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Käytännön järjestelyistä

• Tilaisuus tallennetaan, jotta tietoa voidaan jakaa henkilöille jotka eivät 
päässeet mukaan. Tallenne jaetaan kaikille tarvittaville tahoille.

• Esitysten aikana mikrofonit on suotavaa pitää kiinni.
• Keskustelu on suotavaa ja toivottavaa. Puheen vuoroa voi pyytää Teamsin

käden nostolla
• Kommentteja voi laittaa myös kommentointilaatikkoon
• Esityksen ja tallennuksen lopettamisen jälkeen on mahdollista 

keskustella aiheen tiimoilta



Ohjetyön prosessi vuosikellona
Ohjeen 

muokkaus ja 
stilisointi joulu-
tammikuussa

Ohjeen julkaisu 
helmi-

maaliskuussa

Ohjeen käyttö 
touko-

syyskuussa 

Palautekyselyt 
ja ohjeen 

parannusehdo
tukset 

syyskuussa

Ohjepäivitysten 
hahmottelu 

loka-
marraskuussa

Dynaaminen 
ohje

Tämän vuoden osalta 
vuosikellon mukainen 
toiminta ei onnistunut, 
mutta toiminta tullaan 
muuttamaan oheisen 
vuosikellon mukaiseksi.



1.2 Kunnossapitomenetelmän 
valinta sekä uudet tekniikat ja 
innovaatiot

• Korostetaan toiminnan analyyttisuuttaa ja 
suunnitelmallisuutta

• Tuodaan vahvasti esille positiivinen ja 
kannustava suhtautuminen innovaatioihin 
sekä kokeiluihin

• Vahva halu kehittää alan toimintaa kohti 
parempaa ratainfraa
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1.4 Määritelmät

• Lisätty määritelmä tiheästi mittaavasta mittavaunusta
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2.2.4 Laserohjattu 
tukemistyö

• Päivitetty oheista kappaletta 
• Avattu taustaa, 

tarkoitusta ja hyötyjä
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3.6 Nuotitusmittaukset
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• Lisätty uusi kappale, jossa tuotu 
esille tiheästi mittaavaan 
mittavaunun käytön etuja 
vaihteiden geometriakorjauksissa

• Tiheä mittaustulos
• Molempien kiskojen mittaus
• Raideleveys
• Kallistus
• Kierous



4.2 Tukemistyötä avustavat työt
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• Selkeytetty tukemistyön 
avustavia töitä. Kuvattu 
avustavien töiden riippuvuus 
käytettävän tukemiskoneen 
ominaisuuksista sekä 
työsuunnitelmaan.

ST1



Dia 9

ST1 RAIKU kirjaukset
Savolainen, Tero; 6.6.2022



5.1 Yleistä - Raiteen 
poikittaisvastusta alentavatyöt

• Päivitetty vahvasti oheista kappaletta, jossa 
kuvattu kunnossapitotoimenpiteiden seuraus 
raiteen poikittaisvastuksen alentumiseen.

• Lisätty tietoa kiskon lämpötilaennusteen 
laskennasta.
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ST2
ST3



Dia 10

ST2 Maininta Tampereen projektista
Savolainen, Tero; 6.6.2022

ST3 Maininta OTKESIn suosituksesta
Savolainen, Tero; 6.6.2022



5.5 Tukemistyö vaihdealueella  -
Säätölevytys

• Lisätty maininta säätölevyjen 
tarkoituksenmukaisesta 
määrästä
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6 Liikenteelle luovutus

• Selkeytetty roolitusta TUROn
mukaiseksi

• Luotu uusi liikennöitävyyden 
tarkastuspöytäkirja

• https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/Lo
make_radan_paallysrakenteen_tarkastuspoytakirja.p
df
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7.1.1 Tukemiskoneen työjäljen tallennus

• Muokattu kirjauksia uusimman 
standardin mukaiseksi 
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7.1.2 Tarkemittaukset

• Mittoja tarkennettu kaarteen 
ja vaihdealueen osalta

• Tiheästi mittaava vaunun 
mittaustiedot kirjattu
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Liite 3 Tukikerroksentiivistäjän 
käyttörajoitukset

• Täsmennetty käyttörajoitteita
• Kunnossapitotaso 4 ei ole 

enää mahdollinen
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Kiitos osallistumisesta! 

Ohjeen kehittämisideat: 
aki.hirvaskari@vayla.fi & henri.seppala@vayla.fi

Anonyymi palautelomake: https://forms.office.com/r/pRZ5ntLDWX 
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