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ovat kunnossapidollisesti erittäin haastavia. Niiden korkeus aiheuttaa 
kunnossapitohenkilöstölle työturvallisuusriskin ja monimutkaiset opastinulokkeet ja -
portaalit ovat kalliita rakentaa. Nykyisin käytössä oleva opastinjärjestelmä onkin 
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Maintenance of the presently used signalling system for rail transport is 
complicated. The height of the signalling posts creates a risk for the 
maintenance personnel and the complex signalling structures are expensive to 
build. Thus the presently used signalling system is being replaced by a new 
system called Opastinjärjestelmä 2010. This thesis is a part of the new system, 
whose development work has begun in the Finnish Rail Administration in 
2006. The purpose of this thesis is to develop a housing for the signalling units 
used in Opastinjärjestelmä 2010s signals. This includes both the structural 
design and the material selection for the prototypes build based on this thesis' 
results. Structural design contains also the designing of the sun visors for the 
signalling units, the attachment of the housings to the signal stands and the pile 
foundation for the signals. After the commissioning of the signals accordant to 
Opastinjärjestelmä 2010 the placing of signals becomes more reasonable and 
the maintenance becomes easier. The new housings offer a better protection 
against mischief than the old ones and the introduction of the new LED-based 
signal units reduces maintenance costs. 



ALKUSANAT 

Aloitin koulunkäyntini 18.8.1987. Nyt, yli 20 vuotta myöhemmin, kirjoitan 

koulu-urani ainakin toistaiseksi päättävän diplomityön viimeisiä rivejä. 

Matkalle on mahtunut paljon kyniä ja kumeja, muistiinpanoja ja harjoitustöitä, 

raastavaa stressiä ja hulvatonta hauskanpitoa. Jälkeenpäin katsottuna pieniä 

asioita voisin matkan varrelta tehdä toki toisinkin, mutta suurista linjoista 

aikoinaan tekemäni päätökset säilyttäisin ehdottomasti ennallaan. 

Tämän diplomityön valmistumisesta kuuluu kiitos etenkin työn ohjaajalle Matti 

Tervoselle: ilman hänen apuaan työ olisi jäänyt pahasti torsoksi. Myös koko 

Proxion Oy:n Pieksämäen toimiston henkilökunta ansaitsee erillismaininnan: 

on turvallista aloittaa työskentely näin avuliaassa ja mukavassa seurassa.  

Vanhempiani haluan kiittää opiskeluaikana saamastani korvaamattomasta niin 

rahallisesta kuin vähemmän konkreettisestakin tuesta. Kaikkein tärkeimmille 

eli hyville ystävilleni haluan osoittaa kiitoksista suurimmat. Kiitos jokaiselle, 

jonka kanssa olen saanut jakaa opiskeluaikanani niin asiaankuuluvat kuin 

asiaankuulumattomatkin tempaukset: ilman teitä ne lukemattomat aamut 

olisivat tuntuneet vielä pimeämmiltä ja illat ankeammilta. 
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LYHENNE- JA TERMILUETTELO 

ATU  aukean tilan ulottuma eli pitkin rataa ulottuva tila, jonka sisälle 

ei saa sijoittaa kiinteitä rakenteita tai laitteita 

ETCS European train control system, eurooppalainen junien 

automaattisen kulunvalvonnan standardi 

JKV          Junien kulunvalvonta 

JT           Junaturvallisuussääntö 

LED          light-emitting diode eli valoa säteilevä puolijohdekomponentti 

OJ2010        Opastinjärjestelmä 2010 

baliisi  kiskojen väliin sijoitettu passiivinen junien kulunvalvonnan osa  

junakulkutie     turvalaitejärjestelmän varmistama junan reitti 

liikennepaikka    vaihteista ja raiteista koostuva raiteisto 

linja          liikennepaikkojen välinen tila 

opaste         opastimen näyttämä valoyhdistelmä 

suojastettu rata  junakulkutieraide, jolla on vapaanaolon valvonta ja jolla 

liikennettä ohjataan näkyvillä opasteilla suojaväliltä toiselle 

suojaväli       junakulkutien alku- ja päätepisteen väli suojastetulla radalla 

varaus rataosa luovuttaminen muuhun kuin junaliikenteen käyttöön 

liikenteenohjaajalta saadulla luvalla  
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1 JOHDANTO 

Junien pitkien pysähtymismatkojen takia raideliikenteessä käytetään vähintään 1200 

metriä ennen varsinaista pääopastinta olevaa esiopastinta, joka kertoo kuljettajalle 

mitä seuraava pääopastin näyttää – sään ja maastonmuotojen takia näkyvyys ei 

yhdellä opastimella yksinkertaisesti riitä junan pysäyttämiseen tarvittaessa. 

Ratahallintokeskuksen Junaturvallisuussääntö [2007] mahdollistaa liikenteen raiteilla 

vanhaa, pelkästään ihmisen aisteihin perustuvaa järjestelmää, modernimmalla ja 

inhimillisten virheiden aiheuttamia riskitilanteita vähentävällä järjestelmällä. 

Elokuussa 1995 ensimmäisen kerran yleiseen käyttöön otetun järjestelmän nimi on 

junien kulunvalvonta (JKV). Junien kulunvalvonta voi hidastaa junaa tai pysäyttää 

sen liikkeen kokonaan, jos veturinkuljettaja tulkitsee opasteita väärin. JKV saa 

tietonsa opastimilta, joten niiden tulee edelleen näyttää oikein, vaikka ihmissilmät 

eivät niitä aina tulkitsisikaan. Pelkkien opastimien opasteiden mukaan junaa ajetaan 

nykyään enää rataosuuksilla, joilla ei vielä ole kulunvalvontaa, tai sen ollessa jostain 

syystä poissa käytöstä. Junan suurin sallittu nopeus on ilman JKV:a ajettaessa 

80km/h.  

Ratateknisissä ohjeissa on opastimelle annettu 80 km/h nopeudella 250 metrin 

miniminäkyvyysvaatimus [Ratahallintokeskus 2007, s. 88]. Näkyvyysvaatimuksen 

perusteella uuden opastimen valoyksikölle on jo ennen tätä tutkimusta päätetty 

maksimihalkaisija. Valoyksikön halkaisijan kautta myös valoyksiköiden kotelon 

maksimimitat on määritetty tätä tutkimusta edeltävissä selvitystöissä ja 

suunnitelmissa. 

Tämä diplomityö on osa suurempaa Opastinjärjestelmä 2010 -projektia, jonka 

puitteissa jo ennen tätä työtä tehtyihin selvityksiin ja tutkimuksiin työssä usein 

viitataan. Opastinjärjestelmä 2010 on radoilla eräänlainen välivaihe; eurooppalainen 

junien automaattisen kulunvalvonnan standardi European Train Control System 

(ETCS) on suunniteltu korvaamaan Euroopassa käytössä olevat keskenään 

yhteensopimattomat kulunvalvontajärjestelmät. ETCS-standardi kehitettiin 

vastineeksi EU-direktiiville 96/48/EC [Wikipedia 2008]. Opastinjärjestelmä 2010 on 

käytössä Suomessa mitä todennäköisimmin ETCS:n käyttöön siirtymiseen asti.  
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2 LÄHTÖKOHDAT TYÖN TOTEUTUKSELLE 

Raideliikenteen käyttöön ollaan lähivuosina ottamassa täysin uudenlainen 

opastinjärjestelmä. Tämä projekti on nimeltään Opastinjärjestelmä 2010. Se tuo 

mukanaan täysin uudenlaisen opastefilosofian: opastimen näyttämä opaste ei ole 

enää sidottuna sitä näyttävän opastimen muotoon. Uudet opastimet ovat 

samanmuotoisia, joten merkitystä on pelkästään opastimen valojen värillä. Vanhasta 

opastimen muotoon perustuvasta järjestelmästä luopuminen johtaa siihen, että 

opasteet on suunniteltava kokonaan uudelleen. Uusien opasteiden näyttämiseksi on 

päätetty kehittää myös uudenlainen opastinrakenne. Tässä uudenlaisen opastimen 

kehitystyössä on tärkeintä nykyään käytössä olevien opastimien huonoista puolista 

eroon pääseminen tai niiden parantaminen. Tätä diplomityötä edeltävän 

Ratahallintokeskuksen tekemän Suunnitteluraportin [2006] mukaisesti opastimen 

valoyksiköiden kotelon rakenteen tulee olla mahdollisimman yksinkertainen, 

opastimeen kohdistuvat ilkivallan mahdollisuudet tulee minimoida ja opastimen tulee 

kestää sen ohitse kulkeva 300 km/h tapahtuva liikennöinti.  

Uuden opastinjärjestelmän mukaisen opastimen valoyksiköissä on tarkoitus käyttää 

LED-tekniikkaa. Uudella tekniikalla saavutetaan kustannussäästöjä ja parannetaan 

opastimen käytettävyyttä kunnossapitotarpeen pienentyessä. LED-valoyksiköiden 

käyttö myös parantaa raideliikenteen turvallisuutta paremman valotehon kautta. 

[Ratahallintokeskus 2006, s. 15]. Tämän diplomityön tavoitteena on siis suunnitella 

rakenne, joka tarjoaa näille valoyksiköille riittävän suojatun sijoituspaikan. 

Ratahallintokeskus on perustanut ohjausryhmän seuraamaan työn edistymistä. 

2.1 Aukean tilan ulottuma 

Raideliikenteen ja kaiken siihen liittyvän työskentelyn työturvallisuuden 

takaamiseksi Ratateknisten ohjeiden toisessa osassa [2000, s. 49] määritellään 

aukean tilan ulottuma:  

”Radan aukealla tilalla tarkoitetaan sitä pitkin raidetta ulottuvaa tilaa, jonka 

sisäpuolella ei saa olla kiinteitä rakenteita eikä laitteita. Aukean tilan ulottuma 
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mitoitetaan raiteen keskiviivaa vastaan kohtisuorassa tasossa, leveyssuunnassa 

vaakasuoraan raiteen pystysuorasta keskiviivasta ja korkeussuunnassa pystysuoraan 

raiteen kiskon selän korkeudesta lukien.” 

Uuden opastimen rakenne on tarkoitus suunnitella sellaiseksi, että se ei ulotu 

määräysten vastaisesti ATU:n sisäpuolelle ahtaissakaan paikoissa. Aukean tilan 

ulottuman mittoja selvitetään kuvassa 1.  

 

Kuva 1. Aukean tilan ulottuman ATU:n mitat suorassa raiteessa. [Ratahallintokeskus 

2005, s. 34] 
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2.2 Työn tavoitteet  

Tämän diplomityön tavoitteena on suunnitella Opastinjärjestelmä 2010:n mukaisten 

opastimien valoyksiköiden kotelot. Niin sanotun kapean kotelon mittojen tulee olla 

sellaiset, että se mahtuu nykyään käytössä olevan opastimen maston levyiseen tilaan. 

Joillain vanhemmilla liikennepaikoilla kahden vierekkäisen raiteen ATU:t voivat 

mennä myös päällekkäin. Tällaista tapausta varten suunnitellaan myös niin sanottu 

ala-ATU-opastin, joka mahtuu kahden vierekkäin olevan raiteen ATU:ien 

alakulmaan. [Ratahallintokeskus 2006, s. 6] 

Työ pitää sisällään sekä itse opastinkoteloiden, että niihin tulevien valoyksiköiden 

häikäisysuojien rakenteen suunnittelun. Mainittuihin rakenneosiin valitaan myös 

parhaiten niihin soveltuva materiaali. Valitusta materiaalista riippuen valitaan 

tarvittaessa myös sopiva pinnoite sekä näille sopiva valmistusmenetelmä. 

Suunnitteluprosessin aikana tullaan kiinnittämään huomiota opastinkoteloiden ja 

opastimien jalustarakenteiden liitoskohdan suunnitteluun. Opastimille suunnitellaan 

lisäksi putkipaaluperustus. Ala-ATU-opastimelle suunnitellaan perustuksen lisäksi 

myös jalka. 

Opastimien koteloiden materiaalinvalintaprosessia varten laaditaan vaatimusprofiili, 

jossa määritellään ja arvioidaan eri tekijöiden, kuten kuormitusten, käyttöympäristön, 

valmistusmenetelmän ja elinkaaren lopussa olevan kierrätyksen vaikutukset 

materiaalinvalintoihin. Vaatimusprofiilin pohjalta luotavan materiaalin 

ominaisuusprofiilin avulla suoritetaan lopullisen konstruktiomateriaalin valinta.  

2.3 Työn rajaukset 

Työssä suunnitellaan kapean opastimen valoyksiköiden kotelo, mutta ei opastimen 

jalkaa. Kapean opastimen jalkana on tarkoitus käyttää jo valmiiksi suunniteltua 

kallistettavaa rakennetta, joka mahdollistaa erittäin paljon vanhaa rakennetta 

helpomman kunnossapidon. Työssä ei käsitellä opastimen opasteiden värejä tai muita 

opasteisiin liittyviä asioita. Myös valoyksiköiden kytkennät ja muut sähköisiin osiin 

liittyvät yksityiskohdat jätetään tämän työn ulkopuolelle. Opastimeen kohdistuvia 

kuormituksia laskettaessa ei huomioida tuulen vaikutusta. Laskussa junan 
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laskennallinen nopeus on 83 m/s, joten laskusta vastaukseksi saatava kuormitus on 

suurempi kuin Suomessa esiintyvien tuulien aikaansaama kuorma. [Ilmatieteen laitos 

2008] 

3 KÄYTETTÄVÄT TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tämän tutkimuksen aluksi ja tämän osaprojektin tavoitteen selvittämiseksi 

tukeudutaan Opastinjärjestelmä 2010 -projektin puitteissa ennen tätä työtä tehtyihin 

selvitystöihin. Näistä saadaan selville perusteet etenkin opastimen valoyksiköiden 

kotelon rakenteen vaatimuksille. Konetekniikan opiskelijalle tutuista oppikirjoista ja 

alaan liittyviltä internet-sivuilta varmistetaan opastinkotelon materiaalin 

valintaprosessissa esiin tulevien ongelmien ratkaiseminen. Työn lähteitä etsitään 

suurimmaksi osaksi internetin välityksellä. Hakukone Google ja sen tieteellisten 

julkaisujen hakuun erikoistunut osa Google Scholar ovat korvaamaton apu 

tutkimusta tehdessä. Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjaston kautta saatavilla 

olevista verkkotietokannoista löytyvät julkaisut näyttelevät myös tärkeää osaa työssä. 

Verkkotietokannoista käytetyin on Engineering Village. 

Työssä suoritetaan vertailuja opastimien valoyksiköiden koteloiden rakenteesta ja 

materiaaleista. Vastaavat vertailut tehdään myös valoyksiköiden häikäisysuojille. 

Materiaaleista laaditaan vaatimusprofiili, jonka pohjalta muodostetaan materiaalin 

ominaisuusprofiili. Näiden ominaisuuksien perusteella valitaan käyttökohteeseen 

parhaiten soveltuva materiaali ja valmistusmenetelmä. 

4 RAUTATIEYMPÄRISTÖN ASETTAMAT VAATIMUKSET 

Ratahallintokeskuksen tekemä Opastinjärjestelmä 2010 – Projektisuunnitelma [2006] 

määrittelee uuden opastinjärjestelmän mukanaan tuomia hyötyjä. Tärkeimpinä 

mainitaan opastimen kaventamisen ja uudenlaisten opasteiden mukanaan tuomat 

edut. Opastimen rakenteen kaventaminen ja uusien opasteiden käyttöönotto 

mahdollistaisi nykyisin erillään olevien opastimien, kuten pää-, esi- ja 
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raideopastimien yhdistämisen samaan kapeaan opastinrakenteeseen. Uudesta 

kapeasta opastimesta on tarkoitus suunnitella niin pieni, että se mahtuu nykyään 

käytössä olevan opastimen maston levyiseen tilaan. Tämä mahdollistaa opastimien 

raidekohtaisen sijoittelun vanhaa järjestelmää paremmin.  

Tämän työn alussa mainittujen Opastinjärjestelmä 2010:n mukaisille opastimille 

määritettyjen vaatimusten mukaan opastimiin kohdistuvat ilkivaltamahdollisuudet 

tulee valoyksiköitä suojaavan rakenteen avulla minimoida. Tämän perusteella 

järkevintä on suunnitella opastimen valoyksiköiden sijoituspaikasta kotelomainen. 

Kotelo suojaa valoyksiköiden taustaa ilkivallalta ja tarjoaa valoyksiköille suojaisan 

sijoituspaikan. Opastimen valoyksiköiden koteloa suunniteltaessa on otettava 

huomioon vuosien käytön aikana ympäristön aiheuttamat rasitukset. Mahdollisesti 

näitäkin suuremmiksi nousevat tuhannet ohiajavien junien ja muiden raiteilla 

liikkuvien laitteiden aiheuttamat puuskittaiset kuormitukset. Puuskittaisen kuorman 

lisäksi raiteella tapahtuvasta liikenteestä aiheutuva tärinä kohdistaa radan rakenteisiin 

väsyttävän kuormituksen.  

4.1 Koteloiden mitat 

Opastinjärjestelmä 2010:n mukaisen kapean opastimen kotelon tärkein mitta on 

leveys. OJ2010:n mukaisen opastimen mahtuessa hyvin kapeaan kahden raiteen 

välissä olevaan tilaan, ei kalliita opastinulokkeita ja -portaaleita enää tarvita. Kapean 

opastimen ja niin sanotun ala-ATU-opastimen mitat on määritelty 

Ratahallintokeskuksen aikaisemmin tekemissä selvitystöissä. Näissä selvityksissä 

tehtyjen tutkimusten perusteella kapean opastimen valoyksiköiden kotelon 

maksimileveydeksi on muodostunut 150 mm. Kapean opastimen kotelon korkeuden 

tulee olla maksimissaan 1500 mm ja syvyyden 170 mm. Syvyydestä voidaan 

tarvittaessa tinkiä. Tässä työssä näitä mittoja pidetään kuitenkin kotelon suunnittelun 

lähtökohtina. Suurimmalla mahdollisella kotelolla on paras näkyvyys ja sillä saadaan 

aikaan paras mahdollinen kontrasti opastimen valojen ja opastimen taustan välille. 

[Ratahallintokeskus 2008, s. 34]  

Ratateknisten ohjeiden 13. osan [2006, s. 13] mukaan junien käyttämien ajolankojen 

minimikorkeus maastossa on 5,6 m, ja raiteiden alapuolella tapahtuvan huolto- tai 
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muun työn suurin sallittu korkeus on 2 m ajolangan alapuolella. Tämä määritelmä ei 

kuitenkaan koske rata-alueella olevia rakenteita. Aiemmissa suunnitelmissa kapean 

opastimen lakikorkeutena on käytetty neljää metriä. Mahdollisimman korkealla 

olevan opastinvalon näkyvyys on etenkin mäkisessä maastossa paras mahdollinen 

[Lallukka 2008]. Valmistusmenetelmää ja materiaalia valittaessa tulee huomioida 

pitkän ja kapean rakenteen mukanaan mahdollisesti tuomat ongelmat. 

Aukean tilan ulottuman alakulmaan sijoitettava ala-ATU-opastin mahtuu suoralla 

raiteella kahden raiteen väliin, mikäli niiden välinen etäisyys on suurempi kuin 4140 

mm [Ratahallintokeskus 2008, s. 33]. Kuvassa 2 on kuvattu kahden pääraiteen 

ATU:n väliseen tilaan suunniteltu ala-ATU-opastin. Kuvassa paksulla katkoviivalla 

näkyvä alue on sivuraiteen ulottuman rajaviiva. 

 

Kuva 2. Uuden matalan opastimen sijoittaminen ATU:n ulkopuolelle. 

Nykyisin käytössä olevilla opastimilla on tällaisissa päällekkäisten aukean tilan 

ulottumien tapauksissa käytettävä kalliita ja monimutkaisia opastinulokkeita ja -

portaaleja, jotka kulkevat useamman raiteen ylitse. [Ratahallintokeskus 2006, s. 6] 
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Ala-ATU-opastimen valoyksiköiden kotelon tulee kuvan 2 mukaisesti mahtua 

ATU:n 1100 mm:n korkeudella raiteen yläpinnasta olevan rajan alapuolelle. Maahan 

satavan lumen takia kotelo on nostettava 300 mm raiteen yläpinnan yläpuolelle, joten 

ala-ATU-opastimen valoyksiköiden kotelon korkeudeksi muodostuu 800 mm. 

Kotelon leveyden suhteen näin tarkkoja määrittäviä mittoja ei ole. 100 mm:n 

valoyksiköitä käytettäessä 300 mm:n leveys on ala-ATU-opastimen kotelolle riittävä. 

Opastimen syvyytenä käytetään kapean opastimen tapaan 170 mm:ä. 

[Ratahallintokeskus 2008, s. 33]  

4.2 Ohiajavan junan aiheuttamat kuormitukset opastimeen 

Juna syrjäyttää liikkuessaan tilavuutensa verran ilmaa. Tämän suurinopeuksisen 

ilmamassan siirtyminen aiheuttaa radan rakenteisiin – joihin opastimetkin kuuluvat – 

paine- ja momenttikuormia. Seuraavaksi esitetyssä laskelmassa ei huomioida 

myrskytuulten vaikutuksia opastimeen; siihen kohdistuu junan ohituksesta Suomen 

tuulia suurempi kuormitus.  

4.2.1 Kuormitusten laskuun käytettävät menetelmät 

Sanz-Andrés, Santiago-Prowald, Baker ja Quinn (jatkossa SSBQ) ovat 

tutkimuksessaan ”Vehicle-induced loads on traffic sign panels” [2003] selvittäneet 

ajoneuvojen ohitusten aikaansaamia kuormituksia liikennemerkkeihin. 

Tutkimuksessa luodaan kuormitusten laskemiseksi matemaattinen malli, jota 

sovelletaan nyt opastimien kohtaamien rasitusten laskemiseen. Laskelmassa 

käsitellään kapeaa ja korkeaa kapean opastimen koteloa.  

Suurin kuormitus, joka ohittavan junan ilmanpaineesta aiheutuu opastimeen, 

kohdistuu kotelon valoyksiköiden puoleiselle seinälle. SSBQ:n tutkimuksen 

matemaattinen malli on luotu levymäisille liikennemerkeille, joten tätä kotelon 

etutahkoa ajatellaan laskussa yksittäisenä 1500 mm * 150 mm -kokoisena levynä. 

Kotelo on levymäistä rakennetta jäykempi, joten käyttämällä laskussa vain yhtä 

kotelon tahkoa saadaan tulokseen sisällytettyä varmasti riittävä varmuuskerroin. 
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Quinn et al. [2001] ovat myös tutkineet tuulen aiheuttamia kuormituksia tasomaisiin 

liikennemerkkeihin. Tutkimuksessa on käsitelty kolmi-, neli- ja kahdeksankulmaisia 

sekä pyöreitä merkkejä. Siinä todetaan, että merkin muodolla ei ole merkittävää 

vaikutusta tuulen aiheuttaman voiman suuruuteen merkin pinnalla. Sen sijaan merkin 

koolla on paljonkin väliä. Opastimen kotelon suuri korkeus voi siis olla hyvinkin 

merkittävä tekijä siihen kohdistuvia kuormituksia laskettaessa. 

SSBQ:n tutkimuksen mukaan kulkuneuvon lähestyessä liikennemerkkiä on merkissä 

havaittavissa pieni kulkuneuvon liikkeen suuntaan tapahtuva sykäys. Ajoneuvon 

ollessa juuri merkin kohdalla sen siirtämä ilmamassa saa merkin taipumaan 

voimakkaasti kulkuneuvon liikkeen suuntaa vastassa olevaan suuntaan (kuva 3). 

Tämä ajanhetkellä nolla tapahtuva impulssi on suurin merkkiin kohdistuvista 

laskettavissa olevista rasituksista. [Sanz-Andrés et al. 2003, s. 935]  

 

Kuva 3. Liikennemerkkiin ajoneuvon ohituksesta aiheutuvan impulssin muutokset 

ajan suhteen. [Sanz-Andrés et al. 2003, s. 935] 

Kuvassa x-akselilla on aika T ja y-akselilla voimakerroin cF. Merkki on paikallaan 

ollessaan y-akselin nollatason kohdalla, ja hetki ennen ajoneuvon ohitusta ja 

ohituksen jälkeen hieman ajoneuvon suunnan kanssa samaan suuntaan taipuneena. 

Juuri ohitushetkellä merkkiin kohdistuu suurin kuormitus. Merkki taipuu tällöin 
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ajoneuvon suuntaa vastassa olevaan suuntaan, eli kuvan asteikon negatiiviselle 

puolelle. [Sanz-Andrés et al. 2003, s. 934] 

Opastimeen kohdistuvan voiman laskemiseen käytetään SSBQ:n tutkimuksessa 

esitettyä kaavaa 1. Sillä saadaan ratkaistua tarvittu ajanhetkellä nolla tapahtuva 

opastimeen junan ohituksen aikaansaamasta ilmanpainekuormasta aiheutuva voima 

F. 

� �  ��
��∞��	
4�

2�∞�� � ��
���∞�� � �����

                                                  �1� 

 [Sanz-Andrés et al. 2003, s. 935] 

4.2.2 Opastimeen kohdistuvien kuormitusten laskeminen 

Junan otsapinta-alan Ab laskemiseksi käytetään Liikkuvan kaluston teknisissä 

määräyksissä ja ohjeissa [Ratahallintokeskus 2006, s. 20] määritettyä liikkuvan 

kaluston ulottumaa (kuva 4). Liikkuvan kaluston ulottuma määrittää nimensä 

mukaisesti sen tilan, johon nykyään käytössä oleva raiteilla liikennöivä kalusto 

ulottuu. 
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Kuva 4. Junan ilmanpaineesta opastimeen aiheutuvien rasitusten laskemiseen 

käytettävä liikkuvan kaluston ulottuma [Ratahallintokeskus 2006, s. 20] 

Junan otsapinta-ala lasketaan vähentämällä liikkuvan kaluston ulottuman korkeuden 

ja leveyden tulosta 

5300 mm �  �1700 mm �  1700 mm�  �  18,02 m�  

alueen yläkulmien ala  

�3400 mm� 1800 mm� � �5300 mm �  4370 mm�  � 1,49 m�, 

eli junan otsapinta-ala Ab on 
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18,02 m� �  1,49 m� � 16,53 m�. 

Kotelon keskiviivan ja raiteen keskiviivan välinen etäisyys d lasketaan summaamalla 

opastinkotelon puolikkaan leveys, opastimen rakentamista varten 

suunnitelmaraportissa määritelty sivusuuntainen rakentamistoleranssi, opastimen ja 

junan ulkoreunan välinen etäisyys sekä junan ulkoreunan ja raiteen keskiviivan 

etäisyys toisiinsa. Tällöin d 

0,075 m� 0,05 m � 0,5 m � 1,7 m � 2,325 m. 

Ratateknisten ohjeiden turvalaitteita koskevassa osassa 6 [2007, s. 77] määrätään:  

”Opastimen maston raidetta lähimpänä oleva sivu on pyrittävä sijoittamaan 

vähintään 2500 mm etäisyydelle raiteen keskilinjasta.”  

Opastinjärjestelmä 2010:n mukainen kapea opastin tulee olemaan kokonaisuudessaan 

saman levyinen kuin nykyisin käytössä olevien opastimien mastot. Määräyksessä 

annettu mitta on suurempi kuin edellä esitetystä laskusta saatu mitta, joten 

määräyksessä annettua 2500 mm:n mittaa käytetään laskelmassa d:nä.  

Muut kaavassa tarvittavat suureet ovat opastinkotelon leveyden puolikas B = 0,075 m 

ja junien laskennallinen huippunopeus U∞ = 300 km/h eli 83,33 m/s. Tämä on 

Ratahallintokeskuksen määrittämä laskelmissa käytettävä junan nopeus, joka 

mahdollisesti toteutuu Suomen rautateillä tulevaisuudessa. Laskelmissa tarvitaan 

lisäksi junan opastinta päin paiskaaman ilmamassan tiheyttä. Ilman tiheys riippuu sen 

paineesta ja lämpötilasta. Ilmatieteen laitoksen mukaan [2008] oltaessa 15 °C:en 

lämpötilassa merenpinnan korkeudella ja vallitsevan ilmanpaineen ollessa 1013 hPa, 

painaa kuutio ilmaa 1,225 kg. Ilman tiheytenä ρ käytetään laskelmassa tätä arvoa. 

Kaavaan sijoitukset ovat näkyvillä liitteen 1 taulukossa. Sijoitettaessa edellisissä 

kappaleissa esitetyt arvot kaavaan 1, saadaan tulokseksi hämmästyttävän pieni arvo, 

jonka yksikkö on SSBQ:n julkaisun mukaisesti N/m. Tämän muuttamiseksi 

opastimeen kohdistuvaksi voimaksi tulee siihen vielä lisätä opastimen korkeuden 
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vaikutus. Opastimen puolivälin korkeus on kaksi metriä raiteen yläpinnasta, joten 

lopullinen voima on  

5,01 Nm � 2 m � 10,02 N. 

Liitteen 1 mukaiset etumerkit voidaan jättää tuloksesta pois, koska etumerkki kertoo 

vain opastimeen kohdistuvan voiman suunnan. Kevyt ilma ei siis kohdista 

opastimeen juurikaan rasituksia. Jopa kotelon oma massa ja sen sisään tulevat 

valoyksiköt ja niiden kaapelit rasittavat koteloa ilmamassasta aiheutuvaa kuormaa 

enemmän. 

4.2.3 Kuormituslaskelman tulosten arviointi 

Radan lähellä oleviin ihmisiin tai esineisiin junan ohituksesta aiheutuvan 

kuormituksen selvittämiseksi tehtyä tutkimustyötä ei ole saatavilla kovin paljoa. 

Tässä diplomityössä suoritetut laskelmat on tehty yhden tieteellisen julkaisun 

perusteella. Tästä artikkelista poimittujen tietojen perusteella suoritetun laskelman 

tulokseen sisältyy lisäksi paljon epävarmuustekijöitä. Yksi näistä tekijöistä on 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijaopettaja Teemu Turunen-Saarestin 

esittämä mielipide siitä, että SSBQ:n julkaisussa esiintyy laskuvirhe. Yhdessä 

julkaisun kaavoista tapahtuvan integrointivirheen poistaminen tuplaisi hänen 

mukaansa lopputuloksena saatavan voiman. Tuloksena saatava voima olisi joka 

tapauksessa niin pieni, että sillä ei olisi kotelon materiaalia valittaessa mitään 

merkitystä. [Turunen-Saaresti 2008] 

Toinen epävarmuustekijä selviää Sanz-Andrés & Santiago-Prowald -parivaljakon 

aiemmasta tutkimuksesta ”Train-induced pressure on pedestrians” [2002]. 

Tutkimuksen johtopäätöksissä kerrotaan, että yksi tutkimuksessa luodun mallin 

avulla saaduista tuloksista on junan lähellä olevaan objektiin kohdistuvan 

kuormituksen suuruuden suuri riippuvuus kuorman mittauspisteen paikasta objektin 

pinnalla. Opastinkäyttöön tätä tietoa sovelletaan niin, että kuorman oletetaan 

kohdistuvan tasaisesti opastinta vasten, joten laskussa käytetään opastimen puolivälin 

korkeutta. 
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Laskussa käytetyn ilmamassan tiheys on kolmas lisäpohdiskelua aiheuttava tekijä. 

Esimerkiksi räntäsateella ilman seassa on sitä painavampaa vettä ja märkää lunta. 

Laskukaavalla 1 voidaan kokeilla eri tiheyksien vaikutusta lopulliseen tulokseen. 

Vaikka junan opastinta päin heittämän ilmamassan tiheytenä käyttäisi kaavassa 

satakertaista arvoa, pysyy voima alle yhdessä kilonewtonissa. Tästä voidaan tehdä 

lopullinen johtopäätös siitä, että junan ohitus ei aiheuta opastimeen merkittäviä 

rasituksia.  

Epävarmuustekijöitä on kuormitusten laskemisessa muitakin. On hyvin vaikea 

arvioida junan opastinta päin heittämien kivien tai jäälohkareiden vaikutuksia 

opastimen pintaan. Nämä aiheuttavat opastimen kotelon pintaan satunnaisia 

pistemäisiä kuormia, joka tulee huomioida lopullista materiaalinvalintaa tehtäessä.  

4.3 Kunnossapito 

Uusilla opastimilla saavutetaan kunnossapidollisesta näkökulmasta kaksi erittäin 

tärkeää etua. Työturvallisuutta parantavana ominaisuutena on opastimiin 

kiipeämisestä eroon pääseminen – opastimeen päästään uuden opastimen kallistuvan 

jalan ansiosta käsiksi maan pinnalta. Toinen etu on nykyisen hehkulampun 

korvaaminen LED-valoyksiköllä. Hehkulampun elinikä on lyhyt ja se on 

hyötysuhteeltaan huono. [Sähköala.fi 2008] 

Tällä hetkellä käytössä olevien hehkulamppujen lyhyt käyttöikä vaatii säännöllisen ja 

melko usein tapahtuvan kunnossapito- tai vähintään tarkastuskierroksen. Suurin osa 

kunnossapidosta tapahtuu joko opastimen jalkana toimivaan mastoon tai 

opastinportaaliin kiipeämällä. Ratahallintokeskuksen Valo-opastimen tarkastus- ja 

huolto-ohjeessa [2002] listataan nykyisin käytössä olevien opastimien tarkastus- ja 

huoltotoimenpiteitä. Esimerkiksi eniten käytössä olevan opastimen perusasennon eli 

käytännössä Seis-opasteen punaisten lamppujen vaihto tehdään kolmen kuukauden 

toleranssilla vuoden välein. Muut opastimen valot vaihdetaan puolen vuoden 

toleranssilla kahden vuoden välein. 

LED-valon käyttöikä on hehkulamppua huomattavasti pidempi, jopa 100 000 tuntia. 

Tämä vastaa hyvin suurellakin varmuuskertoimella laskettuna useamman vuoden 
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mittaista jatkuvaa käyttöä, joten erot nykyisin käytössä oleviin hehkulamppuihin ovat 

huikeat. Lisäksi LED-valo ei sammu elinkaarensa lopussa hehkulampun tavoin 

kokonaan, vaan sen valoteho vain huononee vähän kerrallaan. Valkoisilla ledeillä on 

ollut vaikeuksia saavuttaa sama käyttöikä kuin värillisillä LED-valoilla, mutta 

opastinkäytössä asia ei muodostu ongelmaksi [Narendran et al. 2004, s. 169–170]. 

Punaisia perusasennon opastevaloja on niiden suuremman käyttömäärän takia joka 

tapauksessa vaihdettava useammin kuin muita valoja, joten samalle 

vaihtokierrokselle voidaan tarvittaessa aikatauluttaa myös valkoisten valojen vaihto. 

Asia kaipaa lisätutkimusta, joka jätetään tämän työn ulkopuolelle.  

Valoyksikön vaihdon lisäksi opastimen kunnossapitäjän työnä on muiden muassa 

valoyksiköiden linssien puhdistaminen. Tämäkin on uudella opastimella helpompaa 

ja turvallisempaa kuin nykyisin käytössä olevilla opastimilla, koska uuden opastimen 

jalan kallistusmekanismi mahdollistaa opastimen kunnossapitotyön ilman opastimen 

mastoon kiipeämistä. Kallistusmekanismi siis parantaa työturvallisuutta 

huomattavasti. Kaikki kunnossapito voidaan uudella opastimella suorittaa 

pienemmällä henkilömäärällä ja ennen kaikkea pienemmällä kalustontarpeella kuin 

nykyään käytössä olevilla opastimilla. [Ratahallintokeskus 2002] 

4.4 Ilkivalta 

Yksi Opastinjärjestelmä 2010:n mukaisten opastimien valoyksiköiden koteloiden 

suunnitteluperusteista oli jo hyvin projektin alussa parempi ilkivaltasuoja. Opastimet 

voivat kohdata elinikänsä aikana ainakin spraymaaleilla sotkemista, kivillä heittelyä 

ja ampuma-aseilla tehtyä vandalismia. Myös joko koko opastimen tai pelkkien 

opastimen valoyksiköiden kääntely voisi aiheuttaa suurta vahinkoa raideliikenteelle. 

Valoyksikön pienikin kääntäminen voi johtaa siihen, että esimerkiksi pääopastimelle 

määritetty 400 metrin näkemävaatimus ei toteudu. Tämä taas aiheuttaa sen, että 

kuljettaja ei näe opastetta ajoissa, eikä osaa täten varautua toimimaan sen vaatimalla 

tavalla. [Ratahallintokeskus 2007, s. 88] 

Kapean opastimen korkeus itsessään on omiaan estämään ilkivaltaa, kuten 

valoyksiköiden linssien rikkomista tai sotkemista. Valoyksiköiden häikäisysuojat 

parantavat valoyksiköiden suojaa entisestään. Kotelomainen rakenne suojaa 
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valoyksiköiden takaosaa, jolloin valoja ei päästä kääntelemään ja junaliikenteelle ei 

aiheudu vaaraa. Opastimen rakenteessa ilkivaltaa vastaan suojaudutaan jo 

suunnitellun opastimen jalan kääntömekanismin lukitusta suojaavalla lukitulla 

kotelolla (kuva 9). Näin ollen jalan lukituksen avaaminen on vaikeaa, jalkaa ei saada 

kaadettua, eikä itse koteloon päästä käsiksi.  

Ala-ATU-opastimen korkeuden takia se on kapeaa opastinta paremmin 

ilkivallantekijöiden ulottuvilla. Tämän takia kotelosta on suunniteltava 

yksinkertaisesti riittävän järeä, jotta se kestää siihen kohdistuvat hyökkäykset. 

Kotelon takakannen kiinnitykseen tullaan käyttämään normaalista kuusikulmaisesta 

pultinkannasta poikkeavaa pulttia. Tämäkin vaikeuttaa ilkivallantekojen ulottumista 

arvokkaisiin opastimen valoyksiköihin. 

4.5 Opasteet 

Opastinjärjestelmä 2010:n mukaisia opasteita näyttämään käytettävien 

valoyksiköiden halkaisijaksi on tätä työtä edeltävässä suunnittelutyössä päätetty 100 

mm. Tämän on todettu olevan valoteholtaan riittävä raideliikenteen käyttöön 

[Lallukka 2008]. Valoyksiköt tulee myös kiinnittää koteloon, joten valoyksiköiden 

valmistajien esitteiden avulla perehdytään erilaisiin kiinnitysmekanismeihin ja -

tyyleihin. Näihin palataan lopullisen opastimen kotelon yksityiskohtaisen 

suunnittelun yhteydessä.  

Uudet opasteet on suunniteltu niin, että Opastinjärjestelmä 2010:n mukaisella 

opastimella on mahdollista korvata nykyisin käytössä olevien pääopastimen, 

suojastusopastimen, esiopastimen, raideopastimen, lukitusopastimen sekä 

tasoristeysopastimen näyttämät opasteet. Nykyisin käytössä olevia opasteita ei 

OJ2010:n mukaisella opastimella pystytä näyttämään, koska nykyinen järjestelmä 

käyttää yhtätoista valoyksikköä, ja OJ2010:n opastimessa on vain seitsemän 

valoyksikköä. Nykyisillä opastimilla voidaan kuitenkin näyttää Opastinjärjestelmä 

2010:n mukaisia opasteita.  
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5 NYKYISIN KÄYTETTÄVÄT OPASTIMET 

Raideliikenteen käytössä on tällä hetkellä useita erikokoisia ja -muotoisia opastimia. 

Näitä ovat pääopastin, suojastusopastin, esiopastin, raideopastin, lukitusopastin sekä 

tasoristeysopastin (kuva 5).  

Kuva 5. Nykyisin käytössä olevien pää-, suojastus-, esi-, raide-, lukitus- sekä 

tasoristeysopastimien muodot. [Ratahallintokeskus 2005, s. 64–66] 

Pääopastin näyttää liikennepaikoilla junakulkuteistä ja linjalla suojaamastaan 

suojavälistä riippuvaisia opasteita. Kuvasta puuttuu kaksikäsitteinen pääopastin, joka 

on kolmikäsitteisen kokoinen ja muotoinen, mutta siitä puuttuu alin keltainen valo. 

Suojastusopastin näyttää suojaamastaan suojavälistä riippuvaisia opasteita. 

Esiopastin toimii kahden edellisen yhteydessä, ja se välittää opasteellaan pää- tai 

suojastusopastimen opastintiedon ennen varsinaisen opastimen ohittamista. 

Lukitusopastin näyttää vihreää Ei opasteita -opastetta, kun avattava silta on lukittu 

liikennöintiä varten. Muulloin lukitusopastin näyttää punaista Seis-opastetta. 

Tasoristeysopastinta käytetään tasoristeyksissä ilmaisemaan varoituslaitoksen 

toimintaa kahdella valkoisella valolla. [Ratahallintokeskus 2008, s. 19] 

Kuvan 5 opastimet eivät ole mittakaavassa toisiinsa nähden. Pää-, suojastus- ja 

esiopastimen valoyksiköiden aukkojen koko on oltava vähintään 230 mm, 

raideopastimen vähintään 90 mm, lukitusopastimen vähintään 65 mm ja 

tasoristeysopastimen vähintään 130 mm. Pää- ja esiopastimen taustalevyjen on oltava 

1000–1200 mm korkeita ja 650–750 mm leveitä. Suojastusopastimen korkeuden on 

vastaavasti oltava 1000–1100 mm, raideopastimen 400–420 mm, lukitusopastimen 
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600–610 mm ja tasoristeysopastimen 450–550 mm. [Ratahallintokeskus 2008, s. 15–

19] 

Nykyisin käytössä olevassa opastinjärjestelmässä on käytössä useita erilaisia 

opastinrakenteita. Pää-, suojastus- ja esiopastimet ovat kookkaita, yli viiden metrin 

korkeuteen ulottuvia rakenteita. Yksittäiset linjalla olevat opastimet koostuvat 

yleensä putkimaisesta mastosta, johon on kiinnitetty levymäinen valoyksiköiden 

kiinnityslevy. Valoyksiköt on kiinnitetty levyn takapuolelle, ja niiden takaosa on altis 

ilkivallalle (kuva 6).  

 

Kuva 6. Nykyisin käytössä olevan pää- ja esiopastimen yhdistelmän takapuoli 

Pieksämäen ratapihalta 
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Erikoisempia opastinrakenteita ovat kuvassa 7 esitetyt yleensä useammalle 

opastimelle käytetyt opastinulokkeet ja -portaalit. Näitä käytetään tilanteissa, joissa 

raiteiden väli on niin pieni, että nykyään käytössä olevan opastimen masto ei mahdu 

niiden väliin.  Tällaisen rakenteen ollessa kyseessä kunnossapitohenkilön on siis 

kiivettävä pylvästä pitkin raiteet ylittävälle sillalle ja nostettava opastin ylös sillan 

tasolle, jotta kunnossapitotyöt ovat mahdollisia. Etenkin kiipeämisvaiheessa riski 

jännitteellisiin johtimiin ja virroittimiin osumisesta on suuri.  Sähköratamääräysten 

[Ratahallintokeskus 2006, s. 16] mukaisesti työntekijällä ei esimerkiksi saa olla 

mukanaan metriä pidempiä työvälineitä. Kuvassa 7 on pieni opastinuloke, jossa on 

kiinni nykyään käytössä olevia pääopastimia. Kuvassa näkyy myös nostomekanismi, 

jonka avulla opastin hinataan kävelysillan tasolle.  

 

Kuva 7. Opastinuloke Jyväskylän ratapihalta 
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Edellä mainittujen työturvallisuusriskien ja kuvan 7 perusteella on melko selvää, että 

Opastinjärjestelmä 2010:n mukaisten opastimien rakenteesta halutaan tehdä kapea ja 

muutenkin vanhaa rakennetta sirompi ja pienempi.  

Tällä hetkellä käytössä oleva raideopastin on edellä mainittuja opastimia 

huomattavasti pienempi kotelomainen opastin. Se koostuu lyhyestä jalasta ja 

kotelosta, jossa on neljä pientä valoyksikköä häikäisysuojineen. Raideopastin näyttää 

liikennepaikoilla vaihtokulkuteistä ja paikallisluvista riippuvaisia opasteita 

[Ratahallintokeskus 2006, s. 3]. Kuvassa 8 on nykyään käytössä oleva raideopastin.  

 

Kuva 8. Nykyisin käytössä oleva raideopastin O422. [Wikipedia 2008] 

Kappaleessa 4.5 mainittu yhdentoista valoyksikön avulla annettu opaste siis esiintyy 

tapauksessa, jossa kolmikäsitteinen pääopastin on esiopastimen kanssa samassa 

mastossa, ja maston edessä on matala raideopastin.  

Nykyään käytössä olevan opastinjärjestelmän mukaisten opastimien suurimpia 

ongelmia ovat niiden suuri koko ja kunnossapitotarve: kuvan 7 mukainen 

portaalirakenne on kallis rakentaa ja hehkulampulla varustettu opastin on työläs 

kunnossapitää. Nykyisin käytössä olevan opastimen korkeus on kunnossapidollisesti 

haastavaa. Kunnossapito tapahtuu yksittäisen opastimen tapauksessa kiipeämällä yli 
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viiden metrin korkeudella olevan opastimen valoyksiköiden tasolle. Tätä varten 

opastimen varteen on rakennettu kiipeämisen mahdollistavat askelmat. Myös kuvan 

6 mukaisia häkkimäisiä turvarakenteita on opastimien kunnossapitotyön 

turvallisuuden takaamiseksi kehitetty opastimien takapuolelle. Näitä käytetään kun 

kuvan 9 mukaiset turvaetäisyydet sähköratajärjestelmän jännitteisiin osiin eivät täyty.   

 

Kuva 9. Sähköratamääräysten mukaiset pienimmät sallitut työskentelyetäisyydet 

sähköradan jännitteellisistä osista. [Ratahallintokeskus 2006, s. 64] 
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6 OPASTINJÄRJESTELMÄ 2010:N MUKAISEN OPASTIMEN 

VALOYKSIKÖIDEN KOTELON RAKENNE 

Kuten kohdassa 4.1 mainittiin, Ratahallintokeskuksen aikaisemmin tekemässä 

Suunnitelmaraportissa [2008, s. 33–34] niin sanotun kapean opastimen kotelon 

rakenne määritettiin niin, että opastinkotelon korkeuden tulee olla maksimissaan 

1500 mm ja leveyden 150 mm. Niin sanotun ala-ATU-opastimen vastaavat mitat 

ovat 800 mm ja 300 mm. Koteloiden syvyytenä käytetään tässä vaiheessa 170 mm:ä. 

Lopullisia mittoja suunniteltaessa tulee huomioida myös kotelon valmistettavuus. 

Valmistettaessa kotelo muovikomposiitista - tai jollain muulla muottia käyttävällä 

valmistusmenetelmällä - tulee rakenteessa ottaa huomioon muottivalmistuksen 

vaatimat päästövarat rakenteessa. Kotelon sivuseinien on oltava hieman viistoja, jotta 

kotelo irtoaa muotista valmistusprosessin lopuksi. Metallista valmistettava kotelo 

toteutettaisiin todennäköisesti särmäämällä, joten kotelo on ajateltava aukilevitetyksi 

valmistusmittojen selvittämistä varten (kuva 10).  

 

Kuva 10. Hahmotelma siitä, miltä aukilevitetty metallista valmistettava kapean 

opastimen kotelo tulisi näyttämään 

Kotelon pitkän sivun pituus summattuna kotelon päätyjen pituuteen on hieman alle 

2000 mm, ja leveys summattuna syvyyteen noin 500 mm. Pituuden puolesta 

ongelmaa ei synny, mutta leveys muodostuu ongelmaksi ohutlevyteollisuuden 

yleisesti käyttämän 1000 mm * 2000 mm -kokoisen levyarkin kohdalla. Tällä 

arkkikoolla kotelon aihioita mahtuisi levylle leveyssuunnassa vain yksi, ja hukkaa 

tulisi lähestulkoon puoli arkillista. Ongelma ratkaistaan kiinnittämällä huomiota 

tähän asiaan kotelon lopullista syvyyttä pohdittaessa. 
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Ratahallintokeskuksen Suunnitelmaraportissa [2006, s. 7] määritettiin uuden 

opastimen leveyden raja-arvoksi vanhan opastimen jalan leveys. Tämän pohjalta 

uuden opastimen valoaukkojen maksimihalkaisijaksi on muodostunut 100 mm ja 

niiden maksimiväliksi 50 mm. Kapean opastinkotelon, ala-ATU-opastimen ja näiden 

valoyksiköiden häikäisysuojien lopullinen mitoitus ja muotoilu suoritetaan näissä 

aiempien selvitystöiden asettamissa rajoissa. 

6.1 Kapean opastimen kallistuva jalka 

Kapean opastimen valoyksiköiden kotelo tullaan kiinnittämään kuvan 11 mukaisen 

kallistuvan jalan päälle.  

 

Kuva 11. Opastinjärjestelmä 2010:n mukaisen opastimen kallistuva jalka 

kunnossapitoasennossa [Lallukka 2007] 

Opastin kaadetaan avaamalla jalan juuressa olevat pultit ja vetämällä jalan kyljessä 

olevasta kahvasta. Näitä kiinnityspultteja suojaa lisäksi lukittava kotelo, ettei jalkaa 

päästä kaatamaan ilkivallantekijöiden toimesta. Kotelo näkyy kuvassa 12. Jalan 

sisällä oleva jousi estää opastimen hallitsemattoman kaatumisen. Opastinta pystyyn 

nostettaessa jousi vähentää nostoon vaadittavaa voimaa. [Lallukka 2008] 

Kuvassa 11 alimpana näkyy maasta nousevan putkipaaluperustuksen yläpää, johon 

opastimen jalka on kiinnitetty. Kiinnitykseen käytetään kuvan 12 reunoilla näkyviä 

neljää pulttia, joiden avulla suoritetaan myös opastimen suuntaus.  
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Kuva 12. Opastimen suuntaukseen käytettävät pultit [Lallukka 2008] 

Kuvassa 11 näkyvässä ylemmässä kiinnityslevyssä on kaarevat urat, joita pitkin 

pulttien yläpäät pääsevät liikkumaan, opastin voidaan suunnata oikeaan asentoon, 

sekä kiristää paikoilleen. Näiden pulttien varsissa olevien tuplamutterien avulla 

opastin suunnataan myös korkeussuunnassa. Ylä- ja ala-asentojen välissä on viiden 

asteen haarukka, jossa opastimen asentoa voidaan säätää. [Lallukka 2008] 

6.2 Rakenteiden vertailua 

Seuraavaksi esitellään suunnittelutyön edetessä esille tulevia kapean opastimen 

valoyksiköiden kotelon rakenne- ja häikäisysuojavaihtoehtoja. Aukean tilan 

ulottuman alakulmaan sijoitettava opastin suunnitellaan kapean opastimen kaltaiseksi 

rakenteen lopullisen tyylin varmistuttua. Erona on ala-ATU-opastimen koko: kotelo 

on matala ja leveä, ja sen valoyksiköistä neljä alinta ovat kuvan 2 mukaisesti 

pareittain päällekkäisissä riveissä.  

Kapean kotelon eri versiot jalostuvat esisuunnittelun myötä hiljalleen kohti lopullista 

rakenneversiota. Suunnittelussa huomioitavia asioita ovat ainakin varsinaisen kotelon 

ja sen kannen rakenne, valoyksiköiden häikäisysuojat ja niiden kiinnitys, 

valoyksiköiden kiinnitys ja kaapelointi, kotelon etupuolelle tuleva opastimen tunnus 

ja sen kiinnitys, sekä itse opastinkotelon kiinnitys opastimen jalkaan. Näiden lisäksi 

myös LED-valojen mahdollisen kuumenemisen aiheuttamat ongelmat kotelon sisällä 
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tulee ottaa huomioon koteloa suunniteltaessa. LED-valo kuumenee takaosastaan, 

joten kotelomainen rakenne voi lisätä ylikuumenemisriskiä. [Proled 2007] 

Opastinkotelosta laaditaan muutama vaihtoehtoinen rakenneversio, ja näistä valitaan 

eri versioiden etuja ja haittoja listaamalla paras mahdollinen rakenne. Lisäksi 

materiaalinvalinta vaikuttaa rakenteen lopullisiin muotoihin jonkin verran. Nämä 

muutokset huomioidaan lopullista rakennevalintaa tehtäessä. Seuraavassa on 

käsitelty vain opastimen valoyksiköiden koteloa ja sen kantta, valoyksikön 

häikäisysuoja käsitellään erikseen kappaleessa 6.3.  

6.2.1 Kapean opastimen valoyksiköiden kotelon rakenneversio 1 

Ensimmäistä koteloversiota suunniteltaessa johtoajatuksena on kotelon tiiviys ja 

vedenpitävyys. Versiossa on lähdetty liikkeelle oletuksesta, että kotelo valmistetaan 

metallisesta valmistusmateriaalista. Ensimmäisessä koteloversiossa valoyksiköille 

tarjotaan umpinainen ja hitsaamalla koottu sijoituspaikka, joka on hyvä suoja 

ilkivaltaa ja ympäristön rasituksia vastaan. Kotelo koostuu kuvan 13 mukaisesti 

kotelomaisesta runko-osasta ja pulteilla kiinnitettävästä etukannesta, joka avataan 

tarvittaessa kunnossapidon yhteydessä. 
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Kuva 13. Opastimen valoyksikön kotelon ensimmäinen, pääosin hitsaamalla 

valmistettava rakenneversio 

Ensimmäisen koteloversion eduiksi voidaan laskea valoyksiköiden taustan 

suojaaminen ilkivallalta, joka oli yksi tärkeimmistä lähtökohdista uuden opastimen 

suunnittelussa. Version etuja ovat myös  hitsatun rakenteen yhtenäisyys ja lujuus, 

hitsauksella saavutettava jäykkyys, sekä veden- ja lianpitävyys. 

Ensimmäisen koteloversion suurin haitta on se, että valoyksiköiden vaihto- ja 

huoltotoimet on mahdollista suorittaa vain etukautta. Kotelon etupuolelle asennettava 

kansi myös vaikeuttaa kotelon rakennetta, koska kannen kiinnittimet tulisi asentaa 

valoyksiköiden väleihin. Valmistettaessa kotelo metallista voi hitsauksen 
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lämmöntuonti muovata tai vääntää rakennetta. LED-valoyksiköiden käytön takia 

umpinainen kotelo myös kuumenee käytön aikana, ja jonkinlaisesta ilmanvaihdosta 

tulee mahdollisesti huolehtia. Materiaalinvalintaa silmälläpitäen voidaan huomioida, 

että kaikki materiaalit eivät ole hitsattavia. 

6.2.2 Kapean opastimen valoyksiköiden kotelon rakenneversio 2 

Ensimmäisen koteloversion jälkeen toisen version suunnittelu on jo huomattavasti 

helpompaa, ja kotelon lopullinen muoto alkaa hahmottua paremmin. Toisen 

koteloversion suunnittelun aikana kotelon päävalmistusmenetelmäksi vakiintuu 

särmäys. Kotelo suunnitellaan särmättäväksi päätyineen ensimmäisen version 

osittaisen hitsauksen sijaan. Toinen koteloversio on mahdollista valmistaa myös 

muusta kuin metallisesta materiaalista. Käytettäessä LED-valoyksiköitä on kotelon 

ilmanvaihdosta mahdollisesti huolehdittava, ja särmäyksen mahdollistamat raot 

särmien väleissä parantavat ilmanvaihtoa.  

Kotelon toisessa suunnitelmaversiossa on mukana myös kotelon takakansi (kuva 14). 

Kannen on kunnossapidon takia oltava helposti avattavissa, joten se kiinnitetään 

tässä vaiheessa kotelon sivujen ja yläosan läpi pulteilla. Kannen alaosan särmä 

jätetään pois ilmanvaihdon parantamiseksi ja kotelossa olevan kosteuden 

poistumisen helpottamiseksi. Kotelon alaosasta puuttuvat kiinnittimet vähentävät 

myös koteloon kohdistuvan ilkivallan mahdollisuuksia. Kannen reunat särmätään 

kotelon tavoin osien yhteenliittämisen mahdollistamiseksi.  

Toinen vaihtoehto takakannen rakennetta suunniteltaessa on versio, jossa kannen 

särmätyt reunat menevät kotelon sisään. Tämä takaisi varsinaisen kotelon 

mahdollisimman suuren leveyden. Ensimmäisellä versiolla kotelon etupuolihan 

kapenee hieman, jos kansi menee kotelon reunojen ulkopuolelle, ja 150 mm:n 

maksimileveydestä pidetään kiinni. Särmättäessä kansi niin, että se menee kotelon 

sisään, tulee kotelossa olla jonkinlainen ura tai jokin kiinnike, jonka varaan kansi 

laskeutuu. Tällaisen rakenteen valmistaminen on kuitenkin monimutkaista ja sillä 

saavutettava hyöty on pieni, joten kannen reunat päätetään pitää toisessa versiossa 

kotelon ulkopuolella. 
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Toisen rakenneversion etuja ovat  särmätyn ohutlevyrakenteen yksinkertaisuus sekä 

nopea ja edullinen valmistus. Pulttikiinnitteinen kansi helpottaa ja nopeuttaa 

kunnossapitoa, ja särmättyyn rakenteeseen on mahdollista jättää pienet 

ilmanvaihtoraot särmien yhtymäkohtiin. Kannen särmät voidaan suunnitella myös 

kotelon sisään, joka vähentää lian kulkeutumista kotelon sisään. Näin toimittaessa 

kotelon etuseinä pysyisi mahdollisimman leveänä. 

 

Kuva 14. Opastimen valoyksiköiden kotelon toinen, särmäämällä valmistettava 

rakenneversio 
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Toisen rakenneversion huonona puolena voidaan pitää kannen ja kotelon väliin 

pääsevää likaa, joten kannen kiinnitykseen tulee seuraavissa versioissa kiinnittää 

enemmän huomiota.  

6.2.3 Kotelon rakenneversio 3 

Kolmannessa versiossa hyödynnetään toista versiota suunniteltaessa opittuja asioita, 

ja yritetään jalostaa ideoita pidemmälle. Kannen kiinnityksen pohtiminen unohdetaan 

hetkeksi, ja keskitytään kotelon rakenteeseen. Kuvassa 15 näkyy kolmanteen 

koteloversioon kehitetty saranoitu luukku, joka on aiemmista versioista poiketen 

kotelon kyljessä. 

 

Kuva 15. Opastimen valoyksikön kotelon kolmas, luukullinen rakenneversio 
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Luukullinen kotelo on periaatteessa mahdollista valmistaa sekä muottitekniikalla, 

että metallista särmäämällä ja hitsaamalla. Kolmannen version etuja ovat pitkälti 

samat asiat kuin kahdessa edellisessäkin versiossa: kotelosta tulee ennen kaikkea 

yhtenäinen ja jäykkä. Näiden lisäksi kunnossapidon mahdollistavan luukun rakenne 

on sellainen, että junan ohituksen nostattama lika ei pääse kotelon sisään edellisten 

versioiden tavoin.   

Sivusta kunnossapidettävän kotelon huonona puolena on ehdottomasti ahtaus. 

Lopullisessa kotelossa käytettäviä valoyksiköitä ei ole vielä tässä vaiheessa 

suunnittelua tarkasti valittu, mutta ne tulevat joka tapauksessa täyttämään kotelon 

hyvin tarkasti. Prototyyppivaiheessa käytetään kotimaisia Sabikin valoyksiköitä. 

Kotelon kokoonpano ja valoyksiköiden kunnossapitotoimet voivat siis olla liian 

vaivalloisia sivusta aukeavan luukun kautta. 

6.2.4 Kapean opastimen valoyksiköiden kotelon rakenneversio 4 

Neljännessä versiossa (kuva 16) kotelon valmistettavuutta ja etenkin sen 

rasitustenkestoa on ajateltu enemmän. Kotelon takaosasta särmätään kannen tavoin 

pienet särmät kotelon sisäpuolelle, joka lisää pitkän ja kapean kotelon jäykkyyttä 

huomattavasti. Näiden lyhyiden kotelon sisäisten särmien alle voidaan lisäksi 

suunnitella kiinnikkeitä valoyksiköiden kaapelointia varten. Kotelon pohjaan on 

lisätty aukko valoyksiköiden kaapeloinnin läpivientiä varten. 

 Opastimen lopullisessa käyttökohteessa vaikuttavien olosuhteiden johdosta kotelosta 

irtoavia osia tulisi olla mahdollisimman vähän. Tämän takia neljännessä versiossa 

myös kannen kiinnitys kokee muutoksia.  Esimerkiksi talvella tai muuten vaikeissa 

olosuhteissa tapahtuvan kunnossapidon helpottamiseksi kannen on järkevää olla 

saranoitu, jolloin se pysyy auki ollessaankin kiinni kotelossa. Kansi suunnitellaan 

aukeamaan raiteeseen päin, joka takaa että kunnossapitoa suorittava henkilö ei ole 

opastimen ja raiteen välissä kunnossapitotoimenpiteitä suorittaessaan. Suurin osa 

opastimista on menosuunnassa raiteen oikealla puolella, joten kansi saranoidaan 

koteloon opastimen takaa katsottuna oikeasta reunastaan.  
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Ratahallintokeskuksen Junaturvallisuussäännön [2007] mukaan opastimen ollessa 

kunnossapitoasennossa on kunnossapidettävälle rataosalle tehty liikenteenohjaajalta 

varaus, eikä rataosalla ole junaliikennettä kuin erityistapauksissa. Vaikka varsinaisen 

junaliikenteen ei siis olekaan mahdollista ohittaa huoltoasennossa olevaa opastinta, 

on kansi hyvä suunnitella aukeamaan turvallisemmalle puolelle työturvariskien 

minimoimiseksi. Kansi suunnitellaan alustavasti kiinnitettäväksi toisesta reunastaan 

kolmella M8-kokoisella pultilla. Kannen takaseinään suunnitellaan hieman 

käytettävän pultin kantaa suurempi reikä, jotta kanta uppoaa kannen särmien väliin. 

Tällä pyritään vähentämään ilkivaltamahdollisuuksia, kun pultin kanta ei ole 

selkeästi näkyvillä kotelon takaosassa. 
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Kuva 16. Opastimen valoyksikön kotelon neljäs rakenneversio 

Neljännessä koteloversiossa pohditaan myös kotelon kiinnittämistä opastimen 

jalkaan. Kuvassa 11 esitetyn opastimen jalan yläpäähän on suunniteltu neljä M8-

kokoista reikää, joten kotelo kiinnitetään jalkaan neljällä vastaavankokoisella 

pultilla. Kaapeleiden läpivientireikä sijoitetaan näiden kiinnitysreikien väliin.  

Kotelon neljäs versio vaikuttaa riittävän jalostetulta prototyypin valmistamista 

varten. Työn edetessä selviävät yksityiskohdat selventävät ja muokkaavat kotelon 

lopullista rakennetta todennäköisesti vielä jonkin verran, mutta lopullisen kotelon 
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suurimmat linjat selviävät neljännestä koteloversiosta. Lopullisen kotelon rakenteen 

valinta suoritetaan kappaleessa 9.   

6.2.5 Ala-ATU-opastin 

Kahden vierekkäisen raiteen aukean tilan ulottumien alakulmaan mahtuva matala ja 

leveä opastinkotelo valmistetaan samalla tavalla kuin kapeakin opastinkotelo. Myös 

kotelon takakansi voidaan saranoida samalla tavalla ja kotelo kiinnittää jalkaan 

samalla tavalla kuin kapea kotelo. Jalka on ala-ATU-opastimen tapauksessa 

yksinkertainen 300 mm pitkä neliöpalkki, jonka alapäähän hitsataan kuvan 12 

mukainen laippa. Tähän laippaan kiinnitetään opastimen suuntauksen mahdollistavat 

säätöpultit. Säätöpulttien suojaksi asennetaan kapean opastimen jalkaan kuuluvaa 

koteloa vastaava riippulukolla lukittava kotelo. 

Eroavaisuuksia kapeaan opastimeen verrattaessa on matalaan opastinkoteloon 

kiinnitettävien häikäisysuojien pituus. Eroja on myös kiinnittimien määrässä: ala-

ATU-opastimen takakannen kiinnittämiseen käytetään kolmen sijasta kahta M8-

kokoista pulttia. 

6.3 Valoyksiköiden häikäisysuojat 

Opastevalon häikäisysuojan tärkein tehtävä on valoyksikön suojaaminen 

auringonvalolta niin, että opastimen valot ovat nähtävissä mahdollisimman hyvin 

mahdollisimman kaukaa. Tämän takia kapean opastimen kotelon valojen 

häikäisysuojan tulee ulottua suoraan valoyksikön yläpuolella mahdollisimman kauas 

sen etupuolelle. Putkimainen häikäisysuoja myös helpottaa oikean opastimen 

näkemistä tilanteissa, jossa useampi opastin on lähekkäin, mutta hieman eri kulmissa. 

Suoraan valoyksikköön matalalta paistavan auringon häikäisyä on mahdotonta estää. 

Häikäisysuojan kyljen muotoilulla voidaan vaikuttaa siihen, kuinka hyvin 

valoyksikkö voidaan nähdä sivusta aivan opastimen vierestä katsottuna. Tämä ei ole 

ohittavien junien kannalta kuitenkaan kovin olennaista. Näin ollen mitä enemmän 

valoyksikköä suojataan sivulta tulevilta häikäiseviltä auringonsäteiltä, sitä parempi. 

Valoyksikön alapuolelle suojaa ei ole tarpeellista ulottaa.  



 

39 
 

Kaikki laskelmat häikäisysuojan maksimipituuden määrittämiseksi suoritetaan 

äärimmäisillä lähtöarvoilla, eli pienimmällä mahdollisella katseluetäisyydellä ja 

suurimmalla mahdollisella katselukulmalla – näin toimittaessa valoyksiköiden 

näkyvyys on niin sanotuissa normaalitilanteissa varmistettu, mutta myös ääritilanteet 

on huomioitu. Laskelmat häikäisysuojan suurimman mahdollisen pituuden 

määrittämiseksi tehdään sillä perusteella, että valoyksiköstä näkyy opastimen 

pienimmältä katseluetäisyydeltä korkeussuunnassa enää kaksi kolmasosaa. Näistä 

kaksi kolmasosaa valoyksiköiden yläreunoista olevista pisteistä käytetään 

laskelmissa nimiä p1 ja p2.  

6.3.1 Kapean opastimen häikäisysuoja 

Edellä kuvailtu äärimmäisten lähtöarvojen mukainen tilanne voi tulla kyseeseen 

silloin, kun veturi odottaa opastimen luona paikoillaan, että opastin sallisi jälleen 

liikkumisen. Veturin odottaessa opastimen luona ohituslupaa, on sen etäisyys 

opastimesta pienimmillään yhdeksän metriä. Tämä johtuu junien kulunvalvonnassa 

käytettävien pareittain raiteiden väliin sijoitettavien baliisien minimietäisyydestä 

opastimeen. [Ratahallintokeskus 2007, s. 94] 

Kapean opastimen tapauksessa veturinkuljettajan näkökulmasta suurin katselukulma 

on lähes neljän metrin korkeudessa olevalla opastimen ylimmällä valoyksiköllä. Sitä 

varjostaa toiseksi ylimmän valoyksikön häikäisysuoja. Veturin odottaessa 

opastimella opastimessa palaa Seis-opasteen punainen valo, eli opastimen toiseksi 

ylin valo. Laskelmissa käytetään kuitenkin ylintä opastevaloa, jolla katselukulma on 

suurin. Veturinkuljettajan korkeutena on laskelmissa käytetty Ratahallintokeskuksen 

Ratateknisten ohjeiden [2007, s. 12] määrittämää minimiarvoa. Näissä ohjeissa 

opastimille annetun näkemävaatimuksen mukaan kuljettajan korkeus on kaksi metriä. 

Ohjeissa on lisäksi annettu kuljettajan korkeuden toleranssiksi ± metri, joten 

laskelmissa käytetään kuljettajalle metrin korkeutta. Kaikki korkeudet mitataan 

raiteen yläpinnasta.  

Kapean opastimen yläosa on neljän metrin korkeudella ja ylimmän valoyksikön 

yläreuna on tästä 30 mm alempana. Tästä edelleen koteloa alaspäin mentäessä 

voidaan todeta, että haettu piste p1 on 



 

40 
 

30 mm � 23 �  100 mm �  96,67 mm 

opastimen kotelon yläreunasta. Toisin sanoen piste p1 on 

4000 mm �  96,67 mm �  3903,33 mm 

raiteen yläpinnan yläpuolella, eli veturinkuljettajan ja haetun pisteen p1 välinen 

korkeus on 

3903,33 mm �  1000 mm �  2903,33 mm. 

Kuvassa 17 on kuvattu häikäisysuojan maksimipituuden laskemiseen käytetyt mitat. 

Veturinkuljettajan pituutta, tarkkaa etäisyyttä opastimesta ja muita vastaavia tekijöitä 

on mahdoton sisällyttää laskelmaan, joten lopullisen tuloksen arvoja voidaan 

tarvittaessa hieman pyöristää. 

 

 

Kuva 17. Kapean opastimen valoyksiköiden häikäisysuojien suurimman sallitun 

pituuden laskemiseksi käytettävät mitat. 

Trigonometristen funktioiden avulla suuremmasta kolmiosta ratkaistaan  

tan α �  2903,33 mm9000 mm        '       α � 17,88°.   
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Kolmiot ovat samanmuotoiset, joten kulma α on samansuuruinen molemmissa 

kolmioissa. Pienen kolmion pidemmän kateetin eli häikäisysuojan maksimipituuden 

selvittämiseksi pitää selvittää kolmion lyhyemmän kateetin pituus. Tämä pituus on 

ylimmän valoyksikön ja toiseksi ylimmän häikäisysuojan etäisyys summattuna 

pisteen p1 etäisyyteen valoyksikön alareunasta, eli 

50 mm �  13,5 mm� 13 � 100 mm � 69,83 mm. 

  Tästä saadaan varsinainen häikäisysuojan maksimipituus 

tan 17,88° �  69,83 mmx*        '       x* � 69,83 mm
tan17,88° � 216,5 mm. 

Toiseksi ylimmän häikäisysuojan on siis oltava lyhyempi kuin 217 mm, jotta 

ylimmästä valosta näkyisi kaksi kolmasosaa yhdeksän metrin päästä yhden metrin 

korkeudelta katsottuna. Mentäessä yhdeksää metriä kauemmas tai noustaessa yhtä 

metriä ylemmäs raiteen yläpinnasta valosta näkyy enemmän kuin kaksi kolmasosaa.  

6.3.2 Ala-ATU-opastimen häikäisysuoja 

Edellisessä kohdassa laadittu laskelma häikäisysuojan pituudesta pätee myös ala-

ATU-opastimen kohdalla, ainoastaan veturinkuljettajan katseen suunta vaihtuu. 

Matalan opastimen ollessa kyseessä veturinkuljettajan ajatellaan olevan 

Ratateknisten ohjeiden [Ratahallintokeskus 2007, s. 12] määrittämällä suurimmalla 

mahdollisella korkeudella, eli kolmessa metrissä. Ollessaan yhdeksän metrin päässä 

opastimesta, joutuu kuljettaja katsomaan reilusti alaspäin nähdäkseen matalan 

opastimen opasteet. Tämä tarkoittaa sitä, että pahiten varjoon jäävät valoyksiköt ovat 

alimmassa rivissä olevat kaksi valoyksikköä, ja niitä varjostavat niiden omat 

häikäisysuojat. Kaksi kolmasosaa valoyksikön alareunasta oleva piste on laskelmassa 

nimeltään p2. 

Ala-ATU-opastimen häikäisysuojan pituus saadaan laskettua kahden kolmion avulla 

kuten kapean opastimen häikäisysuojakin (kuva 18). Alimman valoyksikön 

alareunan korkeus raiteen yläpinnasta on opastimen jalan korkeus summattuna 
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opastinvalon korkeuteen kotelon alareunasta. Kuljettajan korkeuden ollessa kolme 

metriä tulee suuremman kolmion lyhyemmän kateetin pituudeksi  

3000 mm – ,300 mm �  30 mm� 23 �  100 mm - � 2603,33 mm.  

 

Kuva 18. Ala-ATU-opastimen valoyksiköiden häikäisysuojien suurimman sallitun 

pituuden laskemiseksi käytettävät mitat  

 

Kateettien avulla ratkaistaan 

tan β �  2603,33 mm
9000 mm        '       β � 16,13°. 

Pienemmän kolmion lyhyt sivu on  

1
3 �  100 mm �  13,5 mm � 46,83 mm,  

joten häikäisysuojan suurin sallittu pituus on 

tan 16,13° �  46,83 mm
x�        '       x� � 46,83 mm

tan16,13° � 161,9 mm. 
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Laskelmasta saadaan tulokseksi, että ala-ATU-opastimen häikäisysuojan on oltava 

kapean opastimen vastaavaa jonkin verran lyhyempi: sen suurin sallittu pituus on 162 

mm. 

6.3.3 Häikäisysuojan lumikuorman kesto 

Häikäisysuoja kohtaa elinikänään tuulikuormien ja junan ohituksesta aiheutuvan 

kuormituksen lisäksi tilanteen, jossa sen päälle kertyy lunta. Seuraavassa esitetään 

laskelma, joka suoritetaan pinta-alaltaan suuremmalle kapean opastimen 

valoyksiköiden häikäisysuojalle. Tällä varmistetaan myös pienemmän suojan 

lumikuorman kesto. 

Pinta-ala, johon lumi kerääntyy, on noin 80 % häikäisysuojan leveydestä – lähes 

pystysuoralle pinnalle lunta ei kerry. Tämä on selvitetty häikäisysuojasta piirretyn 

kolmiulotteisen mallin sekä lumisten opasteiden valokuvien avulla 

[Ratahallintokeskus 2007]. Lumen peittämä ala on  

130 mm �  80 % �  217 mm �  22 568 mm�, 

eli noin 0,023 m2. Erittäin kovassa lumimyrskyssä voi sataa 500 mm lunta, jonka 

tilavuus on 

22 568  mm� � 500 mm �   11 284 000 mm0 � 0,011 m0. 

Rakenteiden lumikuormat mitoitetaan lumen vesiarvolla, eikä niinkään lumipeitteen 

paksuudella. 0,011 m3 lunta painaa suoraan vedeksi muutettuna 11 kg [Ilmatieteen 

laitos 2008]. Tämä 11 kg:n kuormitus tulee huomioida häikäisysuojan kiinnitystä 

suunniteltaessa.  

6.3.4 Häikäisysuojan muotovaihtoehdot 

Häikäisysuojan pituus saadaan edellä esitetyistä laskelmista, joten häikäisysuojien 

muotovaihtoehtoja suunniteltaessa tärkein peruste on sivusta tulevan häikäisyn 

estäminen. Tämä yhdistettynä häikäisysuojan mahdollisimman edullisiin 
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valmistuskustannuksiin ja yksinkertaiseen kiinnittämiseen muodostavat 

häikäisysuojan muodon rajaehdot.  

Valmistettaessa opastinkotelo valamalla mahdollistaa valuprosessi häikäisysuojien 

integroinnin varsinaisen kotelon rakenteeseen. Tämä vaatii muotinvalmistukselta 

kuitenkin melko paljon. Häikäisysuojat on toki mahdollista valmistaa 

muottitekniikalla myös yksittäin ja kiinnittää esimerkiksi pulteilla koteloon. 

Ohutlevyä käytettäessä aihio leikataan sen muodosta riippuen joko laserilla tai 

levytyökeskuksen työkaluilla irti levyarkista, taivutetaan muotoonsa ja kiinnitetään 

todennäköisesti hitsaamalla koteloon.  

Alla on esitetty neljä eri muotovaihtoehtoa häikäisysuojille, joita voidaan käyttää 

molemmissa koteloversioissa – vain häikäisysuojan pituus muuttuu. Kaikki 

häikäisysuojaversiot ovat valmistuksellisesti melko samanlaisia, jos kotelon 

valmistuksessa käytetään muottia. Valettavasta tuotteesta on tehtävä muotti, eikä 

häikäisysuojan muoto juurikaan vaikuta muotinvalmistuksen parametreihin 

[Airasmaa et al. 1991, s. 282–290]. Seuraavana olevaa vertailua suoritetaankin 

kokonaan metallisen häikäisysuojan valmistuksen kannalta. Häikäisysuojista tehtyjen 

kolmiulotteisten mallien perusteella valojen näkyvyyttä voidaan vertailla eri 

suojaversioiden kohdalla. 

6.3.4.1 Häikäisysuojan rakenneversiot 1-2 

Häikäisysuojaversioista ensimmäisen (kuva 19) levyaihiosta irrottaminen vaatii 

erikoista kaarevaa työkalua tai laserleikkausta. Laser on käytössä hyvin yleisesti 

nykyään ja opastinkotelon ainevahvuudella se on myös hyvin nopea 

työstömenetelmä. Laserleikkauksella pystytään leikkaamaan häikäisysuojien 

kiinnitykseen tarvittavia pieniä ja monimutkaisia muotoja, ja sillä saadaan 

kappaleisiin myös suuri mittatarkkuus. [Ihalainen et al. 2003, s. 267] 



 

45 
 

 

Kuva 19. Häikäisysuojan ensimmäinen rakenneversio. 

Kuvassa 20 oleva toinen häikäisysuojaversio vaatii valmistukselta niin ikään joko 

erikoista kaarevaa työkalua tai laserleikkausta.  

 

Kuva 20. Häikäisysuojan toinen rakenneversio. 

6.3.4.2 Häikäisysuojan rakenneversiot 3-4 

Kolmas häikäisysuojaversio (kuva 21) eroaa muista versioista siinä, että sen 

valmistaminen on mahdollista ilman laserleikkausta. Suorat leikkaukset saadaan 

toteutettua myös pienempien, pelkkiä perinteisiä leikkausmenetelmiä käyttävien 

valmistajien toimesta. Opastimen koteloon laserleikkausta on mitä 

todennäköisimmin käytettävä, joten häikäisysuojan kohdalla ominaisuudesta ei ole 

suurta hyötyä. Toisena hyvänä puolena suorissa leikkauksissa on se, että suorilla 
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leikkauksilla taataan pienin levyarkin hukkaprosentti, koska suoria leikkauspintoja 

voidaan asetella arkille toisiaan vasten. 

 

Kuva 21. Häikäisysuojan kolmas rakenneversio. 

Neljännen version (kuva 22) leikkauksessa on pakko käyttää laseria, mutta samalla 

saavutettava muoto on paras yhdistelmä kahdesta häikäisysuojan tärkeimmästä 

ominaisuudesta: läheltä ja sivusta katsottuna valoyksikön näkyvyydestä ja sivulta 

tulevien auringonsäteiden suojasta. Neljäs versio on myös matalaa ala-ATU-

opastinta ajatellen näkyvyydeltään paras vaihtoehto. 

 

Kuva 22. Häikäisysuojan neljäs rakenneversio. 
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Neljäs versio valitaan jo tässä vaiheessa koteloiden prototyyppikäyttöön sen muita 

parempien ominaisuuksien takia: prototyypistä saatavien kokemusten perusteella 

muotoon voidaan vielä tehdä muutoksia ennen sarjatuotannon alkua.  

6.3.5 Valoyksikön ja häikäisysuojan kiinnittäminen koteloon 

Ratahallintokeskus määritteli Opastinjärjestelmä 2010 -projektin ohjausryhmän 

kokouksessa 15.9.2008 valoyksikön kiinnityksen vaatimuksia. Tärkein vaatimus on 

rakenne, joka mahdollistaa useamman valmistajan valoyksiköiden käytön 

lopullisessa opastimessa. Koska eri valmistajat käyttävät valoyksiköissään erilaista 

kiinnittimien sijoittelua ja lukumäärää, on nyt suunniteltava häikäisysuoja ja 

valoyksikkö kiinnitettävä erilliseen levyyn, joka kiinnitetään varsinaiseen opastimen 

koteloon. Kuvan 23 mukainen levy mahdollistaa tällaisen toimintatavan. 

  

Kuva 23. Valoyksiköiden ja häikäisysuojien kiinnitykseen käytettävä levy 

Kuvassa 23 esitettyyn levyyn on suunniteltu paikat prototyypissä käytettävälle 

Sabikin valoyksikölle. Suuri reikä levyn keskellä on valoyksikön takaosan kokoinen 

ja sen reunoilla olevat reiät varsinaisen valoyksikön kiinnitystä varten [Sabik 2008]. 

Levyä käytettäessä valoyksiköt asennetaan koteloon etukautta. Levyn käyttö 

mahdollistaa moduulimaisen käytön: valoyksiköitä voidaan vaihtaa helposti ja 

tarvittaessa reikä voidaan peittää tyhjällä levyllä. Levyn reunoilla näkyvät 

pitkänomaiset raot toimivat sekä häikäisysuojan paikoitusta että kiinnitystä varten. 
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Jos levyn materiaalina käytetään metallia, paikoitetaan häikäisysuojan takareunassa 

olevat ulokkeet levyn reikiin ja suoja kiinnitetään levyyn TIG-hitsaamalla levyn 

takapuolelta. Hitsaamalla häikäisysuoja levyyn taataan kohdassa 6.3.3 selvitetty 

lumikuorman kesto. Levy häikäisysuojineen paikoitetaan koteloon levyn nurkissa 

olevilla tyssähitsatuilla pulteilla. Muotilla valmistettaessa levy on helpompaa 

valmistaa yhtenä palana. Tyssähitsattujen pulttien tilalle on tällöin kehitettävä 

esimerkiksi levyn läpi menevällä pultilla tehtävä kiinnitys. Pultit on sijoitettu 

mahdollisimman lähelle levyn nurkkia, jotta levyn keskelle jää mahdollisimman 

paljon tilaa tulevaisuudessa mahdollisesti tarvittaville erilaisille kiinnikejärjestelyille. 

Samasta syystä koteloon tehdään mahdollisimman suuri reikä valoyksiköiden 

taustoja varten. Levyn ja kotelon väliin asennetaan 1 mm:n paksuinen kumilevy 

varmistamaan kotelon tiiviys, ja levy kiinnitetään paikoilleen kotelon sisäpuolelle 

tulevilla muttereilla. 

Tietyissä tilanteissa opastimen valoyksiköt on pystyttävä peittämään kuvan 24 

mukaisella peitelevyllä. Opastinjärjestelmä 2010:n mukaisissa opastimissa voidaan 

käyttää vastaavaa pätemättömyysmerkin rakennetta kuin nykyisin käytössä olevissa 

opastimissa. Kuvassa 25 näkyvä kaari pujotetaan valoyksikön häikäisysuojan 

yläpuolelle, ja pätemättömyysmerkki työnnetään valoyksikköä vasten. Painava 

palkkimainen osa merkin alareunassa pitää merkin paikoillaan valoyksikköä vasten. 

 

Kuva 25. Valoaukon peittävä pätemättömyysmerkki T-182. [Rautatievirasto 2007, s. 

45]  
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Uusia opastimia varten on valmistettavia uusia pätemättömyysmerkkejä, koska 

vanhat merkit ovat halkaisijaltaan liian suuria. Pyöreän osan halkaisijan on oltava yli 

100 mm ja alle 125 mm, jotta se mahtuu paikoilleen. Pyöreän osan ja kaaren väliin 

on jätettävä noin 2 mm tyhjää tilaa. Merkkejä ei valmisteta vielä koteloiden 

prototyyppejä varten. 

Tällä hetkellä käytössä olevia pätemättömyysmerkkejä säilytetään joskus jopa 

irrallisina maastossa opastimen läheisyydessä. Pientä pätemättömyysmerkkiä 

voidaan tarvittaessa säilyttää opastimen kotelon sisällä, joka vähentää 

ilkivallantekoja merkkiä kohtaan.  

6.4 Opastimen tunnus 

Tunnuksen mitoista annetaan ohjeet Ratahallintokeskuksen Ratateknisten ohjeiden 

osassa 17: Radan merkit [2007, s. 61]. Vanhassa pääopastimessa on hieman 

opastimen rakenteesta riippuen käytetty joko 900 mm tai 700 mm korkeaa sekä 250 

mm leveää opastimen tunnusta. Tämä tunnus ei OJ2010:n mukaisessa opastimessa 

mahdu paikalleen. Suurin kapeaan opastimeen mahtuva opastimen tunnus on noin 

470 mm korkea ja 140 mm leveä. Vastaavasti suurin ala-ATU-opastimeen mahtuva 

tunnus on 480 mm korkea ja 140 mm leveä. Nämä mitat on selvitetty 

opastinkoteloista piirrettyjen kolmiulotteisten mallien avulla. On järkevää tehdä 

uudenlaisia tunnuksia vain yhtä kokoa, koska eri koteloihin mahtuvan tunnuksen 

kokoerot ovat näin pieniä. Tunnuksista tehdään siis kapean opastimen tunnuksen 

kokovaatimusten mukaisia. 

Tunnukseen tulee mahtua pääopastinkäytössä olevassa opastimessa neljä merkkiä. 

Näistä ylimmäksi tulee E- tai P-kirjain riippuen siitä, onko opastin tarkoitettu etelää 

vai pohjoista kohti menevälle liikenteelle. Kirjaimen alle tulevat kolme numeroa 

kertovat raiteen numeron. Kuvan 26 mukaisesti merkin korkeudeksi tulee uuden 

opastinjärjestelmän mukaisen pääopastimen tunnuksessa 90 mm. [Rautatievirasto 

2007, s. 82] 



 

 

Kuva 26. Pääopastin

Esiopastinkäytössä 

yläpuolelle mahduttaa 

on merkkien koon pitämiseksi mahdollisimman suurina parasta toteuttaa niin, että 

kirjaimet Eo sijoitetaan samalle riville varsinaisen tunnuksen yläpuolelle (kuva 

Tunnukseen mahtuvien merkkien korkeus on tällöin 

Kuva 27. Esiopastinkäytöss
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pastinkäytössä olevan opastimen tunnuksen mitat 

Esiopastinkäytössä opastimen tunnukseen tulee näiden merkkien 

mahduttaa opastimen esiopastinluonteesta kertovat kirjaimet Eo. 

on merkkien koon pitämiseksi mahdollisimman suurina parasta toteuttaa niin, että 

kirjaimet Eo sijoitetaan samalle riville varsinaisen tunnuksen yläpuolelle (kuva 

Tunnukseen mahtuvien merkkien korkeus on tällöin 70 mm. 

 

. Esiopastinkäytössä olevan opastimen tunnuksen mitat

 

tunnuksen mitat  

äiden merkkien lisäksi niiden 

luonteesta kertovat kirjaimet Eo. Tämä 

on merkkien koon pitämiseksi mahdollisimman suurina parasta toteuttaa niin, että 

kirjaimet Eo sijoitetaan samalle riville varsinaisen tunnuksen yläpuolelle (kuva 27). 

ä olevan opastimen tunnuksen mitat 



 

51 
 

Raideopastinkäytössä nykyisin käytettävä opastimen tunnus on hyvin samankaltainen 

kuin pääopastimen tunnus, ainoastaan pienempi. Sen mitat ovat kuvan 28 mukaiset, 

eli nykyistä raideopastimen tunnusta voidaan käyttää Opastinjärjestelmä 2010:n 

mukaisissa opastimissa sellaisenaan. 

 

Kuva 28. Raideopastinkäytössä olevan opastimen tunnus 

7 OPASTINJÄRJESTELMÄ 2010:N MUKAISTEN OPASTIMIEN 

VALOYKSIKÖIDEN KOTELOIDEN MATERIAALI 

Uusien opastimien valoyksiköiden koteloiden suunnitteluun kuuluu olennaisesti 

valmistusmateriaalin valinta. Materiaalinvalinta suoritetaan seuraavassa laadittavan 

materiaalin vaatimusprofiilin sekä myöhemmin suoritettavan materiaalien 

ominaisuuksien vertailun perusteella. Vertailussa käydään läpi kaikki tärkeimmät 

materiaaliryhmät, mutta jo tässä vaiheessa voidaan olettaa, että kiinnostavin vertailu 

suoritetaan metallien ja lujitemuovien välillä. Muovien ominaisuudet kiehtovat 

etenkin hyvän muotojen valmistettavuuden osalta, toisaalta metallien 
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lujuusominaisuuksien ja edullisen hinnan yhdistelmä takaa metalleille 

konstruktiomateriaalien keskuudessa johtavan aseman, jota voi olla vaikea horjuttaa.  

Seuraavaksi esitetty materiaalinvalintaprosessi mukailee löyhästi Konetekniikan 

materiaalioppi -kirjan Materiaalinvalinta-kappaletta [Koivisto et al. 2001, s. 248]. 

Materiaalinvalintaprosessi alkaa tuotteen tehtävän ja toimintojen kartoituksella. 

Opastinkotelon tehtävänä on tarjota ilkivallalta suojattu sijoituspaikka opastimen 

valoyksiköille ja niihin liittyville johtimille ja muille komponenteille ulkokäytössä 

Suomen ilmastossa kaikkina vuodenaikoina kolmenkymmenen vuoden ajan. 

Tehtävän ollessa selvillä aloitetaan materiaalin vaatimusprofiilin laadinta (kohta 7.1). 

Vaatimusprofiilia seuraa valintastrategiana käytettävä eri materiaalien 

ominaisuuksien vertailu (7.2). Lopullinen materiaalinvalinta esitellään kappaleessa 

9.2. 

7.1 Opastinkotelon materiaalin vaatimusprofiili 

Vaatimusprofiilin laatimiseksi käytetään Konetekniikan materiaalioppi -kirjassa 

esiteltävää materiaalin vaatimusprofiilipohjaa [Koivisto et al. 2001, s. 250]. 

Materiaalin vaatimusprofiili sisältää vaatimukset, joita opastinkotelon rakenteeseen 

ja materiaaliin kohdistuu kotelon elinkaaren aikana. Vaatimuksia ovat opastimen 

toiminnan, käyttöympäristön, valmistuksen, sekä kustannusten kannalta olennaiset 

ominaisuudet. 

A) Toiminnan vaatimukset: 

- kotelon rakenteen muuttumattomuus 

- opastevalojen näkyvyys 

- kunnossapidon helppous 

- kotelon helppo vaihdettavuus 

- käyttöikä 30 vuotta 

- kierrätettävyys elinkaaren lopussa 
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B) Käyttöympäristön vaatimukset: 

- junan ohituksesta aiheutuvan kuormituksen kesto 

- tuuli- ja lumikuormien kesto 

- värinästä aiheutuvan vanhenemisen ja kulumisen kesto 

- pinnan (värin) tuotava kontrastia opasteiden ja ympäristön välille  

- materiaalin alkuperäisten ominaisuuksien säilyminen erilaisissa oloissa 

- auringonvalosta aiheutuvien heijastusten minimointi 

- jatkuvan tuulelle, sateelle ja auringon uv-säteille altistumisen aiheuttamien 

muutosten minimointi 

- käyttölämpötilojen - 50 C°…+ 60 C° sieto 

C) Valmistettavuuden vaatimukset: 

- suuren tuotantomäärän mahdollistavien menetelmien käyttö 

- leikattavuus, särmättävyys ja hitsattavuus / muotin avulla tapahtuvan 

valmistuksen mahdollistaminen 

- osien yhteenliitettävyys 

D) Kustannusten vaatimukset: 

- suurimmat kustannukset syntyvät materiaalista ja valmistuksesta 

- käytön aikaiset kustannukset oltava pieniä 

- kierrätys oltava edullista elinkaaren lopussa 

7.2 Opastinkotelon materiaalin ominaisuusprofiili 

Vaatimusprofiilin laatimisen jälkeen on järkevää laatia materiaalille 

ominaisuusprofiili. Ominaisuusprofiiliin selvitetään ne materiaaliominaisuudet, joita 

vaatimusprofiilin vaatimukset edellyttävät. Opastinprofiili on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Opastinkotelon materiaalin ominaisuusprofiili 

 vaatimus ominaisuudet 

toiminnot - kotelon rakenteen 

muuttumattomuus 

- opastevalojen näkyvyys 

- kunnossapidon helppous 

- kotelon helppo vaihdettavuus 

- käyttöikä 30 vuotta 

- kierrätettävyys elinkaaren 

lopussa 

- väsymislujuus 

- virumiskestävyys 

- iskunkestävyys 

- kulumiskestävyys 

- vanhenemiskestävyys 

- sulatettavuus  

käyttöympäristö - junan ohituksesta aiheutuvan 

kuormituksen kesto 

- tuuli- ja lumikuormien kesto 

- värinästä aiheutuvan 

vanhenemisen ja kulumisen 

kesto 

- pinnan (värin) tuotava 

kontrastia opasteiden ja 

ympäristön välille 

- materiaalin alkuperäisten 

ominaisuuksien säilyminen 

erilaisissa oloissa 

- auringonvalosta aiheutuvien 

heijastusten minimointi 

- jatkuvan tuulelle, sateelle ja 

auringon uv-säteille 

altistumisen aiheuttamien 

muutosten minimointi 

 

- väsymislujuus 

- virumiskestävyys 

- kulumiskestävyys 

- mattapintaisuus 

- vanhenemiskestävyys 

- kulumiskestävyys 
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- lämpötilojen – 50 C°… + 60 

C° sieto 

valmistus - sarjatuotannon oltava 

mahdollista 

- yhteenliitettävyys 

- leikkautuvuus, 

särmättävyys, 

hitsattavuus / 

valettavuus / sopivuus 

muottivalmistukseen 

kustannukset - pienet materiaalikustannukset 

- pienet käytön aikaiset 

kustannukset 

- hyvä kierrätettävyys 

- materiaalin edullisuus 

- vanhenemiskestävyys 

- kierrätyksen oltava 

yleensäkin mahdollista ja 

edullista 

Ominaisuusprofiilin perusteella opastimen valoyksiköiden kotelon materiaaliksi tulee 

valita materiaali, joka on luja, kestää hyvin väsymistä ja iskuja, sekä on elinkaarensa 

lopussa hyvin kierrätettävää. Opastimeen kohdistuvien kuormitusten luonteen takia 

näistä tärkeimpänä voidaan pitää väsymisenkestoa. Lisäksi materiaalin pinnan tulee 

olla joko itsessään hyvin heijastamatonta tai maalattavissa heijastusten 

minimoimiseksi. Pinnan väriä käytetään myös lisäämään kontrastia opastimen ja sen 

takana olevan maaston välille, jolloin opasteen näkyvyys paranee. 

7.3 Kotelon materiaalien vertailu 

Opastimen valoyksiköiden koteloiden materiaalin valitsemiseksi seuraavaksi 

suoritetaan vertailu tärkeimpien materiaaliryhmien ominaisuuksien välillä. 

Materiaalin valitsemiseksi käytetään apuna kuvan 29 tyylistä 

materiaalinvalintakarttaa. Kuvassa x-akselina on materiaalin tiheys ja y-akselina 

materiaalin lujuus.  
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Kuva 29. Materiaalinvalintakartta [Tampereen teknillinen yliopisto 2004] 

Kuvassa 29 esitetyistä materiaaliryhmistä houkuttelevimpia ovat metalliseokset, 

mutta komposiitit asettavat perinteisille metalleille hyvän vastuksen. Kappaleessa 

4.3.2 esitetystä kuormituslaskusta saadun materiaalin lujuusvaatimuksen perusteella 

mukana on vielä monta hyvinkin erilaista materiaaliryhmää. Seuraavaksi 

suoritettavassa vertailussa listataan eri materiaalien hyviä ja huonoja puolia. 

Vertailuun valitaan metalliseoksia, muoveja, komposiittimateriaaleja, keraameja sekä 

puita.  
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7.3.1 Metalliseokset 

Metalliseokset on opastinkotelon materiaalia valittaessa erittäin kiinnostava 

materiaaliryhmä. Ominaisuusprofiilissa haetut yhdenaikaiset lujuus-, 

väsymiskestävyys- ja iskunkestävyysvaatimukset ovat metalleja käytettäessä 

helpointa ja edullisinta saavuttaa. Metalleja käytettäessä on huomioitava 

opastinkoteloon sen pitkän elinkaaren aikana kohdistuva korroosio. [Airila et al. 

2003, s. 110] 

Opastimen kotelon kohtaamien kuormitusten luonne ja rakenteen yksinkertaisuus ei 

houkuttele käyttämään erikoisia ja hinnaltaan korkeampia erikoisia metallisia 

perusaineita. Erikoisempia materiaaleja käytetään yleensä tavoiteltaessa kahden tai 

useamman ominaisuuden yhdistelmää, esimerkiksi suurta lujuutta ja keveyttä samaan 

aikaan. Opastinkotelokäytössä ei näiden erikoisempien materiaalien käytöllä 

saavuteta mitään olennaisia etuja. Kevyiden alumiiniseosten korkea hinta ja terästä 

huonompi lujuus, sekä jalompien materiaalien kuten kuparin, sinkin ja titaanin eri 

seosten korkeat hinnat sulkevat ne pois mahdollisesti käytettävien materiaalien 

vertailusta [Valtanen 2007, s. 993, 998]. Valurautojen hyviä ominaisuuksia, kuten 

erikoisten muotojen valmistettavuutta ja hyvää lämmönjohtavuutta, ei päästä 

hyödyntämään opastinkotelokäytössä. Näin ollen myös valuraudat voidaan hylätä jo 

tarkastelun tässä vaiheessa. [Airila et al. 2003, s. 116–123] 

Tarkasteltaessa metallien laajaa kirjoa varteenotettavimpia vaihtoehtoja opastimen 

koteloa varten ovat ruostumattomat teräkset ja eri tavoin pintakäsitellyt 

rakenneteräkset. Rakenneterästen hyvät lujuusominaisuudet (myötölujuus n. 300–

700 N/mm2) yhdistettynä niiden edulliseen hintaan on yhdistelmä, jota on vaikea 

ohittaa [Airila et al. 2003, s. 111]. Teräksillä materiaalivalinta suoritetaankin 

kalliimman ja valmiiksi paremmat ominaisuudet omaavan metallisen perusaineen 

sekä halvemman ja pinnoitetun metallisen perusaineen välillä. Seuraavassa 

esiteltävään vertailuun valitaan OJ2010:n ohjausryhmän kokouksessa tehtyjen 

päätösten [Ratahallintokeskus 2008] mukaisesti pinnoitettuja rakenneteräksiä sekä 

ruostumattomia teräksiä.  
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7.3.1.1 Ruostumattomat teräkset 

Yhtenä vaihtoehtona opastinkotelon valmistukseen ovat ruostumattomat teräkset, 

joiden käyttölämpötila-alue on hyvin laaja ja ne kestävät jopa joitakin happoja. 

Ruostumattomat teräkset sisältävät vähintään 10,5 % kromia ja niiden hiilipitoisuus 

on melko alhainen. Ruostumattomia teräksiä seostetaan usein nikkelillä. Tämä 

parantaa materiaalin muovattavuutta ja sitkeyttä. Molybdeeniä lisätään parantamaan 

suojaa pistesyöpymistä vastaan. Molybdeeni on kallis seosaine [Koivisto et al. 2001, 

s. 144]. Valtasen [2007, s. 939] mukaan ruostumattomat teräkset ovat noin viisi 

kertaa normaaleja rakenneteräksiä kalliimpia.  

Ruostumattomien terästen korroosionkestävyys perustuu kromioksidikerrokseen, 

joka muodostuu materiaalin pinnalle. Tämä kromioksidikerros uusiutuu hapettavissa 

olosuhteissa, ja takaa materiaalille hyvän suojan. Ruostumattomien terästen 

kiderakennetta säädetään muuttamalla teräksen seosaineiden määriä. Tärkeimpinä 

opastimen kotelon materiaalivaihtoehtoina ovat yleisimmät, hyvän sitkeyden 

omaavat austeniittiset ruostumattomat teräkset, sekä hyvän lujuuden, sitkeyden ja 

hyvät korroosio-ominaisuudet omaavat ferriittis-austeniittiset eli niin sanotut duplex-

teräkset. [Tampereen teknillinen yliopisto 2004] 

7.3.1.1.1 Austeniittiset ruostumattomat teräkset 

Austeniittiset ruostumattomat teräkset sisältävät vähintään 17 % kromia ja 7 % 

nikkeliä. Käyttölämpötila-alue on hyvin laaja, ja alhaisen hiilipitoisuuden johdosta 

teräkset ovat hyvin hitsattavia. Noin 1,5-kertainen lämpölaajeneminen on kuitenkin 

huomioitava hitsauksessa. Austeniittisten ruostumattomien terästen sitkeys on hyvä 

ja lujuus kohtalainen. Austeniittiset ruostumattomat teräkset eivät kestä rikki-, suola- 

tai fluorivetyhappoja eivätkä korkeita kloridipitoisuuksia [Koivisto et al. 2001, s. 

145–146]. Lämpötilan ylittäessä 60 °C jo pienikin kloridipitoisuus aiheuttaa 

jännityskorroosiota. Jännityskorroosion havaitseminen rakenteessa on hyvin vaikeaa 

ennen sen lopullista murtumista. Ilmastokorroosion kesto on hyvä, mutta yleinen 

korroosionkesto on duplex-teräksiä huonompi.  [Tampereen teknillinen yliopisto 

2004] 
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7.3.1.1.2 Ferriittis-austeniittiset ruostumattomat teräkset 

Ferriittis-austeniittisia teräksiä kutsutaan duplex-teräksiksi niissä esiintyvien kahden 

eri kiderakenteen vuoksi. Duplex-teräksissä yhdistyy austeniittisten ruostumattomien 

terästen hyvä korroosionkesto sekä ferriittisten ruostumattomien terästen hyvä lujuus 

ja jännityskorroosionkestävyys. Duplex-terästen, kuten muidenkin ruostumattomien 

terästen, huonona puolena voidaan pitää hintaa [Valtanen 2007, s. 926]. Korkeahkon 

hinnan lisäksi opastinkotelokäytössä huonona puolena voidaan pitää sitä, että 

käyttökohteessa ei todennäköisesti päästä hyödyntämään kaikkia materiaalin etuja. 

[Tampereen teknillinen yliopisto 2004] 

7.3.1.2 Pinnoitetut rakenneteräkset 

Ruostumattoman teräksen käyttöä edullisempi vaihtoehto on käyttää opastinkoteloon 

perinteistä valssattua ohutlevyterästä, joka pinnoitetaan. Pinnoitteista 

opastinkotelokäyttöön sopii parhaiten metallinen pinnoite, jonka päälle lisätään 

maali. Maalaus on tarpeellista opastimen kotelon tapauksessa sen takia, että 

opastimen ja sen takana olevan maaston välille on saatava mahdollisimman suuri 

kontrasti opasteiden näkyvyyden varmistamiseksi. Parhaiten tämän mahdollistaa 

tumma ja heijastamaton maalipinta. [Tampereen teknillinen yliopisto 2004] 

Metallinen pinnoitekerros on mahdollista lisätä pinnoitettavan tuotteen pintaan 

esimerkiksi upottamalla pinnoitettava tuote sulaan pinnoitusmetalliin. Toinen 

pinnoitustapa on elektrolyyttisesti tapahtuva pinnoitus. Elektrolyysi perustuu 

suolaliuoksessa tapahtuvaan pinnoitusmateriaalina olevan anodin metalli-ionien 

siirtymiseen katodina olevan pinnoitettavan kappaleen pintaan. Pinnoite voidaan 

myös ruiskuttaa pinnoitettavan materiaalin pintaan. [Ihalainen et al. 2003, s. 394–

399] 

Ulkokäyttöön tulevan teräsrakenteen suojaamiseksi sopii teräksen päällystäminen 

esimerkiksi sinkkikerroksella. Muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi kadmiointi ja 

sinkityksen päälle tehtävä keltapassivointi. Pinnoitekerroksen paksuus vaikuttaa 

suoraan sen kestävyyteen, niin mekaanista kuin ilmaston aikaansaamaa kulumistakin 

vastaan. Sinkityn pinnan jatkokäsittely esimerkiksi keltapassivoinnilla parantaa 
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korroosionsuojaa entisestään [Ihalainen et al. 2003, s. 398–399]. Sinkityksen huono 

puoli on ehdottomasti sinkityn materiaalin maalaamisen vaikeus. Sinkitty pinta pitää 

fosfatoida, jos pinta on tarkoitus maalata. Fosfatoitu pinta takaa maalille paremman 

tartuntapohjan. Sinkitys, fosfatointi ja maalaus voivat muodostaa jopa puolet 

valmistettavan tuotteen valmistuskustannuksista. [Vantaan teollisuusmaalaamo 2008] 

7.3.1.2.1 Sinkki pinnoitemateriaalina 

Sinkki on hyvin yleisesti käytetty ja edullinen pinnoite. Tämä tekee siitä erittäin 

houkuttelevan vaihtoehdon opastinkotelon materiaalin pinnoitteeksi. Terästä 

epäjalompana materiaalina sinkkikerros syöpyy, jos kohteeseen tulee teräkseen asti 

ulottuva naarmu tai muu vaurio. Sinkki pyrkii paikkaamaan syntynyttä vauriota, eli 

se uhrautuu isäntämateriaalin puolesta. Jopa 200 µm:n paksuinen pinnoitekerros 

saadaan aikaan kuumaupotuksella, jossa sinkittävä kappale upotetaan sulaan 

sinkkikylpyyn. Sinkkikerros saadaan aikaan myös ruiskuttamalla sinkki materiaalin 

pintaan. Sinkki kestää hyvin korroosiota, ja sen korroosionkestävyyttä voidaan vielä 

parantaa maalaamalla sinkityn materiaalin pinta. Kuvassa 30 esitetään 

upotussinkitysprosessin vaiheet. [Suomen kuumasinkitsijät ry 2007] 

 

Kuva 30. Kuumasinkitysprosessin vaiheet [Connecticut galvanizing 2003] 

Ensin sinkittävä tuote puhdistetaan liasta ja rasvasta, sekä huuhdellaan (kuvan 29 

kohdat 1-2). Tämän jälkeen metalli peitataan, eli kastetaan se laimeaan suola- tai 

rikkihappoon (3). Peittauksessa mahdollinen ruoste tai valssauksesta jäänyt hilse 

poistuvat materiaalin pinnalta. Peittausta seuraavan huuhtelun (4) jälkeen 

käsiteltävän tuotteen hapettuminen ennen varsinaista sinkkikylpyä estetään sitä 

suojaavalla juoksuteaineella (5). Käsittelyn jälkeen materiaalin pinta kuivataan ja 



 

61 
 

kappale upotetaan sulaan sinkkikylpyyn (6). Sinkki ja teräs reagoivat keskenään 

muodostaen pinnoitteen, jonka paksuus riippuu kylvyn pii-pitoisuudesta sekä 

upotusajasta. Varsinaista sinkitystä seuraa kappaleen jäähdytys ja viimeistely, usein 

myös punnitus, tarkastus ja erilaisten mittausten, kuten sinkkikerroksen 

paksuusmittauksen, suorittaminen (7). Kuvassa 31 on esitetty sinkkikerroksen 

seostumista pinnoitettavaan metalliin. [Connecticut galvanizing 2003] 

 

Kuva 31. Sinkin seostuminen pinnoitettavaan metalliin [Connecticut galvanizing 

2003] 

Perusteräksen päällä on ohut gammaksi nimetty kerros, jonka koostumus on 75 % 

sinkkiä ja 25 % rautaa. Gamma-kerroksen kovuus on perusteräksen kovuutta 

suurempi. Delta-kerroksesta 90 % on sinkkiä, ja kerroksen kovuus on gamma-

kerroksen tasolla. Seuraavassa zeta-kerroksessa materiaalin kovuus laskee raudan 

osuuden pienenemisen johdosta. Ylimmän eta-kerros on puhdasta sinkkiä, ja sen 

kovuus on vain noin neljännes kovimmasta gamma-kerroksesta. Pehmeämpi eta-

kerros on joustava, joten se parantaa hieman kappaleen iskunkestävyyttä. 

[Connecticut galvanizing 2003] 

7.3.1.2.2 Muut pinnoitteet 

Muita pinnoitukseen käytettäviä materiaaleja ovat esimerkiksi nikkeli, kromi tai 

kupari. Näiden materiaalien käyttöä perustellaan niillä saavutettavalla erikoisella 

pinnanlaadulla, kuten kiiltävällä tai erittäin kovalla pinnalla. Näistä ominaisuuksista 

ei ole opastinkotelokäytössä olennaista hyötyä. Erikoisemmat materiaalit ovat myös 
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sinkkiä kalliimpia, joten niitä ei tässä työssä tarkastella tarkemmin. [Airila et al. 

2003, s. 394–400] 

7.3.1.3 Säänkestävät teräkset 

Säänkestävät teräkset ovat tietynlainen materiaalien erikoistapaus. Materiaali ei ole 

varsinaisesti pinnoitettu, joten se käsitellään omassa kappaleessaan. SFS-EN 10025-5 

[2005] käsittelee ilmastokorroosiota kestäviä rakenneteräksiä. Nämä merkitään 

materiaalin tunnuksessa kirjaimella W. Säänkestävien terästen seosaineina käytetään 

kromia ja kuparia, joita on seoksessa alle prosentti kutakin. Säänkestävissä teräksissä 

ulkoilman kosteus ja happi reagoivat teräksen pinnan kanssa ja muodostavat siihen 

tiiviin patinakerroksen, joka suojaa allaan olevaa terästä. Pinta siis aluksi ikään kuin 

ruostuu ja värjäytyy punaruskeaksi. Säänkestäviä teräksiä voidaan lisäksi sinkitä ja 

lisätä näin niiden kestävyyttä entisestään. Säänkestävän teräksen maalaaminen on 

myös mahdollista. Ruukin tuotenimi säänkestäville teräksille on Cor-Ten. [Ruukki 

2008] 

7.3.2 Muovit 

Muoveista puhuttaessa tarkoitetaan yleensä kerta- ja kestomuoveja. Nimitys johtuu 

siitä, että kertamuovit eivät ole valmistuksen jälkeen enää muokattavissa, mutta 

kestomuoveja voidaan muotoilla uudelleen ja uudelleen. Kertamuoveista puhuttaessa 

voitaisiin puhua myös komposiittimateriaaleista, koska kertamuovin rakenne on 

yleensä vähintään kahden komponentin yhdistelmä.  

7.3.2.1 Kestomuovit 

Kestomuoveja voidaan muovata lämmön avulla ilman, että muovin rakenne muuttuu. 

Tästä johtuen kestomuoveja voidaan liittää yhteen esimerkiksi hitsaamalla [Airasmaa 

et al. 1991, s. 24]. Kestomuovikappaleiden tärkeimpänä valmistusmenetelmänä 

voidaan pitää ruiskuvalua. Ruiskuvalussa materiaali syötetään syöttösuppilosta 

ruiskuvalukoneen ruuville. Ruuvi siirtää sopivaan lämpötilaan lämmitetyn pehmeän 

tai sulan materiaalimassan eteenpäin muottiin. Ruuvin rakenne on sellainen, että 

materiaalin virtaaminen takaisinpäin on estetty. Ruiskuvalussa käytetään 40–200 
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MPa:n ruiskutuspainetta, joten käytettävän muotin rakenteen on oltava 

paineastianomainen. Monimutkaisen muotin käyttö lisää valmistuskustannuksia niin 

huikeasti, että kestomuovien käyttömahdollisuus voidaan suurten opastimien 

koteloiden valmistuksessa hylätä. [Airasmaa et al. 1991, s. 234] 

7.3.2.2 Kertamuovit 

Kertamuovit ovat kestomuoveja mielenkiintoisempi vaihtoehto opastimen kotelon 

materiaaliksi. Ominaisuuksillaan ne kilpailevat tasapäisesti metallien kanssa, ja jopa 

ohittavat metallit esimerkiksi korroosionkestossa ja painossa. Kertamuovit kestävät 

metalleja huonommin lämpöä ja ne eristävät sähköä. Kertamuoveista 

käyttökelpoinen materiaalipari on esimerkiksi lasikuitu ja polyesterihartsi. 

Kertamuovien valmistusprosessissa lujitteet asetellaan suljettuun muottiin, ja hartsi 

ruiskutetaan muottiin. Lisäämällä painetta muottiin hartsi kastelee kuidut tasaisesti 

joka puolelta. Lämpöä lisäämällä nopeutetaan hartsin muuttumista muoviksi 

[Airasmaa et al. 1991, s. 75]. Nikkisen mukaan [2008] opastimien koteloiden suuren 

koon takia niiden valmistamiseen pystyviä koneita ei ole Suomessa kovin montaa. 

Tuotteen koon takia myös muotin hinta voi nousta hyvinkin korkeaksi. 

7.3.3 Komposiittimateriaalit 

Komposiitti- eli yhdistelmämateriaalit koostuvat kahden tai useamman aineen 

seoksesta, jossa nämä komponentit vaikuttavat yhdessä, mutta eivät ole liuenneina 

toisiinsa. Komposiittirakenteen etu on siinä vaikuttavien komponenttien parhaiden 

ominaisuuksien yhdistyminen, ja usein komposiittirakenteen ominaisuudet 

ylittävätkin komponenttiensa ominaisuuksien summan. Komposiitit jaotellaan 

matriisimateriaalin mukaan polymeeri- eli muovi- ja elastomeerikomposiitteihin, 

metallikomposiitteihin sekä keraamikomposiitteihin.  Kiinnostavimpia vaihtoehtoja 

uuden opastimen valoyksiköiden kotelon materiaaliksi ovat muovi- ja 

metallikomposiitit. Muovikomposiiteiksi luetaan edellisessä kappaleessa mainitut 

erilaisten hartsien ja lujitteiden yhdistelmät. 
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Metallikomposiittien matriisiaineina käytetään useimmiten alumiinin tai 

magnesiumin seoksia. Lujitteista yleisimpiä ovat grafiitti-, alumiinioksidi-, boori- tai 

piikarbidikuidut. Valtasen mukaan [2007] magnesiumia halvemman alumiinilevyn 

hinta on 5-7 kertaa rakenneteräslevyä korkeampi. Jo tästä voidaan päätellä, että 

metallikomposiittien käytölle pitäisi olla opastinkotelokäytössä erittäin hyvät 

perusteet, jotta niiden huomattavasti korkeampi hinta kannattaisi maksaa. 

7.3.4 Keraamit ja puut 

Keraamit ja puut ovat lähtökohtaisesti heikoiten opastinkotelokäyttöön sopivimmat 

materiaaliryhmät. Keraamien kovuus, hyvä lämmönkesto, puristuslujuus, alhainen 

lämmönjohtavuus ja hyvä sähkön eristyskyky ovat kaikki melko epäolennaisia 

ominaisuuksia opastimen kotelon materiaalille. Kun tähän lisätään keraamien 

erikoinen valmistusprosessi muotteineen ja jopa 2000 ºC:ssa tapahtuvine 

sintrauksineen on keraamien käyttöä puoltavia tekijöitä tässä vaiheessa melko vähän. 

[Koivisto et al. 2001, s. 215–217]  

Puiden käyttöä opastinkotelon materiaalina puoltaa puun hyvä valmistettavuus. Puun 

vetolujuuskin on muovien tasolla, mutta sen lujuuslaskennallinen käsittely on 

äärimmäisen vaikeaa. Tämä johtuu puun anisotrooppisuudesta, eli sen 

ominaisuuksien erilaisuudesta eri tilanteissa. Puun veto- ja puristuslujuudet ovat 

täysin erilaisia, ja ne riippuvat rasitusten suunnasta. Lisäksi kosteus vaikuttaa puun 

ominaisuuksiin: puu voi turvota ja halkeilla, sekä siinä voi elää erilaisia eliöitä. 

Ajateltaessa suunniteltua vuosien käyttöä ulkoilmassa vaihtelevassa lämpötilassa ja 

kosteusoloissa, ei puun ominaisuuksia voida pitää kovinkaan houkuttelevina 

opastinkotelokäyttöön. [Koivisto et al. 2001, s. 210–211] 

7.4 Häikäisysuojan materiaali 

Tarvittaessa häikäisysuoja voidaan valmistaa eri materiaalista tai eri ainevahvuudella 

kuin opastimen valoyksiköiden kotelo. Häikäisysuojan tulee luonnollisesti kestää 

samat rasitukset kuin kotelonkin. Muovinen häikäisysuoja voidaan liittää 

yhtenäiseksi muovisen kotelon rakenteen kanssa, mutta muotti on erittäin 
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monimutkainen valmistaa. Metallisen häikäisysuojan valmistus ja kiinnitys on 

helposti ratkaistavissa. Häikäisysuojan materiaalia valittaessa voidaan käyttää 

varsinaisen kotelon materiaalista luotua taulukossa 1 esitettyä ominaisuusprofiilia. 

Kotelon tavoin häikäisysuojan materiaalin tulee olla luja, kestää hyvin väsymistä ja 

iskuja, sekä olla elinkaarensa lopussa hyvin kierrätettävää.  

8 PUTKIPAALUPERUSTUS 

Opastimen putkipaaluperustuksen valintaprosessissa käytetään apuna Suomen 

rakennusinsinöörien liiton RIL ry:n julkaisua ”RIL 230-2007: Pienpaalutusohje PPO-

2007”, sekä Ruukin paalutusohjeita ja teknistä tukea. Pienpaalutusohje on tarkoitettu 

hyödynnettäväksi sellaisten suunnittelu- ja paalutustöiden apuna, joissa käytetään 

halkaisijaltaan 300 mm:ä pienempiä paaluja. Vesamäen mukaan [2008] nämä 

riittävät opastinkäyttöön opastimen kokonaismassan jäädessä reilusti alle 

kolmensadan kilogramman ja siihen kohdistuvien kuormitusten ollessa kohdan 4.2.2 

mukaisesti pieniä. 

8.1 Pienpaalutuksen luokittelu 

Paalujen pohjarakenteiden suunnittelutehtävät jaetaan kolmeen luokkaan kohteen 

vaativuuden mukaan. Luokat ovat vähiten vaativasta vaativimpaan B, A ja AA. 

Vaativin luokka AA on tarkoitettu suurille ja monimutkaisille rakenteille, joiden 

sijoituspaikka on eloperäisten tai muuten epävakaiden maalajien alueella. Tähän 

luokkaan kuuluvat esimerkiksi sillat, perustusten vahvistuskohteet ja 

voimansiirtoverkkojen pylväät. [Suomen rakennusinsinöörien liitto 2007] 

Luokan A vaatimuksissa mainitaan esimerkkikohteina muiden muassa 

liikenteenohjaus- ja valaistuspylväät, portaalirakenteet sekä meluesteet. Sijoitettaessa 

monimutkaisia ja vaativia, rasituksiltaan suuria rakenteita karkearakeiseen 

maaperään, kallioon tai moreenialueelle, kuuluvat nekin vaativuusluokkaan A. 

Luokka B on tarkoitettu pienille ja tavanomaisille rakenteille ja rakennuksille, sekä 
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kohteisiin, jotka sijoitetaan kallio-, moreeni- tai karkearakeisten maalajien alueelle. 

[Suomen rakennusinsinöörien liitto 2007] 

8.2 Vaativuusluokan valinta 

Luokka AA on tarkoitettu kuormituksen alaisille rakenteille, jotka sijoitetaan 

huonoon maaperään. Opastin tullaan sijoittamaan hyvin vakaaseen maaperään radan 

välittömään läheisyyteen, ja sen massa on pieni, joten vaativimman luokan käytölle 

ei opastimen kohdalla ole riittävän hyvää perustetta. Opastinta ei voida luokitella 

tavanomaiseksi rakenteeksi sen sijoituspaikan takia, joten luokan B käyttöä ei voida 

suositella. 

Opastinta varten sopiva vaativuusluokka on keskimmäinen luokka A. Tätä puoltaa 

edellä mainittujen ominaisuuksien ja esimerkkitapausten lisäksi käyttökohteena 

olevan rautatieinfrastruktuurin yhtenäinen luonne; raiteiden maanrakennuksen 

yksityiskohdista on asetettu tarkat määräykset, joiden mukaisesti toteutettu 

maanrakennus takaa opastimen putkipaaluperustukselle hyvän ja tasalaatuisen 

asennusmaaperän. 

Ratahallintokeskuksen julkaisussa ”Rautatien maanrakennustöiden yleinen työselitys 

ja laatuvaatimukset (RMYTL) osa 5: Maaleikkaus ja pengerrystyöt” 

[Ratahallintokeskus 1999] esitettyä ohjetta noudatetaan radalla ja rautatiealueella 

tehtävissä maaleikkaus- ja pengerrystöissä, jos työkohtaisessa työselityksessä ei ole 

muuta määrätty. Määräysten johdosta raideliikenteen tarpeisiin tehtävä 

maanrakennus on joka puolella maata hyvin yhtenäistä ja tasalaatuista. Kuvassa 35 

on esitetty radan rakennetta ja siihen liittyvää nimikkeistöä. 
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Kuva 35. RMYTL:n mukaiset nimikkeet ratarakenteen maaleikkaus- ja 

pengerrystöihin [Ratahallintokeskus 1999, s. 5] 

Ylhäältä alaspäin mentäessä ratakiskon ja ratapölkyn alapuolella on päällysrakenne, 

routalevyn sisältävä alusrakenne, sekä ratapenger. Opastin sijoitetaan sivusuunnassa 

noin puoleenväliin päällysrakenteen luiskaa, ja opastimen kunnossapitotyöt 

suoritetaan niin sanotulta jätkänpolulta. [Ratahallintokeskus 1999, s. 48–51] 

Päällysrakennetta oleva tukikerros on noin 500 mm paksu sorakerros. Alusrakenne 

on vähintään 300 mm paksu hiekkapatja, jonka raekoosta ja suodatinominaisuuksista 

on annettu julkaisussa tarkat määritykset. Ratapenkereen tehtävänä on tasoittaa 

maanpinnan korkeusvaihteluita siten, että radan rakennekerrokset voidaan rakentaa 

sen päälle. Normaalin pohjaveden alueella käytetään kevytsorapengertä. 

Kevytsorapenger koostuu kahdesta enintään metrin paksuisesta kerroksesta, joiden 

välissä on 300 mm paksu murske- ja suurirakeinen sorakerros. Kevytsorapenkereen 

yläpinnan tulee olla vähintään 1,4 metrin etäisyydellä radan korkeusviivasta. 

Opastimen jalan alapuolella on määräysten mukaan toimittaessa siis noin 2,5 metriä 

rakennettua maata. [Ratahallintokeskus 1999, s. 48–51] 

8.3 Paalutusluokat 

Paalutus jaetaan paalutusluokkiin III, II ja I. Pienpaalutusohjeen PPO-2007 

mukaisesti:  

”Paalutustyön luokkaa määritettäessä otetaan huomioon rakennuskohteen luonne, 

pohjatutkimusten seikkaperäisyys, paalujen ominaisuudet, paalutuskaluston ja 
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paalutustöiden suorituksen sekä valvonnan ja siihen liittyvien 

tarkastustoimenpiteiden laatu ja seikkaperäisyys.” 

Luokka I jaetaan lisäksi ryhmiin IB ja IA.  

8.4 Paalun valinta 

Tässä työssä on tarkoitus valita yhdenlainen paalutyyppi, jota käytetään joka puolella 

Suomea raideliikenteen opastimien perustana. Tähän päädytään sen takia, että 

jokaisen opastimen perustukselle tehtävä maaperätutkimus olisi liian monimutkaista 

toteuttaa. Eri paaluvaihtoehdoista Ruukin mallinimellä RR170/10 kulkeva putkipaalu 

sopii tähän joka puolella maata käytettävään perustusratkaisuun. Kyseinen paalu on 

ulkohalkaisijaltaan 168,3 mm ja sen seinämävahvuus on 2 mm:n korroosiovaraa 

käytettäessä 10 mm. 2 mm:n korroosiovaraa käytetään raideliikenteen vanhoissa 

perustuksissa ja se sopii hyvin tähänkin tarkoitukseen; sadan vuoden aikana paalu 

kuluu seinästään enintään 2 mm. Korroosiovaran käyttäminen tarkoittaa paalun 

seinämäpaksuuden kasvattamista siten, että se on arvioidun käyttöiän - 

tavoitekäyttöiän - aikana tapahtuvan syöpymisen jälkeenkin vielä riittävä kantamaan 

rakenteelle suunnitellut kuormat. [Vesamäki 2008] 

Opastimen perustana on tarkoitus käyttää noin neljän metrin syvyyteen ulottuvaa 

paalua. Paalua asennettaessa tulee huomioida maanpinnan yläpuolelle jäävän osan 

pituuden arviointi. Maaperästä ja satunnaisista tekijöistä kuten kivistä johtuen paalun 

uppoamissyvyydestä ei voida olla aivan varmoja, joten paaluun varataan riittävästi 

ylimääräistä. Paalun laki on tarkoitus saada jäämään 100 mm raiteen yläpinnan 

alapuolelle. Tämä taataan polttoleikkaamalla paalu asennuksen jälkeen oikeaan 

mittaansa [Vesamäki 2008]. Putkipaalun yläpäähän on kuvan 11 mukaisesti tarkoitus 

liittää laippa tai levy, johon varsinaisen opastimen jalka kiinnitetään jalkaan hitsatun 

vastaavan levyn läpi kierretyillä kierretangoilla. Kierretangoissa olevat mutterit 

mahdollistavat opastimen suuntaamisen.   
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9 OPASTIMIEN VALOYKSIKÖIDEN KOTELOIDEN RAKENTEEN -, 

MATERIAALIN-, JA HÄIKÄISYSUOJIEN VALINTA 

Seuraavissa kappaleissa esitetään lopulliset Opastinjärjestelmä 2010:n mukaisten 

opastimien valoyksiköiden koteloiden ja valoyksiköiden häikäisysuojien rakenteet 

sekä niihin valitut materiaalit. 

9.1 Koteloiden rakenne 

Kappaleessa 6.2.4 esitettyyn kapean opastimen rakenneversioon tehdään pieniä 

muokkauksia, mutta versio on lähellä lopullista rakennetta. Opastimien 

prototyypeissä käytettävien Sabikin valmistamien LED-valoyksiköiden kotelon on 

hyvä olla vesitiivis, joten kotelon kannen kiinnitys kokee rakenteen suurimmat 

muutokset. Vesitiiviysvaatimuksen selvittyä myös koteloiden kulmat tulee hitsata 

umpeen. Näiden lisäksi kotelon takaosaan lisätään kaksi särmää, jotka menevät 

kannen sisään ja painuvat kanteen asennettavaa tiivistettä vasten. Nämä särmät on 

esitetty kuvassa 36. 

 

Kuva 36. Kotelon tiiviyden takaavat särmät kotelon takaosassa 

9.1.1 Kapea opastin 

Lopullinen kapean opastimen kotelon rakenne on esitetty kuvassa 37. Kuvasta 

nähdään hyvin useiden valmistajien valoyksiköiden käytön mahdollistava 

asennuslevy.  
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Kuva 37. Lopullisen kapean opastimen valoyksiköiden kotelo 

Kapean opastimen kotelon prototyypissä käytetään 170 mm pitkiä häikäisysuojia. 

Koekäytöstä saatujen tulosten perusteella valitaan lopulliseen tuotantoon tehtävän 

häikäisysuojan pituus. Kotelon kansi saranoidaan takaapäin katsottaessa oikeasta 

reunastaan ja kotelo lukitaan vasemmasta reunastaan kolmella M8-kokoisella torx-

kantaisella pultilla. Nämä pultit kierretään koteloon asennettuihin vetomuttereihin.  

Vetomutterin käyttö on yksinkertaisempaa ja nopeampaa kuin mutterin hitsaaminen 

tarvittavaan liitoskohtaan, eikä siitä aiheudu hitsauksen lämmöntuonnin mukanaan 



 

 

tuomia ongelmia. Kuvassa 

Kierteytetty mutteri kierre

asennuskohteeseen. T

puristuu levyn ympärille ja kiinnittyy paikoilleen.

Kuva 38. Vetomutterin toimintaperiaate

Kannen kiinnitys toteutetaan kuvan 3

pultin kantaa suurempi reikä, joten kanta painuu kannen särmien väliin. Näin 

toimittaessa pyritään vähentämään ilkivallantekoja opastimia kohtaan. 

Kuva 39. Kannen kiinnitykseen käytett

9.2 Kotelon liittäminen opastimen jalkaan

Kotelon on oltava vaihdettavissa sen vahingoittuessa, joten se tulee kiinnittää 

opastimen jalkaan kierrekiinnittimillä tai vastaavalla avattavalla kiinnitystavalla. 

Yksinkertaisin vaihtoehto kiinnityksen toteuttamiseksi on pulttikiinnitys. Pultit ovat 
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tuomia ongelmia. Kuvassa 38 on esitetty vetomutterin asennus ohutlevytuotteeseen.

Kierteytetty mutteri kierretään työkalun ympärille, ja mutteri sekä

asennuskohteeseen. Työkalulla vedetään mutteria niin, että sen kokoon painuva osa 

puristuu levyn ympärille ja kiinnittyy paikoilleen. [Trace parts online 2008

Vetomutterin toimintaperiaate. [Trace parts online 2008]

Kannen kiinnitys toteutetaan kuvan 39 mukaisesti. Kannen takaseinässä on 

pultin kantaa suurempi reikä, joten kanta painuu kannen särmien väliin. Näin 

toimittaessa pyritään vähentämään ilkivallantekoja opastimia kohtaan. 

. Kannen kiinnitykseen käytettävä järjestely 

Kotelon liittäminen opastimen jalkaan 

Kotelon on oltava vaihdettavissa sen vahingoittuessa, joten se tulee kiinnittää 

opastimen jalkaan kierrekiinnittimillä tai vastaavalla avattavalla kiinnitystavalla. 

ertaisin vaihtoehto kiinnityksen toteuttamiseksi on pulttikiinnitys. Pultit ovat 

tetty vetomutterin asennus ohutlevytuotteeseen. 

ja mutteri sekä työkalu viedään 

a niin, että sen kokoon painuva osa 

Trace parts online 2008] 

. [Trace parts online 2008] 

mukaisesti. Kannen takaseinässä on 

pultin kantaa suurempi reikä, joten kanta painuu kannen särmien väliin. Näin 

toimittaessa pyritään vähentämään ilkivallantekoja opastimia kohtaan.  

 

Kotelon on oltava vaihdettavissa sen vahingoittuessa, joten se tulee kiinnittää 

opastimen jalkaan kierrekiinnittimillä tai vastaavalla avattavalla kiinnitystavalla. 

ertaisin vaihtoehto kiinnityksen toteuttamiseksi on pulttikiinnitys. Pultit ovat 
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edullisia, kestäviä, varmasti yksinkertaisia käyttää sekä tarvittaessa myös 

vaihdettavissa uusiin.  

Opastimien kotelot kiinnitetään opastimen jalkaan kotelon sisään asennettavan kuvan 

40 mukaisen särmätyn levyn avulla. Kotelo puristetaan pulteilla tämän levyn ja 

opastimen jalan väliin. Pultit työnnetään yläkautta kiinnityslevyn ja kotelon läpi 

jalassa oleviin kierteellisiin reikiin ja kiristetään paikoilleen. Levyn reunan muoto 

mahdollistaa valolevyjen kiinnitysmuttereiden asentamisen. Levy toimii siis ikään 

kuin isona yhteisenä mutterina kaikille neljälle pultille. Ratkaisu jakaa kotelon ja 

jalan liitoskohtaan kohdistuvia kuormituksia laajemmalle alueelle eikä aivan pulttien 

juuressa olevalle alueelle kohdistu pistemäisiä kuormia.  

 

Kuva 40. Opastimen kotelon kiinnittämiseksi käytettävä levy 

9.3 Opastimen sisäinen kaapelointi 

Valoyksiköiden kaapelit tuodaan kaapelikanavasta opastimen sisään perustuksen 

seinämän läpi. Kapean opastimen jalassa on kaapeleille kolme vedonpoistoa, ja 

neljäs suunnitellaan kotelon ja jalan liitoskohtaan. Kaapelien läpiviennissä käytetään 

läpivientikumia, joka toimii myös vedonpoistajana. Läpivientikumista kaapelit 

nousevat kotelon sisällä olevassa asennuslevyssä kiinni olevaan riviliittimeen, ja 

tästä eteenpäin jokaiselle valoyksikölle. Asennuslevy kiinnitetään yksinkertaisiin 

pistehitsattaviin kiinnityskorvakkeisiin. Ala-ATU-opastimen lyhyeen jalkaan riittävät 

putkipaaluperustuksen seinämässä ja jalan ja kotelon välissä olevat vedonpoistot. 
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9.3.1 Ala-ATU-opastin 

ATU:n ulkopuolelle rakennettavan ala-ATU-opastimen on tarkoitus korvata nykyiset 

erittäin monimutkaiset ja kalliit opastinulokkeet ja -portaalit. Lopullinen ala-ATU-

opastimen valoyksiköiden kotelo on kuvassa 41. 

 

Kuva 41. Lopullisen ala-ATU-opastimen valoyksiköiden kotelo 

Kotelo on rakenteeltaan hyvin paljon samanlainen kuin kapean opastimen kotelo. 

Jalkaan kiinnitystä varten kuvassa 40 esitetty levy on ala-ATU-opastimen kotelossa 

sivusuunnassa hieman suurempi. Ala-ATU-opastimen prototyypissä tullaan 

käyttämään 120 mm pitkiä häikäisysuojia. 

9.4 Materiaali 

Materiaalin lopullista valintaa tehtäessä keskustellaan vielä prototyypin valmistajan 

kanssa, sekä tutkitaan muita vastaavissa käyttökohteissa käytettäviä rakenteita. 

Mielenkiintoinen sinkittävä rakenneteräs hylätään sen takia, että materiaalin 
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pinnoituskustannukset nousevat fosfatoinnin myötä todella korkeiksi. Säänkestävän 

teräksen ominaisuudet ja hinta ovat lähestulkoon samat kuin pinnoitettujen terästen, 

mutta pinnoitettujen materiaalien valmistettavuus on parempi [Ruukki 2008]. 

Säänkestävä teräs sopii sinkittävän teräksen tavoin huonosti maalaukseen. 

Ruostumattomasta teräksestä valmistettavan kotelon etuja ovat korroosionkesto sekä 

suurempi lujuus: ruostumatonta terästä käytettäessä materiaalin ainevahvuutta 

voidaan pienentää ja valmistus helpottuu. [Tampereen teknillinen yliopisto 2004]. 

Ruostumattoman teräksen hinta on lisäksi laskenut viime aikoina hieman, joten ero 

fosfatoituun sinkittyyn teräkseen on hyvin pieni. 

Muoveista parhaimpienkin hylkäämiseen johtavat perinteiset metallin valintaan 

johtavat syyt: ruostumaton teräs kestää vaaditun eliniän muovia paremmin ilmaston 

rasituksia, sen iskunkestävyys on raideliikenteessä tapahtuvia satunnaisia iskuja 

ajatellen parempi ja etenkin prototyyppien valmistus on metallisesta materiaalista 

valmistettaessa huomattavasti edullisempaa. Ruostumattoman teräksen valintaa 

puoltavat myös monipuolisemmat liittämistekniikat. Esimerkiksi tyssähitsattujen 

pulttien käyttö on mahdollista ja helpottaa erilaisten pienten yksityiskohtien 

valmistamista huomattavasti. 

9.4.1 Korroosiomuodot 

Teräksestä valmistettavan opastinkotelon kohtaamia korroosiomuotoja ovat ainakin 

rakokorroosio, galvaaninen korroosio, sekä eroosiokorroosio. Rakenteessa 

rakokorroosiota muodostuu varsinaisen opastinkotelon ja sen avattavan kannen 

väliin, pulttien ja mutterien liitoksiin sekä kotelon ja jalan liitoskohtaan (kuva 42). 

Pieniin rakoihin pääsevä lika pahentaa rakokorroosiota. Rakokorroosion vaarallisuus 

on sen näkymättömyydessä, joten kunnossapitäjän vastuu kotelon tarkastuksesta 

kasvaa.  
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Kuva 42. Rakokorroosion esiintymismuodot [Tampereen teknillinen yliopisto 2004] 

Rakokorroosion aiheuttaja on hapen puute raossa. Kosteus tunkeutuu rakoon ja 

raossa tapahtuu materiaalien jalousasteen lasku. Rakokorroosio tapahtuu siis hyvin 

samankaltaisesti kuin galvaaninen korroosio. [Koivisto et al. 2001, s. 245] 

Galvaanisen korroosion estämiseksi kiinnittimeen ja koteloon on valittava 

materiaalipari, jolla on mahdollisimman pieni potentiaaliero. Jos tämä ei onnistu, 

valitaan kiinnittimien materiaaliksi opastinkotelon materiaalia jalompi materiaali. 

Koska kotelon pinta-ala on huomattavasti kiinnitintä suurempi, ei jalousasteiden 

erolla ole niin suurta vaikutusta ja korrodoituminen on hitaampaa. [Koivisto et al. 

2001, s. 242] 

Opastinkotelon kolmas korroosiomuoto on todennäköisesti eroosiokorroosio (kuva 

43). Ohiajavan junan aikaansaama ilmavirta kuljettaa mukanaan hiekkaa ja pölyä, 

jotka saavat kotelon materiaalin pinnan kulumaan ja kuoppautumaan. Junan ilmavirta 

saattaa heittää opastinta päin myös jäätä, joka vaurioittaa kotelon materiaalia. 

 

Kuva 43. Eroosiokorroosion syntyminen [Tampereen teknillinen yliopisto 2004] 

Mainittujen korroosiomuotojen lisäksi opastinkoteloon saattaa kohdistua sen 

elinkaaren aikana ainakin hiertymis- eli fretting-korroosiota ja väsymisen 

aiheuttamaa korroosiota (kuva 44). Hiertymiskorroosiota esiintyy kahden toisiaan 

vasten puristetun pinnan välissä, jos pinnat pääsevät värähtelemään toisiinsa nähden. 

Tältä voidaan välttyä hyvillä tiivisteillä kotelossa sekä kotelon ja opastimen jalan 
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väliin mahdollisesti asennettavalla kumilaatalla. Väsymisen aiheuttamaa korroosiota 

voi esiintyä värähtelylle ja vaihtuvalle kuormitukselle altistuvassa rakenteessa. 

Tältäkin pyritään välttymään hyvällä kotelon tiivistyksellä.  

 

Kuva 44. Korroosioväsymisen syntyminen; nuolet tarkoittavat vaihtelevaa 

jännitystä [Tampereen teknillinen yliopisto 2004] 

10 NYKYISIN KÄYTÖSSÄ OLEVAN JA OPASTINJÄRJESTELMÄ 

2010:N OPASTIMEN VERTAILU  

Nykyisin käytössä olevan opastinjärjestelmän suurimmat ongelmat ovat opasteiden 

epäselvyys, opastinrakenteiden monimutkaisuudesta johtuva työläs kunnossapito 

sekä opastimissa käytettävän hehkulampun huono kestoikä. Uuden kapean opastimen 

kallistuvan jalan ansiosta opastimen kunnossapitotöitä ei tarvitse enää tehdä ylhäällä 

valoyksiköiden tasolla. Tämän ansiosta kalliita ja liikennettä haittaavia jännitekatkoja 

ei enää tarvita opastinten kunnossapitotöitä varten. Kunnossapitohenkilöstön ei 

tarvitse enää kiivetä opastimeen, joten myös työturvallisuus paranee uuden 

opastinjärjestelmän myötä. Opastimen koon ansiosta se mahtuu raiteiden väliin, eikä 

opastimia tarvitse enää sijoittaa arvokkaisiin opastinulokkeisiin tai -portaaleihin 

(kuva 45). Uusia opastinkäsitteitä käytettäessä opasteet yksinkertaistuvat. 

 



 

 

Kuva 45. Nykyisi

portaalissaan Lahden ratapihalla

11 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän diplomityön tarkoituksena oli 

2010:n mukaisten kapean opastimen ja ala

sekä opastimien putkipaaluperustukset.

valoyksiköiden häikäisysuojien suunnittelu.

elinikänä junien ohituksesta 

perusteella sopivat

kotelon materiaaliksi ruostumaton teräs

materiaalin selvittyä

Opastinkotelon rakennevaihtoehtovertailun perusteella

rakenteeksi yksinkertaine

takaosaan tehdään

jäykkyyttä. Särmien avulla kotelo saadaan myös tiivistettyä

valoyksiköt sekä näiden häik

valmistajien valoyksiköiden käytön opastimessa.
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yisin käytössä olevan opastinjärjestelmän 

Lahden ratapihalla 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli suunnitella raideliikenteen Opastinjärjestelmä 

mukaisten kapean opastimen ja ala-ATU-opastimen valoyksik

en putkipaaluperustukset. Työhön kuului

valoyksiköiden häikäisysuojien suunnittelu. Työssä määritettiin o

junien ohituksesta kohdistuvat kuormitukset, sekä

opivat materiaalivaihtoehdot vertailuun. Vertailun perusteella 

kotelon materiaaliksi ruostumaton teräs. Päävalmistusmenetelm

selvittyä laserleikkaus sekä särmäys.  

Opastinkotelon rakennevaihtoehtovertailun perusteella valittiin kotelon lopul

rakenteeksi yksinkertainen ja valmistuksellisesti paras kannellinen kotelo,

takaosaan tehdään särmät lisäämään etenkin pitkään ja kapeaan koteloon tarvittavaa 

Särmien avulla kotelo saadaan myös tiivistettyä

valoyksiköt sekä näiden häikäisysuojat erillisen levyn avulla, joka mahdollistaa eri 

valmistajien valoyksiköiden käytön opastimessa. Kotelo kiinnitetään

 

opastinjärjestelmän mukaiset opastimet 

suunnitella raideliikenteen Opastinjärjestelmä 

opastimen valoyksiköiden kotelot, 

Työhön kuului myös opastimien 

Työssä määritettiin opastimiin niiden 

, sekä valittiin näiden 

materiaalivaihtoehdot vertailuun. Vertailun perusteella valittiin 

Päävalmistusmenetelmiksi varmistuivat 

valittiin kotelon lopulliseksi 

n ja valmistuksellisesti paras kannellinen kotelo, jonka 

särmät lisäämään etenkin pitkään ja kapeaan koteloon tarvittavaa 

Särmien avulla kotelo saadaan myös tiivistettyä. Koteloihin liitetään 

äisysuojat erillisen levyn avulla, joka mahdollistaa eri 

Kotelo kiinnitetään opastimen 
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kallistuvaan jalkaan niin ikään pulttikiinnityksellä. Opastimien putkipaaluperustus 

toteutetaan yhdellä paalutyypillä, jota käytetään joka puolella Suomea. 

Uuden opastinjärjestelmän tavoitteena on selkeyttää tämänhetkisiä epäselviä 

opastinkäsitteitä, saada kaikki opastimet raiteen aukean tilan ulottuman ulkopuolelle, 

sekä vähentää opastimien kunnossapitokustannuksia. Uusien kapean opastimen ja 

ala-ATU-opastimen myötä nämä tavoitteet täytetään. Uudet opastimet mahtuvat nyt 

suunniteltujen uusien koteloiden myötä raiteiden väliin kapeissakin paikoissa, eikä 

arvokkaita opastinportaaleita tai -ulokkeita tarvitse enää rakentaa. 

Kunnossapitohenkilöstön ei tarvitse enää kiivetä uuden järjestelmän mukaisiin 

opastimiin, kalliita jännitekatkoja ei tarvita kunnossapitotöiden takia, eikä 

kiskokuorma-autoja tai vastaavia erikoisratkaisuja tarvita opastinten 

kunnossapitotöitä varten. Aiemmin päätetty LED-valoihin siirtyminen vähentää 

kunnossapitotarvetta ja myös valoyksiköiden kunnossapitokustannukset pienenevät. 

Tämä diplomityö voidaan katsoa onnistuneeksi, koska koteloiden prototyyppien 

valmistaminen on tätä kirjoitettaessa parhaillaan käynnissä, viikolla 43 vuonna 2008. 

Opastinjärjestelmä 2010:n mukaisten opastimien prototyypit on tarkoitus asentaa 

maastoon marraskuun aikana Palokintien tasoristeyksen lähellä Naarajärvellä. 
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LIITE 1

Ab 16,53 m2 (1/2)

Junan keskikohdan ja levyn keskikohdan väli

d 2,325 m 

2B 0,15 m

h 2 m

U 300 km/h

83,33 m/s

p 101,35 kPa

T 15 C

288,15

Ilman tiheys 1,2255 kg/m3

cs

0,031398968

dim. aika T aika [s] F/h [N/m] F [N] cf cf

35,84229391 1 0,000217123 0,00043425 3,40161E-07 3,40161E-07

34,05017921 0,95 0,000253178 0,00050636 3,96647E-07 3,96647E-07

32,25806452 0,9 0,000297674 0,00059535 4,66357E-07 4,66357E-07

30,46594982 0,85 0,000353232 0,00070646 5,53399E-07 5,53399E-07

28,67383513 0,8 0,000423512 0,00084702 6,63505E-07 6,63505E-07

26,88172043 0,75 0,000513729 0,00102746 8,04845E-07 8,04845E-07

25,08960573 0,7 0,000631477 0,00126295 9,89317E-07 9,89317E-07

23,29749104 0,65 0,0007881 0,0015762 1,23469E-06 1,23469E-06

21,50537634 0,6 0,00100104 0,00200208 1,5683E-06 1,5683E-06

19,71326165 0,55 0,001298023 0,00259605 2,03358E-06 2,03358E-06

17,92114695 0,5 0,001724876 0,00344975 2,70232E-06 2,70232E-06

16,12903226 0,45 0,00236092 0,00472184 3,69879E-06 3,69879E-06

14,33691756 0,4 0,003351297 0,00670259 5,25038E-06 5,25038E-06

12,54480287 0,35 0,004980311 0,00996062 7,80251E-06 7,80251E-06

10,75268817 0,3 0,007854597 0,01570919 1,23056E-05 1,23056E-05

8,960573477 0,25 0,013419866 0,02683973 2,10245E-05 2,10245E-05

7,168458781 0,2 0,025671889 0,05134378 4,02194E-05 4,02194E-05

5,376344086 0,15 0,058202423 0,11640485 9,11841E-05 9,11841E-05

3,584229391 0,1 0,173417354 0,34683471 0,000271688 0,000271688

3,225806452 0,09 0,225933774 0,45186755 0,000353964 0,000353964

2,867383513 0,08 0,299627215 0,59925443 0,000469417 0,000469417

2,508960573 0,07 0,404023116 0,80804623 0,000632972 0,000632972

2,150537634 0,06 0,550860334 1,10172067 0,000863017 0,000863017

1,792114695 0,05 0,746462307 1,49292461 0,001169461 0,001169461

1,433691756 0,04 0,955154891 1,91030978 0,001496414 0,001496414

1,075268817 0,03 0,963211107 1,92642221 0,001509036 0,001509036

0,716845878 0,02 0,049283505 0,09856701 7,72111E-05 7,72111E-05

0,358422939 0,01 -2,752216597 -5,50443319 -0,00431182 -0,00431182

-1,10674E-14 -3,1E-16 -5,010457526 -10,0209151 -0,007849742 -0,007849742

-0,358422939 -0,01 -2,752216597 -5,50443319 -0,00431182 -0,00431182

-0,716845878 -0,02 0,049283505 0,09856701 7,72111E-05 7,72111E-05

Laskettu 

yhtälöllä 31

Laskettu 

yhtälöllä 30

Junan poikkipinta-ala

Levyn leveys

Levyn korkeus

Junan nopeus

Ilma



 

 

-1,075268817

-1,433691756

-1,792114695

-2,150537634

-2,508960573

-2,867383513

-3,225806452

-3,584229391

-5,376344086

-7,168458781

-8,960573477

-10,75268817

-12,54480287

-14,33691756

-16,12903226

-17,92114695

-19,71326165

-21,50537634

-23,29749104

-25,08960573

-26,88172043

-28,67383513

-30,46594982

-32,25806452

-34,05017921

-35,84229391

Kuva 1. Kuvaaja junan ohituksesta o

suuruudesta aikaan

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

-0,5

85 

-0,03 0,963211107 1,92642221 0,001509036

-0,04 0,955154891 1,91030978 0,001496414

-0,05 0,746462307 1,49292461 0,001169461

-0,06 0,550860334 1,10172067 0,000863017

-0,07 0,404023116 0,80804623 0,000632972

-0,08 0,299627215 0,59925443 0,000469417

-0,09 0,225933774 0,45186755 0,000353964

-0,1 0,173417354 0,34683471 0,000271688

-0,15 0,058202423 0,11640485 9,11841E-05

-0,2 0,025671889 0,05134378 4,02194E-05

-0,25 0,013419866 0,02683973 2,10245E-05

-0,3 0,007854597 0,01570919 1,23056E-05

-0,35 0,004980311 0,00996062 7,80251E-06

-0,4 0,003351297 0,00670259 5,25038E-06

-0,45 0,00236092 0,00472184 3,69879E-06

-0,5 0,001724876 0,00344975 2,70232E-06

-0,55 0,001298023 0,00259605 2,03358E-06

-0,6 0,00100104 0,00200208 1,5683E-06

-0,65 0,0007881 0,0015762 1,23469E-06

-0,7 0,000631477 0,00126295 9,89317E-07

-0,75 0,000513729 0,00102746 8,04845E-07

-0,8 0,000423512 0,00084702 6,63505E-07

-0,85 0,000353232 0,00070646 5,53399E-07

-0,9 0,000297674 0,00059535 4,66357E-07

-0,95 0,000253178 0,00050636 3,96647E-07

-1 0,000217123 0,00043425 3,40161E-07

 

Kuvaaja junan ohituksesta opastimeen kohdistuvan voiman suunnasta

aikaan suhteutettuna 

-0,3 -0,1 0,1 0,3

voima cf

LIITE 1

(2/2)

0,001509036 0,001509036

0,001496414 0,001496414

0,001169461 0,001169461

0,000863017 0,000863017

0,000632972 0,000632972

0,000469417 0,000469417

0,000353964 0,000353964

0,000271688 0,000271688

9,11841E-05 9,11841E-05

4,02194E-05 4,02194E-05

2,10245E-05 2,10245E-05

1,23056E-05 1,23056E-05

7,80251E-06 7,80251E-06

5,25038E-06 5,25038E-06

3,69879E-06 3,69879E-06

2,70232E-06 2,70232E-06

2,03358E-06 2,03358E-06

1,5683E-06 1,5683E-06

1,23469E-06 1,23469E-06

9,89317E-07 9,89317E-07

8,04845E-07 8,04845E-07

6,63505E-07 6,63505E-07

5,53399E-07 5,53399E-07

4,66357E-07 4,66357E-07

3,96647E-07 3,96647E-07

3,40161E-07 3,40161E-07

 

timeen kohdistuvan voiman suunnasta ja 

-0,01
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