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Suomen valtion rataverkon välityskykytarpeet tulevat kasvamaan tulevaisuudessa. Rautatiekuljetusten osuus Suomen elinkeinoelämän kuljetustoiminnassa on keskeinen.
Rautatiekuljetusten markkinaosuus Suomessa on noin 25 %. Oulu–Kontiomäki-rataosa
on osa keskeistä rataverkkoa ja sen kunnostamisella varmistetaan riittävä välityskyky.
Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä rautatien päällysrakenteen uusimisprosessiin.
Työssä käytiin läpi päällysrakenteen uusimisen kaikki tekniset työvaiheet. Lisäksi tarkasteltiin Destia Rail Oy:n toteuttaman päällysrakenteen perusparannusurakan Oulu–
Kontiomäki (PRU4) projektinhallintaa. Työssä selvitettiin toteutetun projektin kehitystarpeet ja niihin mahdolliset kehitysratkaisut.
Työtä varten haastateltiin projektissa toiminutta projektinjohtoa, joka antoi näkemyksensä projektin työmenetelmistä, resursseista ja lopputuloksesta. Projektinhallinnan ja
työvaiheiden läpi käymisessä etsittiin parasta toimintatapaa, joka mahdollistaisi paremman lopputuloksen saavuttamisen.
Destia Rail Oy:n toteuttama urakka oli kokonaisuudessaan onnistunut. Urakan alussa
asetettuihin kustannustavoitteisiin päästiin, mutta radan geometriapuutteiden johdosta
aikataulusta jäätiin jälkeen projektin viimeistelyvaiheessa. Jälkikäteen tarkasteltuna potentiaalia vielä parempaankin lopputulokseen olisi siis ollut. Tulevaisuudessa vastaavanlaisilla urakoilla voidaan keskittyä työssä esitettyihin ongelmakohtiin ja toteuttaa onnistunut radan päällysrakenteen vaihtourakka alusta loppuun.
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The growing demands of Finland’s railway network will require growth in the network capacity. The share of railway transportation in Finland's business sector is central. Oulu–
Kontiomäki track section is a crucial part of Finland’s railway track network and therefore it is important to ensure its sufficient transportation capacity.
The objective of this thesis was to study all the work methods of railway superstructure
renovation and the different stages of project management in Destia Rail Ltd.’s project
Päällysrakenteen perusparannusurakka Oulu–Kontiomäki (PRU4). The work methods
were examined to see if they could possibly be improved and developed in the future.
For the thesis, several employees who worked at the project as a supervisor, were interviewed and they gave their opinion and view about the work methods, recourses and
the final result of the project. By going through the project, the purpose was to find the
best methods for even better outcome.
Destia Rail Ltd.’s execution of the project was successful. The objectives and goals, defined before the construction work started, were achieved. As going through the project,
it could be noted that there is potential to reach even better results. In the future, in similar projects, by concentrating in the development areas shown in this thesis, a project
can be executed even better.

Keywords: railways, superstructure, project management
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SANASTO
54E1

Kiskoprofiilin nimi kertoo kiskon painon metriä kohden. Metripaino 54 kg/m

60E1

Kiskoprofiilin nimi kertoo kiskon painon metriä kohden. Metripaino 60 kg/m

Asennustoleranssi

Ratajohdon lopullisen aseman sallitut tosimitat nimellismittaan
nähden

Huoltotoleranssi

Ratajohdon suurin sallittu poikkeama-arvo ja sen ylityttyä on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin

JKV-järjestelmä

Junien kulunvalvontajärjestelmä on JKV-veturilaitteen ja JKV-ratalaitteiden muodostama kokonaisuus

Jk-raide

Jatkuvakiskoraide on raide, jossa kiskon pituus on enemmän
kuin 300 metriä.

Kv-taso

Raiteen korkeusviiva, joka määrittelee raiteen korkeusaseman.
Raiteen korkeusviiva sijaitsee raiteen aluslevyn alapinnan tasossa kiskon kulkureunan kohdalla

Raide

Koostuu ratapölkyistä, ratakiskosta, ratakiskojen kiinnitys- ja jatkososista sekä vaihteista ynnä muista raiteen erikoisosista.

Rd-m

Metrin mittainen osuus yhdestä raiteesta, yksi raidemetri käsittää kaksi kiskometriä

RSU

Ratatyön suojaulottuma, raidetta pitkin ulottuva tila, jonka sisällä
ei saa työskennellä ilman ratatyölupaa tai turvamiesmenettelyä

.
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1 JOHDANTO
Oulu–Kontiomäki-rataosuus käsittää noin 160 raidekilometriä peruskorjattavaa rautatietä.
Korjattava rataosuus on jaettu neljään eri linjaosuuteen, jotka jokainen kilpailutettiin ja
peruskorjattiin erikseen vuosina 2014-2018. Oulu–Kontiomäki-radan perusparannus alkoi vuonna 2014 Komsor Oy:n toimiessa urakoitsijana liikennepaikkavälillä Kontiomäki–
Kivesjärvi. Vuosina 2015-2016 Vr Track Oy voitti kilpailutuksen ja urakoi kahtena seuraavana kesänä ratavälillä Kivesjärvi–Muhos.
Rata peruskorjattiin nykyaikaiseksi vastaamaan elinkeinoelämän ja henkilöliikenteen tarpeita. Rataosuus Oulu–Kontiomäki on raskaasti kuormitettu tavaraliikenteen kuljetusväylä Venäjän transitoliikenteen ja suomalaisen metsäteollisuuden raaka-ainekuljetusten
kulkiessa rataosuudella. Väyläviraston tilaamassa hankkeessa radan puupölkyt vaihdettiin uusiin betonipölkkyihin, vanha tukikerros vaihdettiin uuteen raidesepeliin, kiskot uusittiin ja alimittaiset pengerosuudet levennettiin. Rataosuuden kuivatusjärjestelmiä, siltoja ja
tasoristeysjärjestelyjä parannettiin vastaaman nykyaikaisia vaatimuksia. Tasoristeysten
kansia uusittiin tai korjattiin ja odotustasanteita korotettiin. Lisäksi Muhoksen liikennepaikalla tehtiin raidemuutoksia, asennetiin vaihteita, poistettiin välilaituri ja uusittiin henkilölaituria. Muhoksen ratapihan turvalaiteurakka toimi PRU4:n alistettuna sivu-urakkana,
jossa urakoitsija toimi Vr Track Oy.
Tässä opinnäytetyössä käsitellään Oulu–Kontiomäki-perusparannushankkeen vuonna
2017 alkanutta PRU4-urakkaa, joka on hankkeen viimeinen osuus. Pääurakoitsijana toimi
Destia Rail Oy. PRU4-rakennuskohde sijaitsee rataosuuden Oulu–Kontiomäki km-osuudella 757+120–796+500. Korjattavan alueen pituus on kokonaisuudessaan 38 631 rd-m
(Pikkaralan vaihteet ja Muhoksen vaihde V002 päällysrakenne vaihdettu aikaisemmin).
Rakennuskustannusten hinta urakalla oli noin 9 miljoonaa euroa. Työssä keskitytään
pääasiassa käymään läpi Destia Rail Oy:n urakoimaa radan päällysrakenteen uusimisprosessia ja rakennusvaiheen projektinhallintaa sekä kartoittamaan sen ongelma- ja riskikohtia. Opinnäytetyö toimii jatkossa yrityksen tukena suunniteltaessa samanlaisia työvaiheita sisältäviä urakoita.
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2 RADAN PÄÄLLYSRAKENNE
Radan alusrakenne muodostuu eristyskerroksesta, välikerroksesta sekä mahdollisesta
suodatinkerroksesta ja routalevyistä. Päällysrakenne koostuu radan tukikerroksesta ja
raiteesta. Tukikerroksen tehtävänä on pitää junaraide geometrisesti määrätyssä asemassa, mahdollistaa raiteelle tasainen alusta ja jakaa kuormia alusrakenteelle. Tukikerroksen materiaalina käytetään raidesepeliä tai raidesoraa. Raide muodostuu ratapölkyistä, kiskoista kiinnitysmateriaaleineen sekä muista radan rakenneosista kuten vaihteista. (1, s. 5-6.) (Kuva 1.)

KUVA 1. Radan rakenteen nimityksiä (1, s. 7)
2.1 Päällysrakenneluokat
Suomen rataverkon omistaja Väylävirasto määrittelee kunkin rataosan päällysrakenneluokkiin. Päällysrakenneluokat määrittelevät rakenteeseen käytettävät materiaalit sekä
antavat maksimiarvot kaluston sallituille akselipainoille ja akselipainojen mukaisille nopeuksille. Uusia ratoja suunniteltaessa ja vanhojen, vilkkaimpien ratojen kunnostuksessa
pyritään päällysrakenneluokkaan D. (2, s. 20.) Suomen rataverkko on jaettu päällysrakenneluokkiin A, B1, B2, C1, C2, ja D. (Kuva 2.) A-luokan radoilla on pienimmät nopeusrajoitukset ja akselipainot. Luokan D radat ovat luokiteltu teknisiltä ominaisuuksiltaan parhaimmaksi. (3, s. 23.)
10

KUVA 2. Rataosien päällysrakenneluokat (2, liite 6)
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Hankkeen Oulu–Kontiomäki-rataosa on sähköistetty, junien kulunvalvonnalla varustettu
rata. Radan päällysrakenneluokitus ennen perusparannusta oli C1. Päällysrakenne koostui puupölleistä sekä pääsääntöisesti kiskotyypistä 54E1. Perusparannuksen jälkeen rataluokka nousee luokkaan D. (3.) (Taulukko 1.)

TAULUKKO 1. Päällysrakenneluokitusten mukaiset suurin sallittu nopeus ja akselipaino.
Taulukossa kuvattu myös luokitusten materiaalien laatuvaatimukset (4, s. 23)

2.2 Rataverkon välityskyvyn tarpeet tulevaisuudessa
Suomen rataverkon välityskykytarpeet tavara- ja henkilöliikenteessä tulevat kasvamaan
tulevaisuudessa. Rautatiekuljetusten osuus Suomen elinkeinoelämän kuljetustoiminnassa on keskeinen. Väylävirasto on laatinut vuonna 2014 Rataverkon tavaraliikenneennusteen vuosille 2025 ja 2035. Samanaikaisesti on tehty Tulevaisuuden henkilöliikenneselvitys. Molemmat julkaisut osoittavat selkeästi Suomen rataverkon kriittisimmät kehityskohdat. Oulu–Kontiomäki-rataosa on osa keskeistä rataverkkoa ja sillä tulee varmistaa riittävä välityskyky. (5.)
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Oulu–Kontiomäki–Vartius on merkittävä idän transitioliikenteen väylä. Transitioliikenteessä Suomen kauttakulkureitin ennustetaan pysyvän kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa, koska suomalaisilla toimijoilla on rautatiekuljetuksissa vaadittavaa asiantuntemusta. (6, s. 3.) Rautatiekuljetusten toimivuuden varmistaminen ja rataverkon välityskyvyn parantaminen edellyttävät kuljetuskysynnän ennakointia tulevaisuutta silmällä pitäen
(6, s. 5).
Oulu–Kontiomäki–Vartius-rataosa on yksi Suomen rataverkon alueista, jolla esiintyy välityskykypuutteita (kuva 3). Välityskykyongelmia ilmenee kuvassa näkyvillä rataosilla jo
nykytilanteessa, ja tulevaisuudessa liikennemäärien lisääntyessä välitysvaatimukset lisääntyvät edelleen. Opinnäytetyössä käsiteltävä päällysrakenteen perusparannushanke
on osa Väyläviraston toimenpiteitä pitää Suomen rataverkosto toimivana ja kilpailukykyisenä. (6, s. 22.)

KUVA 3. Suomen rataverkon tämänhetkiset välityskykypuutteet (6, s. 22)
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3 RADAN PÄÄLLYSRAKENTEEN VAIHTO
Vanhan päällysrakenteen uusiminen kokonaan uuteen rakenteeseen vaatii urakoitsijalta
paljon suunnittelua, resursseja sekä monia työvaiheita ennen ja jälkeen varsinaisen työn
suorituksen. Radan päällysrakenteen vaihto voidaan jakaa karkeasti urakalla kolmeen eri
vaiheeseen; valmistelevat työt, päätyövaihe ja jälkityöt. Urakka-aika pitkillä päällysrakenteen vaihtourakoilla kestää mahdollisesti useamman rakennuskauden kaikkine työvaiheineen päätyövaiheen kestäessä urakasta vain muutamia kuukausia. (7.)
Valmisteleviin töihin kuuluvat radan ympäristön raivaustyöt ja pintamaan poisto, pölkkypoteroiden teko, kaapelien kartoitus sekä pölkkypinojen ja kiskojen jako linjalle sekä varastokenttien teko. Päätyövaihe eli päällysrakenteen vaihto sisältää vanhojen kiskojen ja
pölkkyjen poiston, vanhan tukikerroksen leikkaamisen, pölkytyksen, kiskotuksen sekä uuden tukikerroksen sepelöinnin, tukemisen ja harjaamisen. Uudet kiskot neutraloidaan ja
hitsataan jatkuvakiskoraiteeksi. Jälkitöihin kuuluvat luiskien muotoilut, jälkituennat ja siistimistyöt. (8.)
3.1 Päällysrakenteen vaihtotyön vaatimat resurssit
Päällysrakenteen vaihtotyö toteutettiin kahdessa työryhmässä. Työmaapäällikkö vastaa
työmaan yleisjohdosta ja työnjohtajat työn ohjauksesta, aikataulutuksesta sekä työnsuorituksen dokumentoinnista. Työryhmissä ratatöistä vastaavat ottavat liikenteenohjauksesta luvat ratatyöhön ja informoivat työntekijöitä ratatyön alkamisesta ja luvan pituudesta. (9.)
Sähköratatyöryhmä ottaa jännitekatkon, tekee alueen työmaadoitukset ja irrottaa turvalaitteiden ja sähköradan maadoitukset. Noin kymmenen jalkamiehen ryhmä työskentelee
maastossa tehden kaikki vaadittavat käsillä tehtävät työt vanhan raiteen sahauksesta uusien kiskojen kiinnitykseen. Sahatut raide-elementit kuljetetaan varastokentille käyttäen
kahta kiskopyöräkaivinkonetta ja koneen mukana liikkuvaa vaunua. Varastokentillä telakone purkaa vanhat raide elementit irrottaen kiskot ja pölkyt toisistaan. Puretut materiaalit
kuljetetaan varastokentiltä pois rekkakuljetuksin. (9.)
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Työryhmässä yksi tela-alustainen kaivinkone leikkaa vanhan tukikerroksen uuden tukikerroksen pohjan tasoon mittamiehen ottaessa tarkkeita leikkaustyöstä. Vanha tukikerrosmateriaali muotoillaan ratapenkereeseen. Toisella telakoneella jaetaan puomissa olevalla pöllinjakolaitteella uusia betonipölkkyjä mittamiehen osoittamaan asemaan. (9.)
Uudet kiskot nostetaan paikalleen kiskopyöräkaivinkoneen ja kiskonasennuslaitteen
avulla. Perässä tulevat jalkamiehet ruuvaavat kiskon pölkkyyn kiinni kiskoilla kulkevilla
ruuvauskoneilla. Sähkötyöryhmä asentaa tämän jälkeen puretut turvalaitteet ja maadoitukset takaisin. (9.)
Varastokentille tuodaan uusi tukikerrosmateriaali kuorma-autoilla, mistä se lastataan sepelivaunuihin käyttäen kahta pyöräkonetta lastaukseen. Sepeliroikka ja sen mukana kulkeva oma työryhmä purkaa raidesepelin uusitulle osuudelle ja tukemiskone tukee raiteen
haluttuun asemaan. Tämän jälkeen hitsausryhmä neutraloi raiteen jatkuvakiskoraiteeksi.
(9.)
3.2 Valmistelevat työt
Ennen päällysrakenteen vaihtoa linjaosuus tuli valmistella siten, että liikennekatkon aikana tehty vaihtotyö etenisi tehokkaasti ilman turhia viivytyksiä. Tarvittavat raivaustyöt ja
uusien materiaalien jako tuli olla tehtynä ennen kuin vanhaa rataa alettiin purkamaan.
Pitkällä urakalla valmistelevia töitä voitiin tehdä päätyövaiheen kanssa yhtäaikaisesti eri
puolilla työmaata edellyttäen, että työryhmät eivät häiritsisi toistensa työskentelyä. Näin
saatiin hyödynnettyä päätyövaiheen aikaiset pidemmät liikennekatkot ja työtehokkuus
kasvoi.
3.2.1 Raivaustyöt ja pintamaan poisto
Ratapenkereen luiskan yläosasta poistetaan kasvillisuus ja eloperäinen pintamaa 8 metriä raiteen keskilinjasta mitattuna. Pintamaan kasvillisuus poistetaan kaivinkoneella kuorimalla ja penkere muotoillaan. Puusto kaadetaan monitoimikonetta käyttäen. Työkoneiden toimiessa radan läheisyydessä työt on tehtävä raidevarauksen tai turvamiehen turvaamana, jos koneella, työskentelevällä henkilöllä tai kaadettavilla puilla on mahdollisuus
ulottua RSU:aan. Tarvittaessa vanhat kannot jyrsitään tai poistetaan. (10.) (Kuva 4.)
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KUVA 4. Pintamaat kuoritaan kiskopyöräkaivinkoneella ratatasolta
3.2.2 Kaapelikartoitus ja pölkkypoteroiden teko
Pintamaan poiston jälkeen maastoon tehdään kaapelikartoitus. Kaapeleiden sijainti ja syvyys paikannetaan käyttämällä kaapelitutkaa ja kaivamalla ratapenkan sivuun paikannuskuoppa 100 metrin välein. Kuoppa kaivetaan kaapelinäyttäjän ohjaamana syvyyteen,
jossa kaapeli tulee näkyviin. Tarvittaessa kaapeleita syvennetään. (11.) (Kuva 5.)
Kaapelien kartoituksen jälkeen ratalinjalle kaivetaan poterot pöllinippuja varten. Poteroiden sijainnit tulee merkata ennakkoon maastoon, jotta päällysrakenteen vaihtotyön aikana pöllien määrä on tasainen linjalla. Pöllejä täytyy olla oikea määrä, jotta ne eivät lopu
kesken tai jää linjalle odottamaan keräystä. Yhteen poteroon pinotaan 16 kpl betonipöllejä, neljän pöllin riveissä. Poteroiden välinen etäisyys on 9,76 m. Poteroiden pohjat tulee
kaivaa tasaiseksi alustaksi, mikä nopeuttaa pöllinjakolaitteella tehtävää työtä. (10.)
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KUVA 5. Kaapelin syvyyden mitoitus

3.2.3 Kiskojen ja betonipölkkyjen jako
Kiskot ovat jäykästä ja painavasta rakenteestaan huolimatta radan herkimmin vioittuva
komponentti. Tämän vuoksi kiskoja käsiteltäessä on muistettava käyttää vain kiskonkäsittelyyn tarkoitettuja työvälineitä ja tekniikoita. Uudet asennettavat ratakiskot jaetaan uusittavalle linjaosuudelle ennakkoon 150 metrin mittaisina. Kiskot jaetaan jätkänpolun reunaan kiskonjakoyksikköä käyttäen. Kyseisessä urakassa käytettiin VR Trackin ”Roope”kiskonkäsittelylaitteistoa. (Kuva 6.) Laitteisto koostuu työyksiköstä sekä 9 vaunun kiskovaunustosta (12). Laitteisto purkaa kiskot yhdessä kiskopyöräkaivinkoneen kanssa jät-
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känpolun reunaan niin, että ne eivät ole muiden työvaiheiden edessä. Kiskonjaossa oleellisinta on jakaa kiskot niin, että kiskojen päät tulevat mahdollisimman lähelle toisiaan, jotta
ylimääräiseltä kiskojen siirtelyltä vältytään. Kiskot tulee jakaa ja säilyttää maastossa aina
pystyasennossa. (13, s. 1–5.)

KUVA 6. Kiskonjakoyksikkö (14)
Betonipölkyt tuodaan tehtaalta junavaunuissa tai rekkakuljetuksin työmaalle. Pölkkykuormat puretaan pyöräkoneella radan varrelle rakennetuille varastokentille. Varastokentiltä
pölkyt lastataan junavaunuihin käyttäen pyöräkonetta ja vaunun päällä olevaa tela-alustaista kaivinkonetta. Telakone on varustettu pölkkyjen jakoon suunnitellulla jakolaitteella,
jonka avulla pölkyt saadaan jaettua 16 pölkyn nippuihin radan varteen odottamaan paikalleen asennusta. (15.) (Kuva 7.)

18

KUVA 7. Betonipölkyt jaetaan vaunuista telakoneen avulla radan varteen
3.3 Päällysrakenteen vaihto
Valmistelevien töiden jälkeen päästään suorittamaan varsinainen päätyövaihe eli radan
vanhan päällysrakenteen vaihto uuteen, nykyaikaiseen rakenteeseen. Vanha puupölleistä, epäkurantista raidesepelistä ja kevyemmästä raudasta koostunut päällysrakenne
korvataan radan laatuvaatimukset täyttävillä materiaaleilla. Sähköradan ajojohdin säädetään uuden geometrian mukaiseksi. (7.)
3.3.1 Työalueen nopeusrajoitus
Työalueelle, jossa rakennustöiden seurauksena radan rakenne ja geometria muuttuu,
joudutaan tilaamaan nopeusrajoitus. Radan geometria muuttuu hetkellisesti heikommaksi, sillä tukemiskoneella tehtävää lopullista geometriaa ei ehditä tekemään yhden työ-
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vuoron aikana. Sen johdosta työalueen ylittävien junien nopeutta rajoitetaan. Nopeusrajoituksella tarkoitetaan kaikille radalla liikkuville yksiköille määrättyä suurinta sallittua nopeutta määrätyllä matkalla. (16, s. 7.)
Nopeusrajoitusbaliisit ovat JKV-ratalaitteita, joihin ohjelmoidaan muistiin sanoma ennen
rataan asennusta. Junan ajaessa raiteella baliisin yli se saa JKV-veturilaitteen antennilta
energian, jonka avulla baliisin ohjelmoitu sanoma viestittyy JKV-veturilaitteeseen. Sanoma antaa informaatiota nopeuden valvomista varten. (16, s. 7.) (Kuva 8.)
Nopeusrajoituksen tilaaja saa nopeusrajoitussuunnitelman, jossa on ilmaistu rajoituksen
ja baliisien sijainti, kesto sekä ja nopeusmerkkien sijainti. Nopeusrajoitusbaliisit ovat väliaikaisia ja käsin siirrettäviä. Baliisit liikkuvat työalueen liikkuessa linjalla eteenpäin. (16,
s. 8.)

KUVA 8. Radalle asennetut baliisilevyt opastavat kuljettajaa (17)
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3.3.2 Sähköradan jännitekatko
Väyläviraston hallinnoiman rataverkon sähköistysjärjestelmä on 25 kV, jossa 25 kV:n
käyttöjännite syötetään ajojohtimen ja paluukiskon väliin. Ratasähköä käytetään etupäässä junaliikenteen tarpeisiin, sillä se toimii sähkövetoisen ratakaluston energianlähteenä. (18, s. 15.)
Ennen päällysrakenteen vaihtotöiden aloittamista työalueelle tehdään jännitekatko. Toimenpiteitä ennen tehdään jännitekatkopyyntö Väyläviraston käytön johtajalle työalueen
johdinosuuden tekemisestä jännitteettömäksi. Pyyntö laaditaan ennakkoon lomakkeella
viimeistään kaksi viikkoa ennen töiden aloitusta. (19, s. 23.) Käyttökeskus suorittaa jännitekatkoilmoituksen mukaisen kytkennän, kun liikenteenohjaukselta on saatu lupa kytkennälle. Jännitteestä erottamisen jälkeen on varmistettava sähköratalaitteiston jännitteettömyys. Sähköradan virtapiirin jännitteisille johtimille tehdään työmaadoitus ja oikosulkeminen työn ajaksi. Työmaadoituksella tehdään hyvin johtava yhteys maan ja virtapiirin johtimien välille. Toimenpide on tärkeä, sillä työalueelle voi aina päästä jännite virheen, eristyksen pettämisen tai esimerkiksi ilmastotekijöiden seurauksena. (19, s. 25-26.)
Työmaadoitus tehdään yleensä paluukiskon ja jännitteestä erotetun osan välille. Maadoitus tehdään työmaadoitusvälineillä, jotka kiinnitetään käsin eristävillä välineillä kumpaankin päähän työaluetta maksimietäisyydellä 600 m, jos viereisellä radalla on jännite. (kuva
9.) Yksiraiteisella radalla etäisyys saa olla enintään 3 000 m. Maadoitus vaaditaan aina,
jos työskentelyn aikaisesta sähköturvallisuudesta ei voida muuten varmistua, sekä silloin,
jos pienin työskentelyetäisyys alitetaan. (19, s. 26.)
Työmaadoituksen jälkeen työalueelta irrotetaan sähköratamaadoitukset ja turvalaitteet
otetaan tilapäisesti pois käytöstä työn ajaksi. Ennen turvalaitteiden käyttöönottoa takaisin
laitteiden säädöt on tarkastettava ja dokumentoitava. (20, s. 189.)
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KUVA 9. Siirrettävät työmaadoitusvälineet (19, liite 15)
3.3.3 Ajolangan sijainti
Sähköradan ajolangan sijainti suhteessa raiteeseen tulee pysyä sille määrättyjen toleranssien sisällä. Uuden päällysrakenteen vaihto ja radan tukemistyöt muuttavat radan
geometriaa, joten ajolangan asemaa joudutaan säätämään niin, että työmaan ajan voimassa olevan nopeusrajoituksen mukaiset toleranssivaatimukset täyttyvät. Mittaus ja
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säätötyöt dokumentoidaan jokaisessa työvuorossa. Mittauksessa ja säätötyössä tarkkailtavat ajolangan staattiset suureet määräytyvät ajolangan siksakin toleranssin, korkeuden
toleranssin ja pituuskaltevuuden toleranssin mukaan. (21, s. 41.) (Taulukko 2.)
TAULUKKO 2. Ajolangan korkeuden toleranssi-indeksien raja-arvot [mm/m, ‰] (21, liite
2)

3.3.4 Raide-elementtien purku
Vanha purettava rata sahataan tai polttoleikataan 20-25 metrin mittaisiksi elementeiksi.
Elementit siirretään työalueelta pois käyttämällä kahta kiskopyöräkaivinkonetta ja kiskoilla kulkevaa vaunua, jota kaivinkone vetää perässään. Elementit siirretään pois työalueelta vetämällä niitä vanhoja kiskoja pitkin ja pinoamalla ne kuljetusvaunuun. (Kuva 10.)
Elementit kuljetetaan varastokentille, jossa ne puretaan koneellisesti. Purkupaikalla elementit nostetaan metallipukkien päälle, ja koneella erotetaan kiskot ja pöllit toisistaan.
Kiskot ja pöllit varastoidaan kentälle ja noudetaan pois rekkakuljetuksin. Purettavista elementeistä irtoaa paljon pientä metalliromua, kun kiskojen kiinnikkeet irtoavat purkuvaiheessa. Kun työalue on siirtynyt linjalla eteenpäin ja varastokenttä vaihtuu seuraavaan,
vanha kenttä puhdistetaan metalliromusta magneetin avulla. (22.)
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KUVA 10. Vanha raide puretaan elementteihin ja kuljetetaan pois työalueelta
3.3.5 Vanhan tukikerroksen leikkaus
Vanha tukikerros leikataan uuden tukikerroksen pohjan tasoon. Betoniratapölkkyraide
vaatii tukikerroksen paksuudeksi 550 mm. (1, s. 20.) Tukikerroksen paksuus mitataan Kvtasosta alaspäin (1, s. 16). Pois leikattua vanhaa tukikerrosmateriaalia ei kuljeteta pois,
vaan se muotoillaan ratapenkereeseen. Leikkaus tehdään GPS-varustetuilla tela-alustaisilla kaivinkoneilla. GPS-koneohjauksella kuljettaja näkee pohjan koron ilman jatkuvaa
mittamiehen käyttöä. Mittamies ottaa välikerroksen yläpinnan mittatarkkeet 20 metrin välein ja merkitsee maalilla uusien pöllien reunalinjan. (9.) (Kuva 11.)
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KUVA 11. Vanha tukikerros leikataan oikeaan korkoon mittamiehen ja koneautomaation
avulla
3.3.6 Pölkytys ja kiskotus
Uudet betonipölkyt asennetaan telakaivinkoneeseen liitettävällä pölkynjakolaitteella uuden tukikerroksen pohjan tasoon. Telakone ottaa linjalle valmiiksi jaetuista nipuista pölkynjakolaitteella neljä pölkkyä kerralla ja jakaa ne linjalle mittamiehen osoittamaan linjaan. (9.) (Kuva 12.) Jk-raidetta rakennettaessa yksittäisen ratapölkkyvälin on oltava välillä 590-630 mm. ja nimellismitta on 610 mm. (1, s. 29.) Jakolaite asettaa automaattisesti
jakovälin 610 mm. Pölkkyvälien laadunvarmistuksessa mitattiin lisäksi satunnaisotanta
noin 200 metrin välein mittanauhalla 5. pölkkyvälistä (9).
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KUVA 12. Pölkynjakolaitteella pölkyt saadaan asennettua heti oikeaan asemaan
Pölkynjakokoneen perässä tulee kiskotusryhmä, joka nostaa linjalle jaetun uuden kiskon
paikalleen. Kisko nostetaan paikalleen kiskonasennuskoneella, joka käsittelee kahta pitkää kiskoa yhtäaikaisesti. (Kuva 13). Kisko on puhdistettava harjalla hiekasta ja kivistä
ennen pölkyn päälle nostoa, jotta kiskon ja pölkyn väli pysyy puhtaana. Kiskonasennuskoneen perässä tulevat kiskoilla työnnettävät ruuvauskoneet, joilla kiskot kiinnitetään ratapölkkyyn. 150 metrin pätkissä olevat kiskot yhdistetään toisiinsa sidekiskoliitoksilla. Uuden ja vanhan päällysrakenteen rajakohtaan asennetaan liityntäkiskoelementti, jolla voidaan yhdistää uusi 60E1-kisko vanhaan 54E1-kiskoon. (9.)
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KUVA 13. Kiskot nostetaan paikalleen kiskonasennuskoneella
3.3.7 Raiteen sepelöinti, tuenta ja harjaus
Raidesepeli tuodaan radan varrelle rakennetuille varastokentille rekkakuljetuksilla. Kiskotuksen jälkeen radan uusi tukikerrosmateriaali, eli raidesepeli (LARB 16) kuljetetaan työkohteeseen. Raidesepeli lastataan pyöräkoneilla varastokentiltä sepelivaunuihin ja kuljetaan kiskoja pitkin purkupaikalle. Tukikerrosmateriaali lasketaan sepelivaunujen pohjassa
olevista luukuista kaluston samalla liikkuen veturin vetämänä eteenpäin. Vaunuissa oleva
henkilöstö laskee raidesepeliä vaunun luukkujen hallintalaitteita käyttäen ja samalla tarkkailee, että sepeliä tulee radalle oikea määrä. (9.) (Kuva 14.)
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KUVA 14. Uusi tukikerrosmateriaali lasketaan vaunujen pohjaluukuista radalle
Sepelöity raide tuetaan oikeaan pysty- ja vaakageometriaan tukemiskoneella (kuva 15).
Mittamies mittaa täkymetrillä raiteen sijainnin ennen tuentaa ja antaa tukemiskoneelle
”nuotit”, joiden mukaan kone muuttaa radan geometriaa. Tukemiskoneella nostetaan ja
tarvittaessa siirretään rataa sivusuunnassa. Noston aikana tukemiskone samalla tiivistää
raidesepeliä ratapölkkyjen alle, mikä jättää radan haluttuun asemaan (23, s.30). Raidetta
tuettaessa maksiminostokorkeus yhdellä tuennalla on 70 mm, joten raide tuetaan yleensä
useaan kertaan ja työ vaatii täydennyssepelöintiä (23, s.53).
Tuennan jälkeen raide harjataan ja aurataan harjakoneella. Harjakone putsaa radan pölkynpäälliset, kiinnikkeet ja kiskon jalan ylimääräisestä raidesepelistä. Kone pystyy keräämään sepeliä ja pudottamaan sitä kohtiin, jotka vaativat lisäsepelöintiä. Harjakone auraa
samalla tukikerroksen nopeuden vaatimaan normaalipoikkileikkaus muotoon. (24, s.16.)
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KUVA 15. Radan linjatukemiskone Plasser & Theurer 08-32 Duomatic
3.3.8 Termiittihitsaus ja neutralointi
Uusittu päällysrakenne neutralisoidaan ja hitsataan jatkuvakiskoraiteeksi seuraavissa
työvuoroissa, ennen kuin radan kuormitus on ylittänyt 1 000 000 brt (9). Ilman lämpötilamuutokset vaikuttavat kiskon pituuteen, mikä synnyttää kiskossa jännitystiloja. Kiskon
neutraloinnilla poistetaan jännitteet vapauttamalla kiskonkiinnitykset ruuvauskoneilla.
Neutraloinnin ideana on saattaa kisko sen neutraalipituuteen, joka on lämpötilavälillä +1222 0C, ja hitsata se tämän jälkeen jatkuvakiskoraiteeksi (25, s. 13-14). 150 metrin pituisissa pätkissä olevat kiskot hitsataan yhteen termiittihitsauksella. Termiitti-menetelmässä
hitsattavaan saumakohtaan asennetaan muotit, jotka tiivistetään tiivistyshiekalla kiskoon
kiinni. Kiskon esilämmityksen jälkeen muottien päälle asennetaan upokas, joka sisältää
rautaoksidia ja alumiinijauhetta. Sekoite sytytetään ja reaktiossa sula teräs täyttää hitsattavan kiskojen raon. Jäähtymisen jälkeen hitsikohta viimeistellään hiomalla. (26, s. 3334.) (Kuva 16.)
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KUVA 16. Termiittihitsaus (27)
3.4 Jälkityöt
Päällysrakenteen vaihdon jälkeen uusittu rataosuus vaatii vielä paljon viimeisteleviä töitä.
Varastokentät siistitään purettujen raide-elementtien romusta, penkereet ja luiskat muotoillaan oikeaan poikkileikkausmuotoonsa ja pölkkypoterot peitetään. Uusitulla radalla
suoritetaan radan geometrian tarkastus. Radantarkastusvaunu Ttr1 51 (Emma) mittaa
radan korkeuspoikkeamat, nuolikorkeuden, raideleveyden, kallistuksen ja ristiheiton (28,
s. 3). Raiteentarkastustuloksissa virheluokkia ovat C-, D- ja *-luokka (taulukko 3). Radan
kunnossapitotaso määrittelee raja-arvot, minkä verran tiettyä mitattavaa virhesuuretta radassa saa olla. C-luokan virhe tarkoittaa alkavaa virhettä, jonka etenemistä tulee seurata.
D-luokan virhe tarkoittaa tulevaisuudessa korjattavaa virhettä. Tarkastuksissa ilmenneet
*-luokan virheet aiheuttavat välittömiä toimenpiteitä. Kunnossapitäjän on tarkistettava *30

luokan virhe ja asetettava tarvittaessa radalle junien nopeusrajoitus, kunnes virhe saadaan korjattua. (28, s. 10.) Mittauksissa havaitut geometriavirheet korjataan tukemiskoneella. Tukemiskoneen työpiirturilta ja mittamiehen täkymetrimittauksilla tarkistetaan korjattu geometria (29, s. 6).
TAULUKKO 3. Virheluokat ja kunnossapitotasot korkeuspoikkeamien raja-arvoissa (28,
s. 11)

31

4 OULU–KONTIOMÄKI-RATAOSUUDEN PERUSPARANNUS
Väyläviraston hanke Oulu–Kontiomäki-perusparannus on jaettu neljään toteutusosaan.
Ennen perusparannusta noin 160 kilometriä pitkä henkilö- ja tavaraliikenteen rataosa oli
C1-luokan rata, joka oli sähköistetty ja varustettu junien kulunvalvonnalla. Radan päällysrakenteen kiskotyyppinä oli pääsääntöisesti 54E1 ja käytössä olivat vielä vanhat puupölkyt. Rata-osuuden kunnossapitotaso oli 1. (3, s. 3.)
Rataosuudella oli jouduttu paikallisesti alentamaan junien nopeuksia johtuen mm. radan
huonosta geometriasta, tasoristeysnäkemistä ja siltojen heikosta kunnosta. Osuudella tavarajunien maksiminopeus oli 120 km/h akselipainolla 200 kN ja 100 km/h akselipainolla
225 kN. Henkilöjunilla suurin sallittu nopeus oli 140 km/h. Rataosuudella liikkuvien itäisen
yhdysliikenteen vaunujen enimmäisakselipaino oli 245 kN. (3, s. 3.)
Rataosa on Väyläviraston kunnossapitoaluetta 11 ja tässä opinnäytetyössä tarkasteltava
toteutusosa (PRU4) sijaitsee Oulun ja Muhoksen kuntien alueella ratakilometrivälillä
757+120–796+500. Urakka-alueella sijaitsevat Pikkaralan ja Muhoksen rautatieliikennepaikat. (3, s. 4.)
Rakennustyöt valmistuivat syksyllä 2017 ja jälkitöiden jälkeen päällysrakenneluokka on
noussut parhaaseen D-luokkaan. Luvussa 4 pureudutaan tarkemmin Destia Rail Oy:n
toteuttaman urakan vaiheisiin talouden ja projektinhallinnan näkökulmasta.
4.1 Urakan tarjouskilpailu
Väylävirasto julkaisee HILMA-ilmoituskanavassa julkisista hankinnoistaan. Yritykset saavat reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja tietoa tulevista hankinnoista (30). Väyläviraston kilpailuttamaan urakkaan lähti tarjoamaan 4 eri rautatiealan
urakoitsijaa, jotka täyttivät tarjouspyyntökirjeessä esitettyjen urakoitsijan soveltuvuuden
vähimmäisvaatimukset.
Hyväksyttyjen tarjousten vertailussa urakoitsijat saavat pisteitä antamastaan hinnasta
sekä urakoitsijoiden toimittamien laatutarjouksien arviointipisteistä. Laatutarjouksien ar-
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vionitipisteet muodostuvat urakoitsijan tilaajalle toimittamien laatu- ja turvallisuussuunnitelmien perusteella. Tarjouskilpailussa voittajaksi valittiin Destia Rail Oy. Tarjouksen valintaperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta eli tarjouksen yhteenlaskettu
hinta- ja laatupisteet olivat korkeimmat. Tarjouksen pisteytyksen painoarvot olivat laatuosalla 15 % ja hintaosalla 85 %. (31.)
4.2 Aikataulutavoitteet
Urakka-aika alkoi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen vuonna 2017 huhtitoukokuun taitteessa valmistelevilla töillä. Varsinaiseen rakennustyöhön sai ryhtyä, kun välitavoitteen 1
mukaiset laatudokumentit oli luovutettu ja hyväksytetty tilaajalla. Tilaaja oli varannut päällysrakenteen vaihdolle 75 kpl 10 tunnin mittaista työvuoroa aikavälillä 10.7.-20.10.2017.
Vuoden 2018 rakennuskaudella urakka-alueella tehtiin pääasiassa enää viimeisteleviä
töitä ja urakka-aika päättyi 30.9.2018. Tilaaja asetti urakalle seitsemän välitavoitetta, jotka
koskivat laatudokumentointia ja rakennusajan eri työvaiheita (32). Tarjouslaskentavaiheessa tarjottavalle urakalle laadittiin projektin yleisaikataulu ja päätyövaiheen ”minuuttiaikataulu”, joissa lueteltiin jokaisen työvaiheen ajankohta, kesto ja tarvittavat resurssit.
(Taulukko 4.) Lisäksi henkilö- ja koneresursseille laadittiin viikoittainen resurssiaikataulu,
jota päivitettiin työmaapalavereissa.
Pääurakoitsija Destia Rail asetti itselleen tilaajan sopimuksen mukaisia aikataulutavoitteita tiukemmat tavoitteet. Päätyövaihe lähdettiin toteuttamaan kahdessa työryhmässä.
Ryhmät työskentelivät linjalla yhtäaikaisesti tavoitteenaan vaihtaa päällysrakennetta 450
m/ryhmä/työvuoro. Vaihdettavana oli 38 525 rd-m päällysrakennetta ja aikaa 75 työvuoroa. Kahden ryhmän yhtäaikaisella työskentelyllä tavoitteena oli saada etenemäksi vähintään 900 rd-m/työvuoro. Tällä pyrittiin saamaan päätyövaihe valmiiksi hyvissä ajoin
ennen varatun 75 työvuoron päättymistä.
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TAULUKKO 4. Päällysrakenteen vaihdon ”minuuttiaikataulu” 450 metrin päivätavoitteelle

4.3 Kustannustavoitteet
Urakka toteutettiin kokonaishintaisena urakkana sisältäen yksikköhintaisia töitä. Urakan
yksikköhintaisia töitä olivat kuitukaapelin syvyyden kartoittaminen ja syventäminen, laskuojien raivaus ja riskipuiden poisto. Kustannustavoitearviossa jokaisen työvaiheen kustannukset eriteltiin laskemalla suoritemäärän ja yksikkökustannuksen kautta työkustannus. Tavoitearviossa eriteltiin lisäksi projektin yhteiskustannukset, joihin kuuluvat projektin hallinnalliset kulut, työmaahuolto, riskit ja takuuvaraus.
Urakoitsijalle maksettiin korvaus suoritetuista työvaiheista urakkasopimuksen mukaisen
maksuerätaulukon mukaan. Maksuerätaulukko on luotava tilaajalle niin, ettei se ole etupainotteinen. Maksuerätaulukon erät määräytyivät sopimuksen allekirjoituksen, välitavoitteiden, suoritettujen työvaiheiden ja urakan vastaanoton mukaan. Urakan ensimmäinen
maksuerä kattaa kertyneet aloituskustannukset, mutta kuitenkin suuruudeltaan enintään
3 % verottomasta urakkahinnasta. Välissä olevat yksittäiset maksuerät ovat laskutuskelpoisia, kun maksuerän kohde on kaikilta osin valmis sekä laatuaineisto on toimitettu ja
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hyväksytetty tilaajalla. Viimeisen maksuerän on oltava vähintään 10 % verottomasta urakkahinnasta. Maksuerä on maksukelpoinen, kun urakka on vastaanotettu, takuuajan vakuus asetettu, mahdolliset myöhästymiskysymykset selvitetty ja määrätyt loppudokumentit on toimitettu tilaajalle ja tilaaja on ne hyväksynyt. (32.)
4.4 Välitavoitteet ja kannustinjärjestelmä
Väyläviraston tavoitteena oli edistää urakan tärkeimpien tavoitteiden toteutumista kannustinjärjestelmällä. Urakan aikana tarkkailtiin mm. työrakojen aikataulujen pitävyyttä ja
junaliikenteen häiriöttömyyttä, työnaikaisen kunnossapidon hallintaa, raiteen jatkuvaksi
hitsaamista sekä urakoitsijan tarjouksessa esittämien laatulupausten täyttymistä. Kannustinjärjestelmässä tilaaja antoi urakoitsijalle urakan tärkeimmistä vaiheista joko rahallisia sanktioita tai palkkioita sen mukaan, oliko työvaihe ollut aikataulussa tai myöhästynyt.
(31, s.14.)
Tilaaja asetti urakalle 7 sakollista välitavoitetta, jotka koskivat laatudokumentointia ja rakennusajan eri työvaiheita. Urakan ja välitavoitteiden viivästyssakot määräytyivät tavoitekohtaisesti. Myöhästymisistä välitavoitteista nro 2-7 sakotettiin 0,25 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta ja kiinteä 10 000 € jokaiselta täydeltä myöhästymisviikolta. Urakan valmistumisen viivästyssakko oli 0,25 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta jokaiselta täydeltä myöhästymisviikolta ja välitavoitteen nro 1 viivästyssakko oli 10 000 €
jokaiselta alkavalta myöhästymisviikolta. Kaikissa viivästysakoissa voitiin sakottaa enintään 10 viikolta. (32, s. 25-26.)
4.5 Riskikartoitus
Ennen rakennustöiden aloitusta projektille tehtiin riskikartoitus. Merkittävimmiksi riskitekijöiksi arvioitiin pääasiassa aikatauluihin ja kapasiteettiin vaikuttavat tekijät. Lisäksi merkittävänä riskitekijä arvioitiin olevan mahdolliset lämpötilahaitat ja materiaalien määräriskit.
Projektilla työskentelevän kiskokaluston tärkeimmät ja vaikeimmin korvattavissa olevat
yksiköt olivat sepelöintikalusto ja tukemiskone. Tukemiskoneen työnkuvasta johtuen koneen osat ovat suurella rasituksella ja siten hyvin alttiita mahdolliselle rikkoutumiselle.
Sepelöintikaluston tai tukemiskoneen rikkoutuminen laskettiin todennäköiseksi ja otettiin
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huomioon tarjouslaskennassa arvioimalla sen aiheuttavan ainakin yhden kokonaisen työvuoron menetystä urakka-aikana.
Urakka-ajan ajoittuessa keskelle kesää tuli lämpötilahaitat ottaa riskien analysoinnissa
huomioon. Vapaa kiinnittämätön ratakisko reagoi suuriin lämpötilamuutoksiin. Lämmetessä kiskon käsittely vaikeutuu, kun sen pituus kasvaa ja kisko notkistuu.
Materiaalien määräriskeillä tarkoitettiin lähinnä riskiä tukikerrosmateriaalin liiallisesta levityksestä radalle. Urakalle oli laskettu teoreettiset kuutiomäärät raidesepeliä. Jo pelkästään 2 % liika levitys tukikerrosmateriaalia metrille toisi miljoonakustannukset 38 631 rdm pitkällä urakalla.
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5 PROJEKTINHALLINTA RAKENNUSVAIHEESSA
PRU4-urakan laajuus kaikilla mittareilla oli uutta monelle projektilla toimineelle työntekijälle. Taloudellisesta ja teknisestä näkökulmasta katsottuna kesän 2017 työt vaativat paljon suunnittelua, ammattitaitoa ja ymmärrystä laajan kokonaisuuden hallitsemisesta. Projektilla toimi pääurakoitsija Destia Rail Oy:n lisäksi ali- ja sivu-urakointina yli 15 eri urakoitsijaa mm. koneurakoinnin ja sähköradan työtehtävissä.
5.1 Resurssienhallinta
Projektinhallinnan henkilö-, kone- ja materiaaliresurssien suhteen teki haastavaksi erityisesti se, että työt päätettiin toteuttaa kahdessa työryhmässä suurella volyymillä. Yhtäaikaisesti noin 5 kilometrin etäisyydellä toisistaan työryhmät purkivat vanhaa rataa ja rakensivat tilalle uutta.
Rautateillä toimiessa haasteena varsinkin yksiraiteisilla radoilla on töiden sovittaminen
niin, että kiskoilla liikkuvat yksiköt eivät ole toistensa edessä, kun yksikkö haluaa liikkua
työalueelle tai sivuraiteelle väistämään muuta liikennettä. Ratkaisuksi tähän ongelmaan
urakka-alueelle rakennettiin väliaikaisia pistoraiteita ja varastokenttiä. Pistoraiteiden ja
varastokenttien rakentaminen mahdollisti sen, että siirtymämatkat lyhenivät linjalla. Purettavien rataelementtien ja uuden tukikerrosmateriaalin kuljetukset eivät haitanneet toisiaan ja perässä työskentelevät hitsausryhmät saivat hitsattua uudet kiskot jatkuvakiskoraiteeksi ennen kuin määrätyt bruttotonnirajat ylittyivät.
Resurssienhallintaa ohjattiin ja suunniteltiin resurssiaikataululla, joka kuvasi neljä viikkoa
eteenpäin koneiden ja henkilöiden työtehtävät ja niiden keston. Resurssisuunnittelua tehtiin viikoittaisissa yhteensovituspalavereissa yhdessä aliurakoitsijoiden kanssa.
Henkilöresurssienhallinta vaati projektin työnjohdolta paljon suunnittelua ja työntekijöiden
oma-aloitteisuutta. Projektilla työskenteli yhteensä kesän aikana yli 150 työntekijää ja joukossa oli myös ulkomaalaisia työntekijöitä. Työryhmiin nimettiin aina vähintään yksi henkilö, jonka kanssa kommunikoitiin joko suomeksi tai englanniksi. Työalueen laajuudesta
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johtuen jokaista suoritettavaa työvaihetta ei ollut mahdollista valvoa työnjohtajien puolesta, joten työtehtävien suorittaminen vaati työnjohdolta luottoa ja työntekijöiltä omaaloitteisuutta.
5.2 Projektin viestintämenettelyt
Projektinaikaisen tiedonkulun varmistaminen oli tärkeimpiä tekijöitä onnistuneeseen työn
toteutukseen. Projektille laadittiin toiminta- ja laatusuunnitelma, jonka yhtenä osa-alueena on projektin aikaisen tiedonkulun varmistaminen kaikkien osapuolten välillä. Tilaajaa tuli informoida reaaliaikaisesti projektin toteuttamiseen, laatuun ja kustannuksiin huomattavasti vaikuttavista tekijöistä.
Työmaalla pidettiin yllä päivittäin sähköistä työmaapäiväkirjaa, johon kirjattiin työvaiheiden aloitukset ja lopetukset, häiriöt, tehdyt tarkastukset ja katselmukset sekä työmaalla
pidetyt kokoukset. Työmaapäiväkirjan ylläpitäjä ja hyväksymismenettelyt sovitaan etukäteen sopimusvaiheessa tai ensimmäisessä työmaakokouksessa.
Pääurakoitsija sopi tilaajan kanssa työmaakokousten järjestämisestä sekä kokouksissa
käsiteltävistä asioista. Ennen kokousta urakoitsija toimitti tilaajalle työvaiheilmoituksen,
jossa käyvät ilmi projektin aikataulutilanne, resurssit, laskutus, turvallisuus- ja ympäristöasiat sekä muut urakoitsijan ilmoittavat asiat. Työmaakokouksessa käydään läpi työvaiheilmoituksessa ilmi tulevat asiat sekä tilaajan hyväksyntää tai kannanottoa vaativat
asiat.
Työmaalla tehtiin tarvittaessa katselmuksia tietyn asiantilan toteamiseksi. Katselmuksien
tulokset kirjataan katselmuspöytäkirjaan ja työmaapöytäkirjaan. Katselmuksien pidosta
sovittiin tilaajan edustajan kanssa.
Pääurakoitsijan sisäinen tiedonkulku käsittää päivittäisen puhelimilla ja sähköpostilla toimivan totiedonkulun lisäksi erilaisia palaverityyppejä. Ennen rakennustyön aloitusta pidettiin projektin aloituspalaveri. Siihen osallistuivat ainakin pääurakoitsijan työpäällikkö,
työmaapäällikkö, työnjohtajat ja tarjouslaskija. Aloituspalaverin tarkoituksena on varmistaa projektin suunnitelmallinen ja hallittu aloitus sekä delegoidaan projektin aloittamiseen
liittyvät toimenpiteet. Aloituspalaverin lisäksi pääurakoitsija pitää pääasiassa työnjohto- ja
työvaiheiden aloituspalavereja. Työnjohtopalavereja pidettiin aloituspalaverissa sovituin
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välein sekä tarvittaessa useammin. Palavereihin osallistui myös tarvittaessa aliurakoitsijoiden edustajia. Työnjohtopalavereissa käydään läpi aikataulutilanne, työmaatilanne,
suunnitelmat, aikaisempien viikkosuunnitelmien toteutuminen, tulevat viikkosuunnitelmat,
aliurakoitsijoiden tilanne, mittaustulokset, hankinnat, laadunvarmistus sekä ympäristö- ja
turvallisuusasiat. Isoista työvaiheista pidettiin lisäksi erilliset työvaiheiden aloituspalaverit.
Työvaihepalavereissa työn toteuttajat perehdytetään työvaihekohtaisiin vaatimuksiin ja
suunnitelmiin.
Pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden välinen tiedonkulku urakalla tapahtui aliurakan aloituspalavereissa ja tarpeen mukaan erillisissä aliurakoitten yhteensovituspalavereissa.
Aloituspalaverissa sovittiin työtehtävien ajoittamisesta ja niiden yhteensovittamisesta ja
yleisistä käytännön järjestelyistä. Aloituspalaverissa varmistetaan samalla aliurakoitsijan
tietoisuus suunnitelmista, turvallisuusvaatimuksista sekä ympäristö- ja laatuvaatimuksista. Erillisiä yhteensovituspalavereja järjestettiin tarpeen mukaan, jos töiden yhteensovittaminen sitä vaati. Kokouksissa käsitellään esimerkiksi suunnitelma- ja aikataulumuutoksia tai laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusasioita.
Urakka-alueen laajuudesta johtuen pääurakoitsijan ja kolmansien osapuolien välinen tiedonkulku on myös olennainen osa projektin viestintämenettelyjä. Urakan töissä jouduttiin
käyttämään yksityisteitä, joten teiden käyttöä varten oli hankittava tienpitäjän suostumus
ja tien käytöstä oli laadittava kirjallinen sopimus. Pääurakoitsijan hankittavaksi jäävien
alueiden sijainti oli valittava niin, että yksityis- tai yleistietä ei estetä tai liikaa häiritä työskentelyn aikana. Pääurakoitsija vastasi myös käyttämien teiden kunnossapidosta työmaan keston ajan. Radan yli kulkevien tasoristeyskansien väliaikainen poisto työnajaksi
vaati yksityiskohtaisen liikenteenohjaussuunnitelman tekoa tilaajalle sekä työnaikaisen
liikennejärjestelyjen toteuttamisen liikenteenohjauksella sekä liikennemerkkien ja opasteiden käytöllä.
5.3 Laadun tarkkailu ja mittaukset
Ennen töiden aloitusta projektille perustettiin sähköinen projektipankki. Projektipankkia
ylläpidetään koko projektin keston ajan lopulliseen hyväksymiseen saakka, jolloin koko
kertynyt laatuaineisto luovutettiin tilaajalle. Projektipankki tulee sisältää kaikki suunnitte39

luun, työn toteutukseen ja laadunmittaukseen liittyvä aineisto reaaliajassa. Tilaajan edustajilla on käyttöoikeudet projektipankkiin. Työvaiheista dokumentoidaan ja raportoidaan
tilaajalle tehdyt määrä- ja massalaskelmat ja radan geometriaan vaikuttavien töiden aikana urakoitsijan tuli mitata radan sijaintia päivittäin.
Ennen töiden aloitusta urakoitsija laati mittaussuunnitelman ja hyväksytti sen tilaajalla.
Uudesta valmiista päällysrakenteesta mitataan xyz-koordinaattitiedot kaarteissa 20 metrin ja suorilla 60 metrin välein. Välikerroksen yläpinnan (kaivu / täyttötaso) kaivuutasaisuus varmistetaan mittaamalla korko ja leveys 20 metrin välein. Kaivinkoneiden koneohjauksen tuottaman tarkemittaustieto on riittävä dokumentaatio osoittamaan tarvittava
laatu. Lisäksi koko työalueelta tulee laatia poikkileikkauskuvat 100 metrin välein, joissa
näkyvät koko radan rakenne mukaan lukien tukikerroksen taitepisteet ja ojien korot. Kuivatuksista laaditaan tarkkeet, joissa näkyvät ojien taitepisteet. (29.) Asennettavien pölkkyjen pölkkyväli mitataan satunnaisotannassa noin 200 metrin välein viidestä pölkkyvälistä (9).
Sähköradan mittauspöytäkirjat toimitetaan aina valmiista työnsuorituksesta. Sähköradan
lankojen on oltava urakan aikana jatkuvasti huoltotoleranssissa ja viimeistään urakan luovutusvaiheessa asennustoleranssissa (33, s. 5).
Radan jatkuvakiskohitsauksessa hitsauskohdat tarkastetaan ultraäänitarkastuksella. Ultraäänitarkastuksella määritetään kiskojen mahdolliset sisäiset viat, mitkä eivät näy ulospäin. Kiskojen ja vaihteiden ultraäänitarkastuksessa löytyneet viat rekisteröidään ja poistetaan raiteesta ennen kuin ne vaarantavat liikenneturvallisuuden. Usein kiskoissa ja hitseissä olevat viat eivät johda välittömästi murtumaan vaan kasvavat liikennekuormituksen myötä ja murtuvat vasta vian kasvettua riittävästi. (19, s. 28.)
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5.4 Projektin kustannusseuranta
Destia käytti projektin raportointi- ja seurantaohjelmistona Fujitsu C7 -ohjelmistoa. Ohjelmisto oli tukena jokapäiväisessä projektintoiminnassa. C7 on projektin toiminnanohjausjärjestelmä, joka sisältää yrityksen projektinhallinnan työvaiheet tarjouslaskennasta laskutukseen (34).
Kustannusseurannan tavoitteena oli varmistaa totuudenmukaisen lopputuloksen ennustaminen sekä mahdollistaa reagoiminen riittävän ajoissa mahdollisiin toimenpiteisiin.
Huolellinen kustannusten seuranta turvaa urakoitsijan aseman mahdollisissa ristiriitatilanteissa. Ristiriitatilanteita voi syntyä urakalla esimerkiksi aikataulun venymisestä tilaajalähtöisistä syistä tai esimerkiksi urakoitsijan ja tilaajan erilaisista lisä- ja muutostyötulkinnoista.
Kustannusseurannan tehokkaimpia keinoja oli luoda projektille tehtäväkohtainen tilikartta, jonka avulla tietyn työvaiheen kustannukset tiliöidään tilikartan osoittamalle numerolle. Tiliöinnin avulla voitiin seurata toteutuneita kustannuksia ja verrata suunniteltuihin
kustannuksiin työvaihekohtaisesti. Projektin tilikartan tehtäväluettelointi jaetaan yhteiskustannuksiin ja työkustannuksiin.
Projektille laadittiin ennuste, jonka avulla pystytään arvioimaan projektin teknistä valmiusastetta. Toteutuneita työmääriä verrataan kokonaistyömääriin jokaisella työvaiheella ja
toteutuneita kustannuksia tekniseen valmiusasteeseen. Lopulliset projektin kokonaiskustannukset voidaan ennustaa jäljellä olevien työmäärien avulla. Projektin kokonaistuotot
voidaan ennustaa laskemalla sopimushinta, hyväksytyt lisä- ja muutostyöt sekä muut urakan sopimustekijät.
Työnjohto seuraa projektin laskutustilaa ja pyrkii pitämään laskutuksen kuluja suurempana koko projektin ajan. Urakoitsijalle maksettiin korvaus tehdystä työstä urakkasopimuksessa olevan maksuerätaulukon mukaisesti. Maksuerätaulukon ensimmäinen erä
kattaa urakassa kertyneet aloituskustannukset ja on maksukelpoinen urakkasopimuksen
allekirjoittamisen, vakuusmaksun ja tarvittavien laatupaperien toimittamisen jälkeen. Tämän jälkeen yksittäiset maksuerät tulevat maksukelpoisiksi, kun maksuerän kohde oli kokonaisuudessaan valmis.
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6

PROJEKTIN KEHITYSMAHDOLLISUUDET

Käytäessä projektia läpi tekniseltä ja taloudelliselta kannalta voidaan todeta, että projekti
oli kokonaisuudessaan Destia Rail Oy:n kannalta onnistunut. Destialla oli urakan työnjohdossa myös paljon nuoria toimihenkilöitä, jotka eivät olleet työskennelleet tämän kokoluokan hankkeilla, joten lopputulokseen voi olla tyytyväinen. Urakalla toimineet lukuisat
aliurakoitsijat olivat ammattitaitoisia ja yhteistyö urakoitsijoiden välillä toimi pääosin mutkattomasti. Taloudellisesti urakalla päästiin katetavoitteeseen ja teknisesti päätyövaihe
suoritettiin aikataulussa. Potentiaalia parempaan suoritukseen myöskin jäi. Luvuissa 6.16.2 käsitellään kehitysmahdollisuuksia seuraaville vastaavanlaisille radan hankkeille.
6.1 Valmistelevat työt ja päätyövaihe
Valmistelevat työt onnistuivat kokonaisuudessaan suunnitellussa aikataulussa ja lasketuilla kustannuksilla. Valmistelevista töistä haasteellisin työvaihe oli pöllinippujen jako linjalle. Pöllit tuotiin työmaalle rekkakuljetuksin, purettiin pyöräkoneella varastokentille, lastattiin junavaunuihin ja purettiin junavaunun päällä olevalla telakoneella linjalle nippuihin
odottamaan uuden radan pölkytystä.
Tulevaisuudessa resurssien mahdollistaessa tehokkain keino pöllien jakoon olisi pöllien
lastaus tehtaalta suoraan junavaunuihin ja kuljetus kiskoja pitkin työmaalle. Lastauksessa
ja purussa toimiva telakone ja pöllit voisivat näin liikkua suoraa jaettavalle osuudelle ilman
että materiaaleja puretaan ja taas lastataan välissä. Tämä mahdollistaisi pienempien varastokenttien rakentamisen, rekkakuljetuksien poiston ja tehokkaamman työnsuorituksen, mikä säästäisi merkittävästi kustannuksissa.
Päätyövaiheessa merkittävään osaan nousivat vanhan tukikerroksen leikkaustyö ja sepelöinnissä käytettävä kalusto. Tukikerroksen leikkauksessa käytettiin tela-alustaisia kaivinkoneita, joiden leikkausnopeus ja uuden pohjan tasalaatuisuus olivat olennaisia tekijöitä päivittäisen metritavoitteen aikaansaamiseen. Jos pohja on epätasainen, uusien kiskojen asennus pöllien päälle hidastuu ja tukemiskone joutuu tukemaan useammin oikean
geometrian saavuttamiseksi. Kokeneiden aliurakoitsijoiden valinta osoittautui jälleen merkittäväksi tekijäksi päivätavoitteiden saavuttamiseksi. Aliurakoitsijoita valittaessa pohjan
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leikkaustyöhön on merkittävä etu, jos urakoitsija on ollut vastaavanlaisessa työvaiheessa
aikaisemmin mukana kuten PRU4-urakalla olleet aliurakoitsijat.
Tukikerroksen vaihto suoritettiin kahdessa eri ryhmässä toisen ryhmän käyttäessä sepelöintikalustona Destian omia sepelinannosteluvaunuja VPM-770-FI ja toisen ryhmän käyttäessä venäläisiä VPM-770-FI-vaunuja. Venäläisten vaunujen rekisteröinti suomalaiseksi
edellyttää vaunuihin muutoksia, jotta Suomen lainsäädännön mukaiset vaatimukset täyttyvät. Erona suomalaisiin vaunuihin venäläisissä vaunuissa on kapeammat pyörät, erilainen jarrujärjestelmä ja vaunuissa on rakenteellisia eroja. Venäjän rataverkolla on lisäksi
4 mm kapeampi raideleveys kuin Suomen rataverkolla. Eroavaisuuksista huolimatta venäläiset vaunut toimivat Suomen rataverkolla suomalaisen veturin vetämänä. Venäläisille
vaunuille on kuitenkin asetettu alhaisemmat nopeusrajoitukset kuin kotimaisille vaunuille
heikommista kulkuominaisuuksista johtuen.
Venäläisten vaunujen käytössä merkittävin eroavaisuus suomalaisiin vaunuihin verrattuna olivat kuitenkin sepelin purkuominaisuudet. Suomalaisissa vaunuissa rungon alla
sijaitsee paineilmatoiminen sepelinannostelulaitteisto, jossa on 4 tyhjennysluukkua, kaksi
raiteen ulkopuolelle ja kaksi sisäpuolelle. Paineilmatoimisen sepelinannostelulaitteiston
ohjausventtiilit sijaitsevat vaunun päässä olevalla kulkusillalla. Ohjausventtiileillä säädetään vaunun pohjassa olevien luukkujen toimintaa ja laitteiston avulla pystytään säätelemään pudotettavan raidesepelin määrää. Tämä mahdollisti helpomman ja tarkemman
sepelin purkamisen sepelöitävälle alueelle.
Toisen päällysrakenteenvaihtoryhmän käytössä olleissa venäläisissä vaunuissa ei ollut
käytössä samanlaista paineilmatoimista annostelulaitteistoa kuin suomalaisissa vaunuissa. Vaunujen pohjassa olevat luukut avataan vaunun sivussa olevista ohjausventtiileistä, eikä luukkuja pysty sulkemaan ennen kuin kaikki sepeli on pudotettu säiliöstä.
Tästä johtuen lyhyempien alueiden sepelöiminen hankaloitui ja sepelivaunujen käyttö oli
huomattavasti hitaampaa kuin suomalaisien vaunujen käyttö. (35.)
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6.2 Radan geometrian puutteet
Uuden päällysrakenteen jälkituennan jälkeen radan geometriassa havaittiin toleranssien
täyttymättömyys merkittävällä osalla uusittua rataosuutta. Tarkemittauksista havaittiin,
että raide ei täyttänyt tilaajan vaatimia luovutusvaatimuksia, jotka perustuvat RATO 13
Radan tarkastusohjeen asettamiin päällysrakennetöiden hyväksynnän raja-arvoihin.
Raide ei täyttänyt luovutusvaatimuksia n. 13 kilometrin osalta, mikä on merkittävä osa
koko urakka-alueesta.
Raide oli tasaisesti alhaalla suunnitellusta korkeusasemasta 20-30 mm ja muutamassa
kohdassa radan vaakageometria ei täyttänyt vaatimuksia. Vaakageometrian puutteelliset
kohdat johtuivat siitä, että urakka-alueelle oli uusittu mittaperustaa kesällä 2018 eikä tieto
uusista mittapisteistä ollut kulkenut kaikille. Vaakageometria puutteet lisättiin uudelleen
tuettavien kohtien listaan.
Tarkemittauksien ja puutteiden havaitsemisen jälkeen asia otettiin käsittelyyn valvojan
kanssa. Valvojaorganisaation kanssa tilanteeseen yritettiin löytää ratkaisua, joka miellyttäisi kumpaakin osapuolta. Koko 13 kilometrin uudelleen tukeminen toisi urakoitsijalle
merkittäviä lisäkustannuksia.
Raiteen ollessa tasaisesti alhaalla toleranssipoikkeamalla ei ollut junien kulun kannalta
merkitystä, koska kalusto kulkee radalla tasaisesti, jos radassa ei ole äkillisiä geometriapoikkeamia. Tilaaja oli asettanut työn hyväksynnälle raja-arvot, joten tilaaja halusi vastaanottaa raiteen määritellyillä rajoilla. Lyhyitä, alle 100 metriä pitkiä alueita tilaaja ei vaatinut tukemaan uudestaan. Urakoitsijan ainoaksi vaihtoehdoksi jäi tukea rataa lisää niin,
että raja-arvot täyttyvät.
Radantarkastusvaunu Emma ajoi urakka-alueen läpi 4.10.2018. Emma mittaa raiteen
asemaa suhteellisella mittakannalla. Raiteen luovutusvaatimuksena on absoluuttinen
asema, jonka täyttyminen tuotti haasteita. Tarkastusvaunu ei huomaa, jos rata on tasaisesti alhaalla, vaan havaitsee ainoastaan äkilliset geometriaheitot. Tarkastusvaunuajon
tulokset olivat hyvät, sillä urakka-alueella havaittiin vain yksi D-luokan virhe nuolikorkeudessa. Virhe oli syntynyt tukemiskoneen tuennan lopetuskohtaan. Virhe ei vaatinut junien
nopeuden rajoittamista.
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Jälkituennan jälkeen raidetta tuettiin vielä kolme kertaa. Ensimmäisellä kerralla korjattiin
kaikki toleranssien ulkopuolella olleet alueet, toisella kerralla korjattiin yksi uuden tuennan
jälkeen alas jäänyt paikka ja viimeisellä kolmannella kerralla korjattiin mittausteknisistä
asioista johtuneet poikkeamat, joiden selvittämisessä meni paljon aikaa. Kokonaisuudessaan raidetta tuettiin uudelleen n. 14 kilometrin matkalta, mikä on noin 35 % koko urakkaalueesta.
Radantarkastusvaunun mittaustulokset osoittavat, että uusitun päällysrakenteen alueilla
ei pitäisi syntyä enää uusia geometriavirheitä. Normaalia radan painumista syntyy junaliikenteen vaikutuksesta, mutta sillä ei ole liikennöinnin kannalta merkitystä, kunhan liikkuvan kaluston kulku on tasaista. Tulevaisuudessa tarkastusvaunun ilmoittavat mahdolliset D- ja *-luokan pistemäiset virheet tulee poistaa välittömästi.
Etsittäessä yksittäistä syytä näin laajoihin geometrian toleranssipuutteisiin on vaikeaa
löytää yksinkertaista ratkaisua. Jokainen tuentakerta kuluttaa tukikerrosta, joten tuentojen määrä pyritään pitämään minimissä. Tulevaisuudessa tukemistyön laatuun pitää kuitenkin kiinnittää enemmän huomioita. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tarkkeet on
hyvä mitata heti tukemiskoneen perässä ja, jos työ ei täytä toleranssivaatimuksia, asiaan
voidaan reagoida heti. Mittamiehen havaitessa puutteet tukemiskoneen työnjohtajalle
pystytään välittämään tieto saman tien ja rataa nostetaan lisää. Näin vältytään turhilta
kaluston siirtymäajoilta ja työtunneilta. (36.)
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7 YHTEENVETO
Opinnäytetyön tarkoituksena oli käydä läpi Destia Rail Oy:n vuonna 2017 toteuttaman
PRU4-urakan radan päällysrakenteen peruskorjauksen tekninen työprosessi ja urakanaikainen projektinhallinta sekä kartoittaa sen ongelma- ja riskikohdat. Opinnäytetyö toimii
jatkossa yrityksen tukena suunniteltaessa samanlaisia työvaiheita sisältäviä urakoita. Ongelmakohtia läpikäydessä kehityskohtia löytyi erityisesti raiteen lopulliseen geometriaan
saattamisessa.
Projektinhallinta osuudessa läpi käydyt kohdat laatu-, aikataulu- ja kustannustavoitteiden
täyttymisestä osoittavat, että hyvällä ennakkosuunnitellulla mahdollistetaan onnistunut
projektikokonaisuus. Tarkan aikataulutuksen ja yhteensovituksen avulla selkeytettiin
työnjohdon ja työntekijöiden päivittäistä työskentelyä isolla projektilla. Ammattitaitoiset
aliurakoitsijat olivat merkittävässä roolissa päivittäisten tavoitteiden saavuttamisessa,
sillä suurin osa urakasta toteutettiin aliurakointina. Projektinaikaiset viestintämenettelyt
nousivat myös tärkeään asemaan. Esiintyviin ongelmiin pystyttiin reagoimaan nopeasti
kommunikaation toimiessa hyvin eri toimijoiden välillä.
Projektissa toimi paljon nuoria ja kokemattomia työntekijöitä myös työnjohdossa, joilla ei
ollut kokemusta vastaavanlaisista työmaista, joten kokeneempien työntekijöiden merkitys
kasvoi entisestään. Päällysrakenteen uusimistyön aikataulusuunnittelussa tukeuduttiin
aikaisemmilta työmailta kerättyyn kokemukseen. Aikataulusuunnittelussa kokemuspohjaiset työsaavutukset osoittautuivat onnistuneiksi ja työvaiheet pystyttiin suorittamaan
suunnittelussa aikataulussa, pois lukien jälkituennassa ilmenneet ongelmat.
Jälkituennan jälkeen havaitut geometriapuutteet varjostivat muuten hyvin aikataulussa
olleen projektin lopputulosta. Päätyövaiheen päällysrakenteen vaihtotyö saatiin maaliin
hyvin aikataulua edellä ja projekti näytti tässä vaiheessa olevan kokonaisuudessaan erittäin onnistunut. Radalla havaittiin geometriapuutteita merkittävällä osalla uusittua raidetta
ja toleranssipoikkeamat aiheuttivat lisätukemisen tarpeen noin 13 kilometrin matkalla. Tukemiskoneen käytöstä aiheutuneet lisäkustannukset ja projektin myöhästymisestä aiheutuneet sanktiot laskivat projektikatetta alas.
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Vastaavanlainen projekti saadaan tulevaisuudessa maaliin vielä paremmalla lopputuloksella, kun tukemistyön laatuun kiinnitetään enemmän huomioita mittaamalla tarkkeet heti
tukemiskoneen perässä ja varmistamalla tolarenssivaatimusten täyttyminen. Resurssien
mahdollistaessa betonipölkkyjen logistiikkaa muuttumalla saadaan projektille lisää kustannustehokkuutta ja vapautetaan muita resursseja työmaan käyttöön. Sepelöintityössä
suomalaisten vaunujen käyttö todettiin sepelin purkuominaisuuksien johdosta paremmaksi, sillä vaunut mahdollistivat helpomman ja tarkemman sepelin purkamisen sepelöitävälle alueelle.
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