ja symbolikertoimiin.  

4.2.1.1 Rasta-taustakuva 

CADS Planner Rasta –sovelluksen HAE komennolla haetaan haluttu taustakuva työalueel-

le.  

 

Kuva 16 Taustakuva CADS Planner Rasta -sovelluksella 
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Luettavuuden parantamiseksi taustakuva kannattaa kääntää negaatioksi. Mittakaavatoi-

minnalla tehdään piirustusalueen mittakaavan ja symbolikertoimien sovittaminen tarkoi-

tukseen sopivaksi. 

 

Kuva 17 CADS Planner Mittakaavatoiminnot 

 

Tämän jälkeen kuvan piirtäminen voidaan suorittaa. Piirustusarkki ja otsikkotaulu voi-

daan sijoittaa joko ennen piirtämisen aloittamista tai sitten jälkikäteen valmiiseen piirus-

tukseen. 



23 

 

Kohteesta tehtiin valaistuksen sijoitus- ja kaapelointipiirustus, valaistuksen pääkaavio, 

vaihteenlämmityksen sijoitus- ja kaapelointipiirustus, vaihteenlämmityksen pääkaavio, 

valaisinpylväsluettelo ja asiakirjaluettelo. 

 

Kuva 18 Valaistuksen sijoituskuva, Haukipudas 

 

Kuva 19 Vaihteenlämmityksen sijoituskuva, Haukipudas 
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Kuva 20 Vaihteenlämmityksen nousu-, ohjaus- ja johdotuskaavio, Haukipudas 

 

4.2.1.2 Rasta-taustakuva paperikuvasta 

Tapauksissa, joissa olemassa olevia PDF –tiedostoja ei ollut käytettävissä Rasta – sovelluk-

seen tarvitsema taustakuva täytyi luoda eri menetelmiä käyttäen.  Yksi tapa luoda tarvit-

tava tiedosto oli paperikuvan skannaaminen tarkoitukseen soveltuvalla kopiokoneella. 

Paperikuvat olivat kokoa A2 tai A1, jolloin koko piirustuksen skannaaminen kerralla ei 

ollut mahdollista. Tällöin kuva skannattiin useampana osana ja tallennettiin PDF –

tiedostoina hakemistoon ja niistä luotiin kuvat jpeg – formaattiin. 
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Kuva 21 Osakuva 1/5 skannatusta paperikuvasta 

 

 

Kuva 22 Osakuva 2/5 skannatusta paperikuvasta 
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Kuva 23 Osakuva 3/5 skannatusta paperikuvasta 

 
Kuva 24 Osakuva 4/5 skannatusta paperikuvasta 
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Kuva 25 Osakuva 5/5 skannatusta paperikuvasta 

 

JPEG –formaattiset kuvat haettiin CADS Planner Rasta –sovelluksella taustakuvaksi yksi 

kerrallaan ja kuvat täytyi kohdistaa toisiinsa, jotta taustakuvasta olisi tullut alkuperäisen 

mukainen.  
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Kuva 26 JPEG -tiedosto haettu Rasta -sovelluksella, kohdistus tekemättä 

 

Rasta –sovelluksen kohdista toiminnolla kuvat kohdistettiin, jonka jälkeen piirtämisen 

pystyi suorittamaan normaalisti. 

4.2.1.3 Rasta -taustakuva Maanmittauslaitoksen karttojen avulla 

Joissakin tapauksissa oli tarpeen luoda taustakuva Maanmittauslaitoksen Kiinteistöpalve-

lut –verkkosivun avulla. Kohde kannattaa valita karttapohjana ja mahdollisimman suurel-

la resoluutiolla. Rasta taustakuva voi olla myös ortoilmakuva tai mikä tahansa JPEG –

formaattinen kuva, mutta tällöin se ladattuna taustakuvaksi näkyy tummana ja rakeisena. 

 



29 

 

 

Kuva 27 Ortokuva Kajaanin rautatieliikennepaikasta 

 

 

 

Kuva 28 Kajaanin ratapiha tuloste 1/3 Maanmittauslaitoksen kartoilla 



30 

 

 

Kuva 29 Kajaanin ratapiha tuloste 2/3 Maanmittauslaitoksen kartoilla 

 

Kuva 30 Kajaanin ratapiha tuloste 3/3 Maanmittauslaitoksen kartoilla 
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Kohteen karttapohja, tässä Kajaani, tulostettiin nettiselaimen tulostuskomennolla tiedos-

toon PDF –formaatissa, josta ne muunnettiin PDF-XChange –ohjelman avulla JPEG –

formaattiin. Tämän jälkeen kuvat olivat käytettävissä Rasta -sovelluksen taustakuvina. 
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5  YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoite oli suorittaa Liikenneviraston Oulun toimialueen rautatieliikenne-

paikkojen valaistusten ja vaihteenlämmitysten dokumenttien päivittäminen vastaamaan 

tämän hetken tilannetta. Oulun toimialueeseen kuuluu 88 rautatieliikennepaikkaa, joista 

67 kartoitettiin ja dokumentoitiin ajan tasalle. Loput 21 rautatieliikennepaikkaa sijaitsevat 

rataosuuksilla, missä oli meneillään radan- ja liikennepaikkojen peruskorjauksia ja paran-

nuksia. Näin ollen niiden dokumenttien odotetaan olevan ajantasaisia.  

Kartoitustyö suoritettiin parityöskentelynä vuoden 2013 kesäkuun ja elokuun välisenä 

aikana. Dokumenttien päivittäminen jäi vastuulleni päättyen vuoden 2014 huhtikuussa, 

jolloin myös työsuhteeni Pöyry CM Oy:n kanssa päättyi. 

Kartoitustyö oli paikoin haasteellinen johtuen saatavilla olevien dokumenttien puutteelli-

suudesta mm. siten, että rautatieliikennepaikalla olevat dokumentit sisälsivät päivityksiä, 

joita meidän saatavilla olleissa dokumenteissa ei ollut. Oman haasteensa tehtävään antoi 

ympäristön vaihtelevuus rautatieliikenteineen. Suurimmilla rautatieliikennepaikoilla hen-

kilöliikenne ja tavaraliikenne olivat erotettuna ja pienemmillä nämä olivat samalla ratapi-

halla. Vaaratilanteita ei kuitenkaan sattunut työskentelyn aikana. 

Dokumenttien päivitys toteutui tavoitteiden mukaisesti. CADS Planner –ohjelmiston so-

veltui tehtävään erinomainen Rasta – sovelluksensa ansiosta ja ohjelmiston kyky tuottaa 

DWG –formaattisia dokumentteja muita sovellusohjelmia varten oli tarkoitukseen sopiva. 

Tuotetut dokumentit varmennettiin tarkistuskäynneillä rautatieliikennepaikoilla, jolloin 

mahdolliset virheet voitiin korjata. 

Tämä opinnäytetyö antaa vinkkejä kuinka suoriutua vanhojen sähköpiirustusten päivit-

tämistyöstä eri menetelmiä käyttäen. 
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Dokumentoinnin jatkokehitys olisi luonnollista toteuttaa toimimaan nykyaikaisilla laitteil-

la, kuten kannettavilla tietokoneilla, tablet –tietokoneilla ja jopa älypuhelimilla. Doku-

menttien päivittäminen edellä mainituilla laitteilla olisi mahdollista kenttäolosuhteissa 

heti kohteeseen tehdyn muutoksen jälkeen. Tätä tarkoitusta varten tiedostot tulee tallettaa 

pilvipalveluun, josta ne ovat ladattavissa kannettavaan laitteeseen tarkoitukseen sopivalla 

internet yhteydellä. Toteutus edellyttää, että kaikilla muutoksia tekevillä toimijoilla on 

asianmukaiset laitteet ohjelmistoineen ja pääsy pilvipalvelimessa oleviin dokumentteihin. 

Toteutuksessa on huomioitava dokumenttien versionhallinta.  
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PROJEKTISUUNNITELMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenttien päivitys 

 

Liikenneviraston Oulun toimialueen rautatieliikennepaikkojen valaistusten ja vaih-

teenlämmitysten dokumentit päivitetään vastaamaan tämän hetken tilannetta 

 

 

 

PROJEKTISUUNNITELMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekijä: Ilkka Posio 

Päiväys: 24.6.2013  



LIITE 1/2 

PROJEKTISUUNNITELMA 

 

 

Tiivistelmä 

 

 

Projektin tavoite on päivittää Liikenneviraston Oulun toimialueen liikennepaikko-

jen sähköasennusten, valaistus ja vaihteenlämmitys, dokumentit vastaamaan todel-

lista tilannetta. Dokumentoinnin tavoitteena myös on saattaa dokumentit sellaiseen 

muotoon, että niitä on jatkossa mahdollista käyttää sähköisillä apuvälineillä, kuten 

kannettavilla tietokoneilla ja tablet -tietokoneilla. Dokumenttien käyttö ja päivitys 

”maasto-olosuhteissa” on mahdollista ko. apuvälineillä. 
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PROJEKTISUUNNITELMA 

 

 

1 JOHDANTO 

Liikennepaikkojen sähköasennusten dokumentit nykyisellään ovat paperiversioina ja 

skannattuina tiedostoina ja niitä on päivitetty aina tarpeen mukaan. Dokumentteja ei 

ole lähdekoodisina tiedostoina. Ne ovat pdf -formaattisina tiedostoina, eikä niiden 

päivittäminen ole yksiselitteistä. Dokumentit ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa ja 

niiden formaatti on vaihteleva. 

Projektin tavoitteena on yhtenäistää dokumentointi samalla kun dokumentit päivite-

tään ja saatetaan sähköiseen muotoon. Projektin aikana päivitettyjen dokumenttien 

käyttö sekä edelleen päivittäminen ”maasto-olosuhteissa” kannettavilla tietokoneilla 

tai tablet – tietokoneilla on mahdollista. 

 

2 PROJEKTIN TAVOITTEET, VAIKUTTAVUUS, RAJAUS JA TULOKSET 

Tavoite: 

Sähköasennusdokumentit päivitetään ajan tasalle. Dokumentointia yhtenäistetään ja 

saatetaan sähköiseen muotoon. 

Vaikuttavuus: 

Ongelmatilanteessa asentaja saa ajantasaisen dokumentoinnin kohteesta kannettaval-

le tietokoneelleen tai tablet – tietokoneelleen. Tarvittaessa hän voi päivittää muuttu-

neen tilanteen dokumentteihin ja tallettaa ne.  

Rajaus: 

Projektissa keskitytään Oulun toimialueen liikennepaikkojen valaistusten ja vaihteen-

lämmitysten dokumenttien päivitykseen ja yhtenäistämiseen. 

Tulokset: 

- päivitetyt dokumentit 

- dokumentointi yhtenäistetty 

- dokumentit tallennettu sovittuun tietoarkistoon (pilvipalvelin) 

- dokumentit ovat tarvittaessa käytettävissä kohteessa ja ne ovat aina ajantasaiset.  
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PROJEKTISUUNNITELMA 

 

 

3 PROJEKTIN TOTEUTTAJATAHOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 

Pöyry CM Oy tarjoaa projektipalvelun Liikennevirastolle. Toteutus suoritetaan ns. 

opiskelijatyönä sähkötekniikan opiskelijan toimesta. 

 

4 PROJEKTIN TYÖPAKETIT VAIHEITTAIN 

Kartoitus: 

Kartoitetaan vastuualueen liikennepaikkojen sähköasennukset käyttäen apuna ole-

massa olevia dokumentteja. Liikennepaikkoja vastuualueella on yhteensä 88 liiken-

neasemaa, joista 21 asemaa jätetään kartoituksen ulkopuolelle meneillään olevien 

uudistusten vuoksi. Kartoitettavia liikennepaikkoja yhteensä 67 kpl. Kartoitus suori-

tetaan parityöskentelynä ratatyöturvallisuus- ja sähköturvallisuusohjeiden mukaisesti. 

Dokumentointi: 

Kartoitetut liikennepaikat dokumentoidaan yhtenäiseen muotoon käyttäen tarkoituk-

seen soveltuvia ohjelmistoja. Epäselvissä tai ristiriitaisissa tapauksissa tehdään tar-

kistuskäynti liikennepaikalla. 

 

4.1 Työpaketti 

 

Työpaketti 1. Kartoitus  

Kuvaus: Kartoitettavan liikennepaikan olemassa olevien do-

kumenttien haku ja niiden pohjalta kartoitus koh-

teessa. 

  

Vastuuhenkilö: Ilkka Posio 

Työntekijät: Kalle Kursula 

Työmäärä: Työpakettiin käytetty työmäärä yhteensä: X htkk  

Aikataulu: 06/2013 – 08/2013 



LIITE 1/6 

PROJEKTISUUNNITELMA 

 

 

Tulos: Päivitystarpeet merkitään olemassa oleviin doku-

mentteihin. 

 

 

 

 

Työpaketti 2. Dokumentointi 

 

Kuvaus: Kartoituksen tulokset dokumentoidaan sähköiseen 

muotoon käyttäen ”yleisiä” ohjelmistoja kuten Ex-

cel ja CADS. 

  

Vastuuhenkilö: Ilkka Posio 

Työntekijät:  

Työmäärä: Työpakettiin käytetty työmäärä yhteensä: X htkk  

Aikataulu: 09/2013 – 12/2013 

Tulos: Päivitetyt dokumentit sovitussa formaatissa. 

5 AIKATAULU 

06/2013 – 12/2013 

 

Projektin aikataulu liitteenä. 

 

6 RESURSSIT JA ORGANISAATIO 

 

Projektipäällikkö: Ilkka Posio 
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PROJEKTISUUNNITELMA 

 

 

Projektiryhmän jäsenet: Kalle Kursula 

Johtoryhmän 

/tukiryhmän jäsenet: 

Pekka Riikonen, Merja Hyvärinen 

 - 

7 LAADUNVARMISTUS JA TULOSTEN HYVÄKSYMINEN 

 

Johtoryhmän tilannera-

portit 

10.10.2013 ja 9.12.2013 

Tulosten hyväksyminen: Tarvittaessa määritellään tulosten hyväksymiskriteerit. 

8 RISKIEN ARVIOINTI 

 

Projektin riskeiksi arvioidaan: 

 

Riski 1 Olemassa olevien dokumenttien saatavuus 

Kuvaus: Löytyykö ja onko saatavilla dokumentteja valmiiksi sähköises-

sä muodossa ja missä formaatissa. 

Vakavuus: Pieni 

Todennäköisyys (%): 5% 

Varautuminen: Pyyntö Liikennevirastolle tai liikennepaikalla olevien doku-

menttien hyödyntäminen. 

Vaikutus: Lisätyötä 

 

Riski 2 Tapaturmariski 

Kuvaus: Työskentely jännitteellisissä kohteissa ja sähkörataympäristös-

sä. 

Vakavuus: Keskisuuri 

Todennäköisyys (%):  

Varautuminen: Sähkötyöturvallisuuskoulutus, ratatyöturvallisuuskoulutus, 

parityöskentely kartoitusvaiheessa. 

Vaikutus: Aikatauluriski 
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Liitteet 

 

 

Liite 1. Projektin aikataulu 

 

 

 

 

 

 

Month

Week 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Työ

Kartoitus

Dokumentointi

Pääkaavio

Valaisinluettelo

Valaistus ja vaihteenlämmitys sijoituskuva

SPK tulo ja lähtökaapeloinnit

Vaihteenlämmitys

Tarkistus

June July August September January FebruaryOctober November December
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