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Olen 80-kymmenluvun alusta jatkuneella työurallani toiminut 
tavalla tai toisella ohjelmoitavien järjestelmien, projektitoiminnan ja 
järjestelmien hallintaan liittyvissä tehtävissä.

Viimeiset viisitoista vuotta on kulunut rautatieympäristön 
turvallisuus- ja ohjausjärjestelmien suunnittelijana, projektien 
johtotehtävissä , konsulttina sekä osa-aikaisena 
onnettomuustutkijana. 

Turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat itseäni kiinnostaneet jo 
pelkästään ammatin valintaan liittyvistä syistä.

Lisäksi merkittävän kimmokkeen sai aikaan käyttöönotto-
projektissa 1999 omin käsin tekemäni vaarallinen ohjelmavirhe, 
jonka tutkiminen ja analysointi avasi uuden maailman.
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Suomenkielessä turvallisuus sana kattaa laajan alueen. 
Käsitteen alle mahtuu myös esillä olevia näkökulmia paljonkin 
pehmeämpiä teemoja. 

Rajaan oman esitykseni käsittämään järjestelmiin liittyvää 
turvallisuutta eli kuvan alaosassa olevaa System Safety aluetta. 

Järjestelmien turvallisuutta tarkasteltaessa keskeisenä 
menetelmänä on aktiiviseen vaarojen tunnistamiseen ja 
analysointiin perustuva riskien hallinta. 

Rautatieympäristössä tämä tarkoittaa järjestelmiin sisältyvän 
sisäisen turvallisuuden tarkastelua koko elinkaaren aikana. 

Näitä ovat muun muassa: rautatieinfrastruktuurin ja kaluston 
turvallisuus, liikenteenohjaus- ja kulunvalvontajärjestelmien 
turvallisuus sekä rautatiejärjestelmään liittyvän rakentamis- ja 
kunnossapitotyön turvallisuus. 
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Rautatiealaan liittyvä tietämys on historiallisesti kulkenut perintönä 
mestarilta kisällille. 

Vieläkin rivissä on muutama mestari, joka kuuloaistilla tunnistaa 
releasetinlaitteen viat.

Vasta runsaan vuosikymmenen aikana rautatiejärjestelmiin liittyvät 
vaatimukset ovat saaneet kirjallisesti dokumentoituja muotoja. 

Samanaikaisesti järjestelmien suunnittelu ja toteutus on muuttunut 
aiempaa enemmän valmistajakeskeiseksi. 

Tällä tarkoitan esimerkiksi sitä, että järjestelmien tekninen 
rakenne ja ohjelmistojen ominaisuudet ovat alkuperäisten 
toimittajien omaisuutta. 

Järjestelmien turvallisuuteen, osaamiseen ja hallintaan liittyvät 
elinkaaren tehtävät muuttuvat.
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Joustavasti toimivan rautatiejärjestelmän tärkeys ja EU 
komission aktiivisuus on johtanut rakenteellisiin 
muutoksiin eurooppalaisessa rautatiealan hallinnossa ja 
lainsäädännön valmistelussa. 

Se on heijastunut myös suomalaiseen hallintoon.
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Rautatiealalla havaittujen turvallisuuteen ja 
yhteentoimivuuteen liittyvien epäkohtien korjaamiseksi 
luotu eurooppalainen rautatieliikenteen 
hallintajärjestelmä.  

Kehitystyötä tehtiin alkuvaiheessa mallilla, jossa vastuu 
kilpailukykyä ja yhteentoimivuutta tavoittelevien uusien 
järjestelmien kehittämisestä annettiin keskenään 
kutakuinkin tasavahvassa kilpailuasetelmassa oleville 
kuudelle yrityksille. 

Työn tuloksena on lainsäädännöllä ja standardeilla 
säännelty toimintaympäristö sekä konkreettinen 
vaatimuspaketti järjestelmän toiminnallisuudesta. 

Kilpailutilanne, investointien koko ja voimakkaat 
kansalliset vaatimukset ovat kuitenkin hidastaneet työtä. 
Tavoiteltu yhteentoimivuus on toteutunut toistaiseksi 
vielä varsin vaatimattomasti. 

Menemättä tässä yhteydessä ollenkaan järjestelmän 
yksityiskohtiin väitän silti, että järjestelmän rakenneosat 
tulevat tutuiksi tuleville rautatiesukupolville.
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Joillakin markkinoilla ERTMS teemaan liittyviä havaittuja ongelmia 
ratkaistaan niin sanotulla vyö ja henkselit periaatteella: 

Kuva on Malaga – Cordoba rataosalta. 

Radasta löytyvät kaikki rahalla saatavissa olevat 
kulunvalvontajärjestelmät . Strategia se on tämäkin. 

Ylemmässä kuvassa nähdään meikäläistä JKV järjestelmää 
vastaava ASFA.

Kiskojen välissä kulkee LZB kulunvalvontajärjestelmän kaapeli. 

ERTMS järjestelmän molempia asennettuja tasoja edustavat 
baliisit, LED-opastimet sekä radan varressa olevat GSM-R 
tukiasemat. 

6

27.1.2010

Matti Katajala / Safety Advisor Oy

Esitelmä RATA 2010 seminaarissa 



Toimijoilta edellytetään laadun- ja turvallisuudenhallinnan 
vaatimusten täyttämistä ja osoittamista. 

Rautatiealan ohjaus- ja turvasovelluksien standardit tuovat 
käytäntöön systemaattisia toimintamalleja tuotteiden 
kehittämiseen, hallintaan ja dokumentointiin.  

Keskeisellä sijalla ovat 
-tunnettujen turvallisuusmenetelmien käyttö ja 
-toimintaan kohdistuva jatkuva arviointi.

Ilman normien mukaista osoitettua toimintaa, järjestelmiä ei 
eurooppalaisen lainsäädännön mukaan voi tulevaisuudessa ottaa 
käyttöön.

Se milloin tulevaisuus on, riippuu jonkun verran eri maiden 
kansallisesta toimeliaisuudesta.
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Jouduin jokin aika sitten seuraamaan ja tarkkailemaan varsin 
läheltä erään onnettomuuden syntyprosessia. 

Tilanne oli monella tavalla erikoinen:
- Ainutkertainen tilanne – uuden järjestelmän katselmointi
- Ympäristössä oli runsaasti häiriötekijöitä – ihmisiä 
- Suunnittelematon toiminta
- Uudet laitteet
- Uusi ratapiha
- Puutteellinen miehitys – tietäjä unohtui kyydistä

Tässäkin tapauksessa tarina kertoo, että kuljettaja teki virheen. 

Kyllä, mutta se ei ole koko totuus. 
Normaalisti järjestelmässä olevien turvallisuustekijöiden 
puuttuessa - oikein hyvällä tuurilla - kuljettaja olisi voinut selvitä 
ilman onnettomuutta. 

Juustomallissa paloihin jää reikiä. Saattoi olla, että tässä    
tapauksessa juustopalat puuttuivat jopa kokonaan. 
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Turvallisuuden toteuttamisen keskiössä on usein ihminen.

Järjestelmien osat voivat vikaantuessaan aiheuttaa yllättäviä ja 
poikkeavia tilanteita.

Sovelletaanko olemassa olevia ohjeita tilanteessa oikein? Ovatko 
ohjeet oikein?

Esimerkiksi ratatyössä joudutaan ottamaan järjestelmiä pois 
käytöstä. Huomataanko, ehditäänkö, osataanko tehdä 
tilanteeseen liittyvä riskinarviointi ja turvallisuutta parantavat 
toimenpiteet?

Sää ja olosuhteet aiheuttavat tarvetta poikkeaville toimenpiteille. 

Johtamiskulttuuriin, asenne ja arvomaailmaan sekä 
kommunikointiin ja viestintään liittyvät  tekijät ovat aina 
turvallisuuskriittisten organisaatioiden tehtävälistalla.  

Jos ja kun varmistuksia riisutaan ja rajapintoja muutetaan, ovatko 
keskiössä olevat ihmiset, ratatyöntekijät, junakuljettajat ja 
liikenteenohjaajat tilanteen tasalla?  
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Järjestelmien epäjatkuvuuskohdat aiheuttavat vaaroja

Tasoristeykset ovat vaarallisia. - Jos tienkäyttäjät vain 
noudattaisivat annettuja ohjeita, niin ongelmia ei olisi.

Rautatievaihteet ja niihin kytketyt asetinlaitteet ovat järjestelmiä, 
joissa turvallisuuteen liittyvien toimintojen pettäminen voi 
aiheuttaa suuren katastrofin. 

Suomessa pääosa rataverkkoa on yksiraiteista. Kohtaamisia 
tapahtuu paljon. Kun kauko-ohjaus ja asetinlaitteet toimivat 
normaalisti, ei ongelmia ole. 

Junien kulunvalvonta on erinomainen lisä junaturvallisuuden 
toteuttamisessa. Jos järjestelmä on pois käytöstä vian tai 
rakentamisen vuoksi tarvitaan kuljettajalta ja liikenteenohjaajilta 
poikkeuksellista tarkkaavaisuutta. 

Vaihtotyössä  järjestelmien turvallisuusehtoja lasketaan tietoisesti. 
Henkilöriskien toteutuminen ei ole kovin todennäköistä. 
Kalustovaurioita tapahtuu aina silloin tällöin.  

Ratatyössä paikantaminen ja järjestelmäosien tunnistaminen 
aiheuttaa jatkuvasti vaaratilanteita.
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Monimutkaisuuden aiheuttamien riskien kohtaaminen
Monista organisaatioista, kilpailutilanteesta ja turvallisuuteen 
liittyvästä epävarmuudesta johtuen tehtävät jauhautuvat usein eri 
toimintojen välisiin mustiin aukkoihin. 
Tarvitaan eri organisaatioiden yli rakennettua turvallisuus-
toimintaa. – AUKOTTOMUUS. Mitä korkeamman 
turvallisuustason järjestelmästä on kyse sitä kattavampi 
turvallisuushallinnan tulee olla.  
Systemaattisen riskienhallinnan tunnusmerkkinä ovat hyvin 
hallitut järjestelmävaatimukset.   
Osaamisen kehittäminen turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä on 
yhteistoimintaa, josta kaikki hyötyvät. Erityisesti ne jotka 
järjestelmää käyttävät. 
Käytetäänkö rautatiealan ulkopuolisten turvallisuusjärjestelmien 
kokemuksia ja tekniikoita riittävästi hyväksi?
Vaatimusten hallinta rautateillä, ei ole aivan yksinkertainen juttu. 
Alalla on tehty järjestelmiä yli 150 vuotta. Vanhimmat käytössä 
olevat turvalaitteet on rakennettu 50-luvulla. Vaatimuksiin liittyviä 
dokumentteja on aloitettu kirjoittamaan systemaattisesti vasta 
parina viimeisenä vuosikymmenenä. .  
Vaatimusten systemaattista hallintaa ollaan aloittelemassa. 
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Rautatiejärjestelmät on erinomainen esimerkki evoluutiosta. Huolimatta siitä, 
että rautatiemaailman Galapagossaaret ovat olleet kutakuinkin yhdessä 
nipussa, rautatiejärjestelmät ovat kehittyneet omina saarekkeinaan. 
Pariisista Brysseliin kulkeva Thalys-juna kuljettaa mukanaan 7 eri 
kulunvalvontajärjestelmää. Ruotsin ja Tanskan välillä liikennöivissä junissa 
vaihtuvat rajalla sekä kulunvalvonta että sähköistysjärjestelmät.  
Suomessa meillä on käytössä omanlaisemme junien kulunvalvontajärjestelmä. 
Sen rakentaminen ratalaitteiden osalta valmistunee lopullisesti tänä vuonna.  
Junissa käytettävien veturilaitteiden tekniikka on vanhentunut. Niitä ei enää 
valmisteta. Edessä on toiminnallisuuden uudelleen tekeminen ainakin 
kertaalleen, ennen kuin  yhteiseurooppalaiseen järjestelmään päästään.
Turvallisuuden hallinta on kovasti uskon asia, jos ei ole todisteita. Niitä ovat  
toimintaa kuvaavat ajan tasalla olevat ymmärrettävät dokumentit.. joiden avulla 
on mahdollista selvittää se miksi järjestelmän päätellään olevan turvallinen. 
Ennen turvalaitteita rakentavalla ja kunnossapitävällä rautatiekäsityöläisellä oli 
mukanaan kisälli, joka kanssa turvallisuuteen liittyvät ymmärrettävät ja 
ihmisjärjellä hallittavat asiat ratkottiin työmaalla. Asia mietittiin, arvioitiin ja 
toteutettiin. Paikalla oli tekijä ja arvioija. 
Tietojärjestelmiin perustuvia kulunvalvonta- ja liikenteenohjausjärjestelmiä 
tekevät niihin erikoistuneet yritykset. 
Asiakkaan ja järjestelmiä käyttävien edusmiehinä  toimivat konsultit, 
turvallisuusarvioinnin ammattilaiset ja ilmoitetut laitokset, jotka laativat 
arviointeja ja suosituksia järjestelmien turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta. 
Järjestelmiin liittyvän tietämyksen rapautuminen ja siirtyminen kokonaan 
ulkopuolisten tietäjien ja toimijoiden haltuun voisi olla kohtalokasta. Varsinkin 
pienellä kielialueella.  
Meidän on huolehdittava siitä, että turvallisuuteen liittyviä järjestelmiä 
kehitetään yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa siten että turvallisuuteen 
liittyvät tekijät ymmärretään. Turvallisuuteen liittyvät tehtävät voivat joskus olla 
mystisiä, mutta lopputulos ei: Järjestelmän pitää olla turvallinen. 
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Turvallisuuteen liittyvissä hankkeissa vaaranarvioinnin ja 
riskienhallinnan prosessit ovat kiinteä osa koko projektia. 
Järjestelmän vaatimukset ovat voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita 
sekä projektiasiakirjoissa erikseen esitettyjä vaatimuksia, joiden 
perusteella projekti tunnistaa ja laatii vaarojen hallintarekisterin.
Projekti ja johtaminen vastaa hankkeen turvallisuuden 
toteuttamisesta.
Vaarojen hallintarekisteri (hazard log) kokoaa yhteen hankkeen 
kannalta keskeiset vaaratekijät. 
Uudet vaarat ovat muun muassa poikkeamanhallinnan ja tehtyjen 
havaintojen kautta tunnistettuja vaaratekijöitä.
Tunnetut vaarat ovat aikaisemmista projekteista ja alan 
kumulatiivisesta tietämyksestä johdettuja vaaratekijöitä. 
Vaarojen arviointi ja riskin pienentäminen sisältää systemaattista 
arviointia käsiteltävän vaaran todennäköisyydestä ja sen toteutumisen 
aiheuttamista vaikutuksista.  
Riskin pienentäminen voi tarkoittaa hallinnollisten toimenpiteiden 
toteuttamisesta. 
Riskin pienentäminen voi tarkoittaa myös päätöksiä käyttää valitun 
turvallisuuden eheystason (Safety Integrity Level) mukaan hyväksyttyjä 
järjestelmiä ja komponentteja. 
Turvallisuusanalyysi sisältää sekä projektin että osatoimittajien 
tuottamat selvitykset ja Safety Case aineiston. 
Laatu- ja turvallisuus toiminto valvoo ja ohjaa projektin toimintaa 
dokumentoitujen sisäisten laatu- ja turvallisuusauditointien muodossa.
Raportit ovat laatu- ja turvallisuusauditointeihin liittyviä dokumentteja. 
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Monimutkaistuvassa rautatieympäristössä on välttämätöntä että 
tunnistamme minkälaisessa turvallisuuskulttuurissa itse kukin 
toimimme. 

Kansainvälistyminen, eri organisaatiot ja erilaiset 
turvallisuuskulttuurit eivät ole omiaan helpottamaan tehtävää. 

Vaaroihin liittyvää tietoa ja tietämystä on kerättävä ja käsiteltävä 
aktiivisesti ja systemaattisesti. Turvallisuus vaatii  avointa tietoa!

Turvallisuusaktiiveja on kaikissa organisaatioissa ja kaikilla tasoilla 
löydettävä lisää. Parhaat asiantuntijat oat usein lähinnä prosessia! 
Valitettavasti monissa kulttuureissa viestintuojat ammutaan!

Turvallisuusvastuu on asia, joka liian usein ajatellaan kuuluvan 
jollekin muulle. Vastuu turvallisuudesta on kuitenkin aina yhteinen!

Mistä turvallisuuteen liittyvää tietämystä on saatavilla? Ajatellaanko 
keskenään kilpailutilanteessa olevissa organisaatioissa, että tieto 
on valtaa? Estetäänkö turvallisuuteen liittyvän tiedon levittämistä? 

Vaaratilanteiden käsittelyssä on omaksuttava ajattelumalli, jossa 
syyllisten sijaan on etsittävä aktiivisesti syitä ja korjattava havaittuja 
puutteita aktiivisesti

Uudet tekniikat ja uudet ajatukset on pystyttävä hyödyntämään. 
Toimimalla kuten ennenkin, turvallisuustaso ei välttämättä ainakaan 
parane. 
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Turvallisuuden määrittäminen on prosessi, jossa 
tarkasteltava kokonaisuus jaetaan selkeisiin ja 
yksikäsitteisiin osiin. 

Prosessin toteuttamisessa tarvitaan monipuolista 
osaamista. 

Jos vaaroja jää huomiotta tai tunnistamatta, ei niille 
myöskään osata tehdä rajoittavia toimenpiteitä. 

Vaaran vaikutusten ja tapahtuman 
todennäköisyyden kautta voidaan tunnistaa riskit. 

Turvallisuuden suunnittelussa riskinarvioinnin 
tarkoituksena on osoittaa turvallisuuden kannalta 
vaarallisia tekijöitä ja osoittaa kohteet, joissa 
turvallisuuden tasoa on parannettava. 

Turvallisuuden määrittämisen lopputulos on 
dokumentaatio, jossa tehdyt turvallisuuteen liittyvät 
perustelut ja päätökset on esitetty yksikäsitteisesti. 
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Tammikuun alussa tapahtunut onnekas onnettomuus uutisoitiin massiivisesti 
mediassa. Tapausta, jossa juna uhkaa joutua suunnittelemattomasti laiturialueelle 
on pidettävä vaaratilanteena. Vaaratilanteiden arvioinnissa käytetään monenlaisia 
teorioita ja analyyseja.
VAARATILANNE on tilanne jossa matkustaja voisi joutua junan yliajamaksi 
kävellessään laiturilla.
TAPAHTUMAN TODENNÄKÖISYYS voidaan joko arvioida teoreettisesti tai – kuten 
tässä tapauksessa – käyttämällä kerättyä historiatietoa avuksi:
En anna takuuta tälle turvallisuuden eheystason laskelmalle, koska se on 
tarkoituksellisesti spekulatiivinen. 
Parinsadantuhannen matkustajaa kulkee laitureilla päivittäin.  Laitureita lähestyvät 
yksiköt ovat viimeisen lähes sadan vuoden aikana aiheuttaneet säännöllisesti 
vaaratilanteita.
Mikä on siis TURVALLISUUDEN EHEYSTASO tämän laiturille joutumisfunktion 
osalta? 
Tässä vaaratilannetyypissä yksi vakava tapahtuma näyttäisi toteutuvan 
keskimäärin 20 vuoden välein. Se on empiirisesti todistettu. Kokeita ei tarvitse 
enää jatkaa. 
Käytössä olevilla menetelmillä saavutettu turvallisuustaso tälle tapahtumalle tuntia 
kohden on SIL2 tasolla. 
Rautatievaatimuksissa yleisesti käytössä on SIL4 turvallisuustaso, tämänkaltaisen 
tapahtuman todennäköisyys olisi vain sadasosa SIL2 tasosta. Tällöin 
tämänkaltainen tapahtuma nähtäisiin näin ollen  2000 noin vuoden välein.
Mitä korkeampi turvallisuustaso on, sitä pienempi on vaarallisen vian esiintymisen 
todennäköisyys. 
Toimintaamme seuraavalla yleisölläkin on sanottavaa. Näytän tässä 4. tammikuuta 
netistä poimimani leikkeen, jossa LOGE opastaa meitä rautatieturvallisuuden 
totuttamisessa: Hankkikaamme siis laitteita, jotka eivät koskaan vikaannu ja 
palkatkaamme erehtymättömiä henkilöitä.  Tavoitteita pitää olla! 

16

27.1.2010

Matti Katajala / Safety Advisor Oy

Esitelmä RATA 2010 seminaarissa 



Parasta oppia meille kaikille rautatieturvallisuuden parissa 
toimiville ovat vaaratilanteet, jossa pahimmat riskit eivät 
kuitenkaan onneksi toteudu. 
Ne ovat muistutuksia siitä, että asioita on systemaattisesti 
kehitettävä ja tehtävä entistä paremmin.
Vaaratilanteiden syvällinen analysointi ja vaaratilanteeseen 
johtaneiden eri syiden käsitteleminen antaa mahdollisuuden 
turvallisuuden parantamiseen. 
Lainsäädäntö monimutkaistuu. Organisaatiot monimutkaistuvat. 
Järjestelmät monimutkaistuvat. Tässä ympäristössä
turvallisuuteen on panostettava. 
Tiedon hallinta ja järjestelmät on rakennettava ymmärrettäviksi. 
Turvallisuus ei saa olla pelkästään ylipappien käsissä!
Oikein käsiteltynä ja pilkottuna turvallisuus on käytännönläheistä 
ja sen toteuttaminen koskee meitä kaikkia. 
____________________________________________________

Risto Heinonkoski 27.1.2010:
ASENNE

MOTIIVI
Sen näkee naamasta!
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