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TURVALLISUUSLIIKETOIMINTA SAVOSSA 
 
 
 
 
 

1 
 
 

”Totuuden, runon kotimaa, maa tuhatjärvinen, 
Elomme sulta suojan saa, sä toivojen ja muistoin maa, 

Ain' ollos onnen vaihdellen, sä vapaa, riemuinen.”2 
 
  

                                                 
1 Raatajat rahanalaiset, Eero Järnefelt, 1893 
2 Paavo Cajander, Maamme, 10. säkeistö 
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1 Turvallisuusliiketoiminta 
Vanhimpana turvallisuuteen liittyvänä kokonaisuutena voitaneen pitää luonnonvoimiin 
liittyviä turvallisuuskysymyksiä. Sotilaallinen ja poliittinen turvallisuus, uusimpana 
terrorismi, ohjaa yhteiskunnan suojautumista ja investointeja. Teollisuuden ja 
yhteiskunnan kehittyessä turvallisuus on laajentunut kaikille aloille. Teollisten 
prosessien ja teknisten järjestelmien aiheuttamia uhkia työntekijöille ja järjestelmien 
käyttäjille torjutaan erilaisilla järjestelmillä ja menetelmillä. Yhteisön jäsenillä on 
oikeus olettaa, että ympäristö on turvallinen.  
 
Laulussa sanotaan: ”Ennen huominen ei vielä ollut tänään”. Nykyään on. 
Ydinvoimaturvallisuutta tarkasteltaessa huominen – siis seuraavat noin 100 000 
vuotta – on jo tänään. Turvallisuuteen liittyvät päätökset ja toimenpiteet vaikuttavat 
pitempään, kuin mihin olemme tottuneet. 
 
Kylmän sodan aikainen kilpajuoksu ydinaseiden kehittelyssä ja 
yhteiskuntajärjestelmien murrokset ovat luoneet turvallisuusuhan, joka tulee 
aiheuttamaan varautumista ja toimenpiteitä myös monille tuleville sukupolville.           
 
Teknologinen kehitys kaikissa muodoissaan on mukana turvallisuuden eri osa-alueilla. 
Tehokkaammat tuotantoprosessit vaativat parempia suojausjärjestelmiä. Ihmisen 
tahallinen toiminta rikollisuuden muodossa on uhka turvallisuudelle. Rikolliset 
soveltavat uusimpia teknologioita – nopeammin kuin viranomaiset.  
 
Turvallisuus on myös voimakkaasti asenteista ja motiiveista kumpuava toimintatapa. 
Turvallisuus on myös juuri nyt muotia. Halusimmepa sitä tai emme. Kaikkialla on 
lukuisia turvallisuus–nimikkeellä toimivia hankkeita ja hankekokonaisuuksia, jotka 
toimivat enemmän tai vähemmän yhteisesti ja yleisesti tunnistetun markkinatilanteen 
pohjalta. Lausuttaessa sana turvallisuus, syntyy lausujan ja kuulijan välille tyypillisesti 
lähes aina viestin ymmärtämiseen liittyvä ristiriita. Käsite on laaja: liukuesteistä 
salapoliisitoimintaan ja potilasturvallisuudesta ydinvoimaan, työturvallisuudesta 
puhumattakaan.  
  
Jotta konkreettisiin tuloksiin turvallisuuteen liittyvän liiketoiminnan kehittämisessä 
päästäisiin, osaamista pitäisi tarkastella suhteessa muuhun maailmaan – mahdollisiin 
markkinoihin: mitä maailmalla tapahtuu ja mihin oikeastaan pitäisi varautua. 
Todelliset osaamiskeskittymät pitää tunnistaa ja kohdistaa vähäiset resurssit 
tuottavalla tavalla. 
 
Savossa on useita turvallisuusalaan liittyviä yrityksiä. Niitä ei ole vaikea löytää. 
Raportissa on esitetty tietoisesti esimerkkinä vain parin turvallisuuteen liittyvän 
yrityksen toimintoja. Platom Oy on esimerkki turvallisuusosaamiseen liittyvästä 
erikoistumisesta ja Proxion Oy tavoitteesta, jolla pyritään käynnistämään 
turvallisuusosaamiseen perustuva uusi liiketoiminta. 
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2 Keskeiset tulokset 
Toimeksiantaja ohjeisti konsulttia keskittymään muutamaan löydettyyn aihioon sen 
sijaan, että laadittaisiin kattava katsaus eri vaihtoehdoista. Näin toimittiin.  
Kartoitusvaiheen jälkeen konsultti priorisoi hankkeita ja keskittyi muutaman löydetyn 
aihion tarkasteluun ja eteenpäin viemiseen.  
 
Liikenneturvallisuudesta valittiin tarkasteluun Savossa ja koko Suomen mittakaavassa 
poikkeuksellisen vahva rautatieturvallisuuteen keskittyvä yritysryhmä ja siihen 
mahdollisesti liittyvät uudet mahdollisuudet. Uusien yritysten tunkeutuminen aiemmin 
monopolisoiduille markkinoille on ollut mahdollista uudenlaisen osaamisen ja 
dynaamisen toiminnan ansiosta. Kaikki nämä yritykset ovat kasvu-uralla. Alaan 
liittyvää koulutusta ei kuitenkaan ole saatavilla. Liiketoiminnan kehittämisen 
näkökulmasta on välttämätöntä, että alalle rekrytoitavalle henkilöstölle saadaan 
aikaan jatkuvaa peruskoulutusta ja asiantuntemusta syventävää koulutusta. 
Yhteistyön tuloksena käynnistettiin kaksi koulutusohjelmaa.  
 
Ydinvoimaturvallisuus osoittautui poikkeuksellisen vahvaksi ja omintakeiseksi. 
Alueelta löytyy yksi kasvuyritys, joka kehittää alalle uusia tuotteita ja joka on lajissaan 
ainutlaatuinen koko Suomen mittakaavassa.  
 
Alueella toimii ympäristön ja erityisesti veden käsittelyn näkökulmasta merkittävä 
joukko toimijoita. Siihen kuuluu suurta investointia suunnitteleva kunnallinen 
vesilaitos, tutkimusyksiköitä ja alueen johtavia yrityksiä. Ryhmän työ- ja 
järjestäytymispalaverissa käynnistettiin valmistelutyö yhteisen hankekokonaisuuden 
toteuttamiseksi. Ryhmän valmistelutyö on johtamassa hanke-esitykseen.  
 
Rautatieliikenteen kilpailun avautuminen on uusi mahdollisuus. Savon alueella on 
havaittu omaperäisyyttä, osaamista, rohkeutta ja pioneerihenkeä. Onnistuessaan 
hanke olisi merkittävä avaus savolaiselle omatoimisuudelle. Rajoittavana tekijänä voi 
olla rautatiejärjestelmissä tarvittavien pääomien puute.  
 
Kansainvälisen kuljetusjärjestelmän peruselementti on kontti. Konttiturvallisuus on 
luonut lainsäädäntöä, intohimoja ja liiketoimintamahdollisuuksia kaikilla mantereilla. 
Raporttiin sisältyy erillinen konttiturvallisuutta käsittelevä Topi Katajalan opinnäytetyö.  
  
Riippumatta kohteesta, turvallisuuden rakentamisessa ja johtamisessa pätevät 
yhteiset periaatteet: vaarojen arviointi ja riskien tunnistus sekä systemaattiset ja 
dokumentoidut menetelmät riskien vähentämisessä ja hallinnassa. 

2.1 Kehittämisehdotukset 

2.1.1 Avainosaamiseen kohdistuva täsmäkoulutus 
Rautateiden turvalaitteisiin liittyvien yritysten kokoontumisessa esiin noussut 
koulutustarve toi esille kysymyksiä, joihin pitää löytää vastauksia. Monella muullakin 
alalla on käynnissä suurten ikäluokkien ja pioneerien poistuminen työelämästä. 
Mestarit lähtevät ja vievät hiljaisen tiedon mukanaan. Ovatko kisällit valmiina 
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kantamaan vastuun? Onko yrityksiä tai toimialoja, joilla on tunnistamaton 
osaamisvaje? 

 
Uusien erikoisalojen koulutusta ei ole saatavilla. Yksittäinen pieni yritys ei pysty 
kouluttamaan tarvittavia osaajia. Tunnistettujen yritysten ja toimijoiden yhteistyössä 
kehittämää täsmäkoulutusta on käynnistettävä ja tuettava.  
 

2.1.2 Laajapohjaisen ympäristöturvallisuuteen liittyvän kehittämishankkeen 
tukeminen 
Vesihanke on kokonaisuutena haastava ja tulee vaatimaan pitkän aikavälin 
koordinointia tutkimusmaailman ja päivittäisessä liiketoiminnassa työtä tekevien 
yritysten kesken. Hankekokonaisuuden läpivieminen vaatii mahdollisen rahoitustuen 
lisäksi konkreettista strategiaa ja aikatauluttamista.  
 
Vesihankkeen hankevalmistelun suhteellisen vaivaton käynnistyminen innostaa 
ajattelemaan, että vastaavia mahdollisuuksia on vielä käynnistämättä.  

2.1.3 Konttiturvallisuuden liiketoimintamahdollisuudet 
Konttiturvallisuuteen liittyvä kehittäminen on vasta alussa. Potentiaali on valtava. 
Mikäli kuljetusketjuun ei kohdistu lähiaikoina epäonnistumisia terroritekojen 
torjunnassa, valvontaa ja turvallisuutta lisäävät toimenpiteet tulevat asteittain 
kehittymään. Ne kohdistuvat koko kuljetusketjuun ylettyen lastina olevan materiaalin 
tekijöistä läpi koko kuljetusketjun aina vastaanottajaan saakka. Tällöin valvontaan 
liittyvien järjestelmien kehittämisessä on monenlaisia mahdollisuuksia 
turvallisuusalan toimijoille. 
 
Savossa on turvallisuusalalla jo kansainvälisestikin toimivia yrityksiä, joiden 
teknologiat ja osaamien ovat markkinoiden vaatimuksia vastaavalla tasolla. 
Hankkeissa menestyminen vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä viranomaisten ja alalla jo 
toimivien yritysten kanssa. 

2.1.4 Turvallisuusliiketoiminnan perustat 
Turvallisuuteen liittyvien vaatimusten osaaminen, systemaattinen toimintatapa, 
vaarojen tunnistaminen, riskien hallinta ja dokumentointi ovat yhteisiä 
tunnusmerkkejä turvallisuusalalla toimivalle yritykselle. Turvallisuusalalla toimivien 
yritysten kansainvälisen toiminnan välttämätön ehto on, että toiminta vastaa 
kansainvälistä tunnustettua minimitasoa. 

 
Turvallisuusalan yrityksiä on kannustettava tunnistamaan, että niiden on noustava IS0 
9001 laatujärjestelmistä seuraavalle tasolle ja osoitettava oman erikoisalansa 
uskottavaa turvallisuuden hallintaa. 
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3 Työn toteutus 

3.1 Toimeksianto 
Tekesin käynnistämän toimeksiannon tavoitteena oli tarkastella 
turvallisuusliiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia Savon alueella niin sanotuilla 
uusilla sovellutusalueilla. Tavoitteena on näin tukea nykyistä yritystoimintaa ja 
turvallisuusosaamisalaa edistäviä julkisia hankkeita. 

3.2 Työmenetelmä 
Selvityksen alkuvaiheessa kuunneltiin alueella toimivien yritysten ja toimijoiden 
näkemyksiä. Mahdollisten aihioiden täsmentämiseksi ja dokumentoimiseksi 
järjestettiin tapaamisia ja työpajoja. Selvityksen tuloksena on tehty tämä raportti 
turvallisuusliiketoiminnan uusista mahdollisuuksista sekä priorisoitu ehdotus esille 
tulleista kehittämistarpeista. Lisäksi työhän liittyy erillinen raportti 
konttiturvallisuudesta.  

3.3 Valinnat 
Selvitystä käynnistettäessä nousi esille Kymenlaakson pelastuslaitoksen piirissä tehty 
mielenkiintoinen havainto tiettyihin kodinkoneisiin liittyvistä turvallisuusriskeistä. 
Havaintoihin liittyvä jatkotutkimus voi parantaa sekä turvallisuutta että tarjota 
mahdollisuuksia pienimuotoiselle palveluliiketoiminnalle3. Hankkeeseen ei tässä 
selvityksessä syvennytty tarkemmin. 
 
Konsultin yhtenä työajatuksena oli myös tarkastella Onnettomuustutkinnan 
analysoinnista nousevia liiketoimintamahdollisuuksia. Tehtävä osoittautui tähän 
selvitykseen liittyvänä aivan liian laajaksi ja siitä luovuttiin. Viimeaikaiset uutiset 
vaunuletkojen karkaamisesta rautatiellä4, kattorakenteiden pettämisestä5, siltojen 
romahtamisesta6 ja jopa valtiojohdon tallustelusta lumihangessa7 antavat uskoa 
siihen, että turvallisuuteen liittyviä kehittämiskohteita on vielä runsaasti jäljellä.   
 
Selvityksen piiriin jäivät tässä raportissa esitetyt kohteet. 

3.4 Rajaus 
Toimeksiannon mukaisesti konsultti ei pyrkinytkään lähestymään jo käynnissä olevia 
hankkeita ja niissä toimivia yrityksiä.  
 
Käynnistysvaiheessa oli ajatuksena löytää toimijoita laajemminkin Savon alueelta. 
Kartoituksen aikana ei kuitenkaan noussut esille sellaisia toimijoita, joiden suhteen 
olisi käynnistetty toimenpiteitä tässä hankkeessa. 
 

                                                 
3 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS, paloinsinööri Kari Ylönen, tutkintaselostus:  
http://www.kympe.fi/pdf/tuse_09_03_apk_Hna.pdf 
4 Helsinki 4.1.2010, Kilpilahti 19.2.2010 
5 Järvenpää 23.2.2010 
6 Turku 6.3.2010 
7 Halonen Mäntsälässä 19.3.2010 
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Konsultti (TK) osallistui kuitenkin kutsuttuna käynnissä olleeseen 
”turvallisuusteknologian innovaatiokeskus” alun selvityshankkeeseen. Hanke on 
edennyt jatkoselvitysvaiheeseen. Nimi muuttui selvityksen aikana Sectec Oy:ksi. 

4 Kartoitus 
Turvallisuusliiketoimintaa Savossa tällä hetkellä ja mahdollisia uusia liiketoiminnan 
mahdollisuuksista kartoitettiin jakamalla liiketoiminta osa-alueisiin: 
1. Liikenneturvallisuus 
2. Ympäristöturvallisuus 
3. Ydinvoimaturvallisuus 
4. Turvallisuuteen liittyvä hallinnointi  
 

 
Kuva 1. Kartoitus käsitekartta 
  
Kutakin turvallisuushaaraa pilkottiin pienempiin ja tarkemmin määriteltyihin osa-
alueisiin. Yksityiskohtien myötä mahdollisten uusien liiketoiminta-alueiden ja ideoiden 
määrä muodostui huomattavaksi. Suuri osa kuitenkin ”kutistui” jatkotarkastelussa 
niin pieneksi, ettei enää ollut syytä jatkaa pidemmälle. Olisi ollut vaikeaa löytää 
kehityskelpoisia yritysryppäitä ja mahdollisuuksia – olisi puhuttu mahdollisesti vain 
yksittäisistä pienistä toimijoista. 
 
Osa poluista johti niin erikoistuntemista vaativille aloille, ettei tämän selvityksen 
puitteissa niitä jatkettu. Esimerkiksi ympäristö- ja jätehuoltoon sisältyy 
tulevaisuudessa suuria uhkia. Uhat ovat toisaalta potentiaalisia mahdollisuuksia 
uuden liiketoiminnan kehittelylle.  
 
Lentoliikenteessä turvallisuuden käsite on monilla mittareilla mitaten pisimmällä lähes 
kaikilla turvallisuuden osa-alueilla. Lentokoneissa on moninkertaiset järjestelmät 
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turvaamaan itse lentämistä ja matkustajien lentoturvallisuutta - safety. Terroritekojen 
kautta lentokenttien, matkustajien ja kuljetettavan lastin turvallisuutta – security – on 
viime vuosikymmeninä jatkuvasti lisätty.  Taso alkaa matkustajien kannalta olla jo 
lähes sietämätön.        
 
Muussa liikenteessä turvallisuus käsitetään yleisesti siten, että liikennevälineet eivät 
aiheuta uhkia matkustajille - safety. Muutama vuosi sitten Espanjassa tapahtunut 
juniin kohdistunut terroriteko – security - muutti kerralla viranomaisten 
suhtautumisen. Alla olevassa kuvassa nähdään tämän päivän todellisuutta Malaga – 
Cordoba rataosalta. Matkustajat otetaan juniin läpivalaisulaitteiden kautta. Radat on 
aidattu Nato-piikkilangalla. Video- ja infrapunakamerajärjestelmät valvovat 
reaaliaikaisesti alueella liikkuvia. Suomessa vastaavia investointeja ei ole edes 
suunniteltu. Suunnittelun aloittamiseen ei tarvita kuin yksi tahallisesti aiheutettu 
junaonnettomuus.  
 
 

 
Yhdysvalloissa vuosituhannen alussa tapahtunut WTC torneihin kohdistunut 
terroriteko käynnisti välittömästi turvallisuuteen – security – liittyviä laajoja selvityksiä 
ja hankkeita. Tarkasteltaessa liikkuvia tavaravirtoja tultiin nopeasti siihen tulokseen, 
että maailmalla anonyymisti liikkuvat tavarakontit ovat oivallinen välinen kuljettaa 
sekä rikollisuuteen että terrorismiin liittyviä tavaraeriä. 
 
Eri liikennemuodoissa käytössä olevat turvallisuusmenetelmät ovat sovellettavissa 
tietyin muutoksin myös muihin liikennemuotoihin.  Esimerkiksi konttiturvallisuudesta 
saadaan kokemusta ja uusia mahdollisuuksia myös henkilöliikenteeseen. 
Lentoturvallisuudesta ja lentokenttäturvallisuudesta saadaan kokemusta ja tietoa, jota 
voidaan käyttää jatkossa myös muilla turvallisuusalueilla.  
 

4.1 Liikenneturvallisuus 
Liikenneturvallisuussektori jakaantui tässä selvityksessä luontevasti rautatie, meri- ja 
tieliikenne. Lentoliikenteeseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia ei tunnistettu, 
joten sitä ei otettu selvitykseen mukaan. 
 
Rautatiesektori tuli konsultin oman kokemuksen vuoksi tarkempaan käsittelyyn. 
Lisäksi tällä alueella on Savossa poikkeuksellisen vankkaa osaamista. Jatkossa 

 
Kuva 2. Rautatieturvallisuutta Espanjassa - security 
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selvittely osoitti, että toimialan mahdollisuuksia kannatti tässäkin yhteydessä 
tarkastella.  
 
Tavaravirtoihin liittyvän turvallisuuden alueella tapahtuneita viimeaikaisia muutoksia 
ja vaatimuksia oli syytä perusteellisemmin tarkastella. Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulu / Merenkulu, merikapteeni suuntautumisvaihtoehdon 
päättötyötä tekevä Topi Katajala teki aiheesta selvityksen. Selvitys julkaistaan osana 
tätä raporttia. Se on myös saatavana Safety Advisor Oy kotisivuilta.  

4.2 Ympäristöturvallisuus 
Pilkottaessa ympäristöturvallisuutta pienempiin osa-alueisiin otettiin huomioon 
rajaukset / rajapinnat, jotka oli etukäteen sovittu jätettäväksi selonteon ulkopuolelle. 
Näitä olivat mm TOMOVAKE ja Kuopion yliopisto / soveltavan ympäristökemian 
laboratorio Mikkelissä.  
 
Yhdyskuntavesiin liittyen löytyi kuitenkin osa-alue, jota lähdettiin tutkimaan 
tarkemmin. Haitallisten aineiden tunnistaminen yhdyskuntavesistä – usealla 
yrityksellä on liittymäkohtia asiaan ja yhteistyön mahdollisuutta päätettiin kartoittaa. 

4.3 Ydinvoimaturvallisuus 
Ydinvoimaturvallisuudessa alueella on tällä hetkellä vain yksi merkittävä yritys. Asiaan 
paneuduttiin kyseessä olevan yrityksen kanssa käydyissä keskusteluissa. 

4.4 Turvallisuuteen liittyvä hallinnointi 
Turvallisuuteen liittyvä hallinnointi jaettuna tiedon koordinointiin ja tietoturvallisuuteen 
on toiminta-alue, josta on paljon käsityksiä. Myös harhakäsityksiä. Se liittyy kaikkiin 
muihin turvallisuuden osa-alueisiin, mutta halusimme nostaa sen esille nimenomaan 
omana erillisenä ryhmänä.  
 
Turvallisuuden hallinnointi on Suomessa hajallaan eri ministeriöiden ja toimivaltaisten 
viranomaisten vastuulla. Vuoden 2010 alussa toteutunut hallinnon uudistus toisaalta 
selventää kenttää ja toisaalta kääntää viranomaisten kiinnostuksen hajasijoituksen ja 
organisaatiomuutosten parissa tehtävään sisäiseen työhön. Alueellisella tasolla 
valvontatehtävää hoitamaan on perustettu Aluehallintovirastoja (AVI), joita Manner-
Suomessa on kuusi. Maakunnallisella tasolla monia turvallisuuteen liittyvä kysymyksiä 
hoidetaan perustetuissa elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksissa(ELY). Niiden 
toimintaa säädellään usean ministeriön kautta.  
 
Alla olevaan listaan on koottu muutamia keskeisimpiä viranomaistoimijoita: 
- Puolustusministeriö vastaa alueellisesta turvallisuudesta. 
- Sisäasianministeriö hallitsee poliisin toimintaa ja järjestelee pelastuslaitokseen 

liittyviä toimia. 
- Liikenneministeriön alaiset Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto 

vastaavat eri liikennemuotoihin liittyvistä infrastruktuureista ja niiden 
turvallisuuden valvonnasta. 
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- Tietoturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ulkoministeriö toimii kansallisena 
turvallisuusviranomaisena apunaan viestintävirasto, joka vastaa teknisestä 
tietoturvallisuudesta ja tietoliikenteen turvallisuudesta. 

- Säteilyturvakeskus STUK on ydinvoimalaitosten suunnittelua ja käyttöä valvova 
laitosoperaattoreista ja poliittisista päättäjistä riippumaton viranomainen. 

- Onnettomuustutkintakeskus tutkii Suomessa sattuneet suuronnettomuudet 
riippumatta niiden laadusta sekä kaikki ilmailu-, vesiliikenne- ja 
raideliikenneonnettomuudet tai niiden vaaratilanteet. 

5 Ydinvoima 
Ydinvoimaturvallisuuden selvittäminen Savossa oli suhteellisen selväpiirteinen 
tehtävä. Alueelta löytyi vain yksi yritys, joka toimii alalla. Vastaavia ei löydy 
muualtakaan Suomesta. Yritys on erinomainen esimerkki strategiasta, jossa toiminta 
suunnataan tietylle, kapeallekin, osaamisalueelle. Pitkäjänteinen kehittämistyö luo 
teknologiaa, jolla on myös kansainvälistä kysyntää. 
 
Platom Oy tarjoaa erikoisasiantuntemukseen perustuvia laitetoimituksia ja 
konsultointia ydinvoima-alan asiakkailleen.  
 
Laitetoimituksissa yrityksen pääpaino on uraaniheksafluoridin (UF6) käsittelyyn 
tarkoitetut autoklaavit. Konsultointituotteet liittyvät ydinjätehuoltoon, ydinlaitosten 
purkamiseen sekä voimalaitosturvallisuuden mallintamiseen.  
 
Platom Oy:n toimintaympäristössä turvallisuus liittyy sekä tuotteisiin että 
tietoturvallisuuteen. Platom Oy:n toimintatapa perustuu pitkään ja luottamukselliseen 
yhteistyöhön asiakkaidensa kanssa. Toiminnassa keskeistä on toimintaprosessi, jossa 
asteittain edetään eri suunnitteluvaiheiden kautta toteutukseen. 
 
Yrityksen liiketoiminta on ollut selvästi kasvussa, tilauskanta on hyvä ja sen 
tavoitteena jatkossa on hallittu kasvu nykyisiin tuotteisiin perustuvilla markkinoilla. 
Tavoitteena on laajentaa toimintaa kansainvälisillä markkinoilla.  
 
Platom Oy:n kilpailijat ovat suuryrityksiä. Alalle tyypillisten suurempien 
hankekokonaisuuksien hallitsemiseksi tavoitteena on löytää kumppaneita, joiden 
kanssa yhteistyössä voidaan osallistua suurempien projektien toteuttamiseen. 
 
Laitekehityksessä lähiajan tavoitteena on keskittyä tuotteistukseen sekä seuraaviin 
osa-alueisiin: 
• Standardit rakenneosat 
• Moduulirakenteet 
• Turva-automaatio 
• Tuotteessa käytettävät aineet ja materiaalit 
 
Tuotekehityksen tulosten suojaaminen esimerkiksi patentoimalla ja kansainvälisissä 
toiminnossa välttämätön sopimustekniikan hallitseminen kuuluvat lähiajan 
panostuskohteisiin. 
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Standardoitujen ja moduulirakenteisten laitekomponenttien hankinnassa kehitetään 
yhä suurempien osakokonaisuuksien valmistamista toimimalla yhteistyössä sopivien 
alihankkijoiden avulla. 
 
Platom Oy:n rekrytointiprofiiliin sopivia henkilöitä valmistuu Lappeenrannan 
yliopistosta ja Helsingin teknisestä korkeakoulusta (Aalto yliopistosta). 
 
Tutkimusyhteistyötä tehdään Kuopion yliopiston Mikkelin yksikön kanssa. 
 
Platom aikoo panostaa lähitulevaisuudessa omaa kasvu- ja liiketoimintastrategiaansa 
tukeviin kehittämishankkeisiin. 

6 Vesi 
Konsultti keskusteli eri osapuolten kanssa ja kutsui koolle ryhmän8, johon 
ensimmäisessä tapaamisessa osallistuivat: 

• Mikkelin kaupunki, Vesilaitos 
• Environics Oy 
• Mipro Oy 
• Viljavuuspalvelu Oy 
• Kuopion yliopiston Mikkelissä toimiva soveltavan ympäristökemian laboratorio 

 
Kutsu sisälsi seuraavan viestin: 
 
”Haitallisten aineiden tunnistaminen yhdyskuntavesistä.  
 
Kuluttajien turvallisuuden ja biologisten prosessien toiminnan kannalta on välttämätöntä tunnistaa ja 
reagoida, jos yhdyskuntavesistä tunnistetaan sinne kuulumattomia aineita. 
 
Miksi tämä kokoonpano: 
 
- Miprolla on kokonaiskuva yhdyskuntavesien automaatiosta ja aktiivisia asiakkaita eri 

vesilaitoksissa yli 150 kunnassa ja kaupungissa. 
 
- Environicsilla on osaamista sekä orgaanisten aineiden IMS teknologialla että normaalista 

taustasäteilystä poikkeavien isotooppien reaaliaikaiseen mittaamiseen.  
 
- Viljavuuspalvelulla on analytiikan tuntemusta epäorgaanisten aineiden mittaamisesta. 
 
- Kuopion yliopiston laboratoriolla on vahvaa osaamista ympäristökemian prosesseista ja 

analytiikasta.  
 
- Mikkelin kaupungilla on lähin täyden mittakaavan prosessi. 
 
Työpajan tarkoituksena on ideoida ja tunnustella yhteisen tietämyksen muuttamisesta 
referenssikohteessa tehtävän tuotekehityksen kautta kaupallistettaviksi tuotteiksi ja palveluiksi.”  
 
Jo ensimmäisessä palaverissa syntyi aiheen piirissä vilkasta keskustelua ja pohdintaa 
siitä, mitä muita tahoja ja osaamista hankkeeseen voitaisiin tuoda.  
 

                                                 
8 Katajala 14.12.2010  
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Hankkeessa on sekä tutkimuksellisia että välittömästi liiketoimintaan liittyviä 
elementtejä.  
 
Hankkeen jatkovalmistelu siirtyi luontevasti muodostuneen ryhmän sisäiseksi 
tehtäväksi. Se on jatkunut useassa suunnittelupalaverissa. Ryhmän työn tuloksena on 
odotettavissa yhteinen hanke-ehdotus. 
 
Ryhmä voi tarjota veden hallintaan toimintakonseptin, jossa vesiprosessin haltija saa 
käyttöönsä järjestelmän ja siihen liittyvän palvelukonseptin.  
 

7 Rautatie 

7.1 Poikkeuksellinen keskittymä 
Savossa toimii rautateiden rakentamiseen ja turvalaitteiden kehittämiseen keskittynyt 
ryhmä yrityksiä. Yhteenlaskettu yritysten rautateihin liittyvä liiketoiminta on kasvanut 
viimeisen viidentoista vuoden aikana nollasta 15 miljoonan euron tasolle. Yritysten 
palveluksessa on yhteensä noin 150 pääosin teknisen koulutuksen saanutta 
ammattilaista.  
 
Yritysten kasvu on ollut mahdollista markkinoiden avautumisen ja yritysten tarjoamien 
uudenlaisten tuotteiden ja palvelukonseptien kilpailukyvyn vuoksi.  
 
Celer Oy, Mikkeli, on vuonna 2004 perustettu teollisuuden ja rautateiden sähkö- ja 
automaatiopalveluita tuottava yritys.  
 
Mipro Oy, Mikkeli, on vuonna 1980 perustettu automaatioalan yritys, jolla on kaksi 
vahvaa osaamisaluetta: 1) Rautateiden ohjaus- ja turvalaitejärjestelmät 2) Veden 
käsittelyn automaatio.  
 
Proxion Oy, Pieksämäki (valtakunnallisia yksiköitä), toimii rautatieympäristössä 
suunnittelu- ja rakennuttajakonsulttitehtävissä ja palvelun tuottajana.  
 
Rejlers Oy, Mikkeli (valtakunnallisia yksiköitä), toimii rautatieympäristössä suunnittelu- 
ja rakennuttajakonsulttitehtävissä.   
 
Mipro Oy:n rautatieliiketoiminnan taustalla on ollut teollisuudessa hankittu kokemus 
turvallisuuteen liittyvien järjestelmien soveltamisesta. Ensimmäiset 
rautatiejärjestelmiin liittyvät tuotteet tulivat markkinoille 90-luvun puolivälissä. Hieman 
myöhemmin Rejlers Oy aloitti suunnittelu- ja rakennuttamispalvelujen toimittamisen 
silloiselle rautatieinfrastruktuuria hallinnoivalle Ratahallintokeskukselle. Celer Oy ja 
Proxion Oy ovat Rejlers Oy:llä aikaisemmin toimineiden suunnittelijoiden käynnistämiä 
ja johtamia yrityksiä.    
 
Yritykset ovat vuosien kuluessa toimineet toistensa kanssa monin tavoin yhteistyössä, 
toimittaja/rakennuttaja suhteessa ja kilpailijoinakin. Yritysten avainhenkilöt tuntevat 
toisensa hyvin.  
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7.2 Koulutustarve – yhteinen nimittäjä 
Konsultti kutsui yritysten edustajat työpalaveriin, jossa tunnusteltiin yhteistyön ja 
kehittämisen mahdollisuuksia. Palaverissa nousi keskeisimmäksi yhteiseksi 
nimittäjäksi koulutukseen liittyvät tarpeet.  
 
Rautatiealalla osaamisen kehittyminen on perinteisesti perustunut pitkäkestoiseen 
työssä oppimiseen. Näihin päiviin saakka on ollut käytössä Mestari-Kisälli periaate, 
jossa sekä suunnittelijat että käytännön työtä tekevät ovat oppineet hallitsemaan 
turvalaitejärjestelmiin liittyviä kysymyksiä yhteisen tekemisen kautta.  
 
Alaan liittyvää erityiskoulutusta antoi aikaisemmin ainoastaan VR-koulutuskeskus, 
joka joutui käytännössä lopettamaan teknisiin turvalaitteisiin liittyvän ulkoisen 
koulutuksen tarjoamisen. Konsernin sisällä tehtiin ratkaisu, jonka mukaan 
ulkopuolisille toimijoille koulutusta ei anneta. 
 
Koulutusteeman valmistelua jatkettiin seuraavassa tapaamisessa. Esille nousi kaksi 
koulutustarvetta: 
 
1. Rautatiejärjestelmän tekniset erityispiirteet 

 
Alalle tulevien, teknisen peruskoulutuksen omaavien, suunnittelijoiden ja 
konkreettista turvalaitetyötä tekevien koulutus rautatiejärjestelmän erityispiirteisiin 
 

2. Turvallisuuskoulutus 
 
Turvallisuuteen liittyvien projektien johtamiseen, suunnitteluun ja standardien 
määrittelemien prosessien hallintaan tähtäävä ammattilaisten jatkokoulutus 

7.2.1 Turvalaitejärjestelmät (Tur/as) 
Konsultti otti yhteyttä ”rautatiejärjestelmän tekniset erityispiirteet” koulutustarpeessa 
turvallisuuskoulutusta antaviin VR-konsernin ulkopuolisiin kahteen toimijaan ja esitti 
haasteena esille nousseen koulutustarpeen.  
 
Proxion Oy:n koulutusyksikkö reagoi nopeasti haasteeseen. Se suunnitteli koulutuksen 
sisällön9 ja järjesti hankkeen valmistelemiseksi palaverin, johon osallistuivat 
koulutuksen asiakkaina ja osittain myös kouluttajina Mipro Oy ja Celer Oy. 
Koulutuksen valmistelu on konkretisoitunut huhtikuun lopussa viikolla 17 ja 
toukokuun alussa viikolla 19 järjestettäviin kahteen viikon mittaiseen 
koulutustapahtumaan. Koulutukseen on osallistumassa yhteensä 25 oppilasta Mipro 
Oy:stä ja Celer Oy:stä. Koulutukseen osallistuminen edellyttää ennakkotehtävien 
hyväksyttyä suorittamista ja koulutus päättyy rautatiejärjestelmässä tehtävään 
näyttökokeeseen. 

                                                 
9 Proxion Oy, KOULUTUSOHJELMA, Turvalaitepätevyys (Tur/as), 17.3.2010, Ilpo Karjalainen 
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Kuva 3. Turvalaitejärjestelmät koulutusprosessi. 
 
Yhteistyönä järjestettävä kurssi on pilotti ja sille uskotaan olevan runsaasti kysyntää 
myös muiden rautatiealalle etabloituneiden uusien yritysten piirissä. 

7.2.2 Functional Safety Certification 
Turvallisuuteen liittyvä tekninen kehitys perustuu uusien teknologioiden, erityisesti 
tietotekniikan soveltamiseen. Turvallisuuteen liittyvät järjestelmät ovat usein varsin 
monimutkaisia. Niiden suunnitteleminen, soveltaminen ja elinkaaren hallinta vaativat 
systemaattista ja hallittua toimintatapaa, joka on asetettu toiminnan edellytykseksi 
alaa säätelevissä normeissa ja joka on kuvattu alan standardeissa.  
 
Konsultti otti tämän kurssin järjestelyyn liittyvän haasteen vastaan.  
 
Turvallisuuteen liittyviä järjestelmiä tekevien pätevyys ja sen osoittaminen on koettu 
tärkeäksi perustaksi ja todisteeksi osaamisesta. Pätevyyden osoittamiseksi on luotu 
jatkokoulutusjärjestelmiä, joissa on koulutuksen lisäksi vaativa tentti. Tentin 
läpäisseet turvallisuusammattilaiset saavat todisteeksi akreditoidun 
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arviointilaitoksen10 viiden vuoden määräajan voimassa olevan sertifikaatin 
osaamisestaan. 
 
Safety Advisor on yhteistyössä RISKNOWLOGY11 kanssa päättänyt järjestää ja 
markkinoida kahta vuonna 2010 järjestettyä FUNCTIONAL SAFETY CERTIFICATION 
teemalla otsikoitua kurssia: 
 

- Tampereella 14-17.9.2010 
o Teollisuuden turvallisuuteen liittyvät järjestelmät, Safety Instrumented 

Systems  
o IEC61508 & IEC61511 

- Mikkelissä 7-10.12.2010 
o Suunnattu kurssi kattostandardista IEC61508 

 
Kurssilla luennoi Dr. Michel Houtermans12, joka on kokenut ja arvostettu alan 
huippuosaaja.   
 
Aiemmin saman luennoitsijan järjestämä kurssi toteutettiin Mikkelissä vuonna 2007, 
jolloin kurssille osallistujista suurin osa oli Mipro Oy:n henkilöstöä.    

8 Liikennöintihaastaja 
Raideliikenteen käynnistämiseen tarvitaan suuria ja kärsivällisiä pääomia. 
Raideliikenne on Euroopassa ja Suomessa ollut poliittiseen ja sotilaalliseen 
turvallisuuteen liittyvä keskeinen elementti. Tämän vuoksi suurimmat 
rautatieliikennöitsijät ovat edelleen valtioiden omistuksessa. Euroopan komission 
määrätietoinen pyrkimys on vahvistaa ja kehittää rautateiden asemaa keskeisenä 
kuljetusmuotona sekä henkilöliikenteessä että tavaraliikenteessä. 
 
Mediassa on säännöllisesti esiintynyt Pieksämäkeläisen Proxion Oy:n hallituksen 
puheenjohtajan Petri Puikkosen puheenvuoroja rautatieliikennöintiin liittyvissä 
kysymyksissä. Taustalla on jo tapahtunut tavaraliikenteen monopolin purkautuminen 
ja nähtävissä oleva vastaava kehitys henkilöliikenteen alueella alle kymmenen vuoden 
kuluttua.  
 
Yleisellä rataverkolla tapahtuvaan raideliikenteen harjoittamiseen tarvitaan toimilupa. 
Toimiluvan keskeisimpänä ehtona on rautatiealaa valvovan viranomaisen13 
hyväksymä turvallisuuden johtamisjärjestelmä. 
 
Toimiluvan saamiseen tarvitaan organisointikykyä osaamista, päättäväisyyttä ja 
sitkeyttä. Liikennöinnin aloittamiseen tarvitaan lisäksi yhteistyökumppaneiden, 
asiakkaiden ja sidosryhmien pitkäkestoinen sitoutuminen säännölliseen toimintaan ja 
liiketoiminnan mahdollistavan rahoituksen järjestämiseen. 
 

                                                 
10 TÜV SÜD 
11 www.riskknowlogy.com  
12 Esittely: http://www.insidefunctionalsafety.com/profiles/167.html  
13 Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafi 
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Konsultin näkemyksen mukaan Proxionin toimintaa tulee arvioida ja tarkastella myös 
alueellisesti kokonaan uuden avoimeen kilpailuun ja sitä kautta 
kustannustehokkuuteen tähtäävän strategian näkökulmasta. 

9 Konttiturvallisuus 
Toimeksiannossa oli osoitettu erityisenä kohteena konttiturvallisuuden selvittäminen. 
Selvittäjäksi ryhtyi Kotkan ammattikorkeakoulu/Merenkulu merikapteenilinjalla 
päättötyötään tekevä Topi Katajala. 
 
Kenties suurin uhkakuva konttiturvallisuuden alueella on kontti, jonka sisältämä 
ydinlataus räjäytetään määräsatamassa tai tietyssä kohteessa.  
 
Selvityksen perusteella voidaan todeta, että huolimatta tiukoista poliittisista 
päätöksistä, asetetuista toteutuspaineista ja laadituista määräajoista, järjestelmien 
kehitys ja resurssien kohdentaminen vaatii oman aikansa. 
 
Hallinnollisten ja seurannan tietojärjestelmiin liittyvien toimien avulla konttien 
sisältöön liittyvät riskit tunnistetaan yhteistyössä kuljetusketjuun liittyvien toimijoiden 
ja valvovien viranomaisten toimesta. 
 
Konttien hallintaan ja lukitusten sinetöintiin sekä konttien seurantaan liittyvien 
järjestelmien avulla pyritään varmistamaan ja valvomaan kontin fyysistä reittiä. 
 
Konttien teknisellä läpivalaisulla ja vaarallisten aineiden tunnistamiseen tarkoitetuilla 
antureilla tunnistetaan mahdolliset vaaralliset lastit.  
 
Maailmalla liikkuvien konttien määrä on noin 140 miljoonaa, joista kertyy noin 400 
miljoonaan konttitapahtumaa. Kontteja liikkuu rekoissa, junissa ja laivoilla. 
Kuljettamiseen liittyvien logististen luonnonlakien ymmärtäminen on välttämätöntä. 
Konttien virtaaminen satamissa ja terminaaleissa, turvallinen säilytys ja suunnitelman 
mukainen lastaus laivoissa asettaa erilaisille valvontajärjestelmien toteutukselle 
suuria haasteita.  
 
Jos kehittämisessä epäonnistutaan, ovat seuraukset ennalta arvaamattomia.  

10 Turvallisuuden hallinta ja johtaminen 
Turvallisuuteen liittyvässä liiketoiminnassa on elementtejä, jotka tekevät siitä vaikeasti 
lähestyttävän, byrokraattisen ja siihen voi liittyä turvallisuuteen liittyvistä syistä myös 
luottamuksellisuutta. Näitä erityspiirteitä käytetään myös, kun yritetään suojata 
markkinoita uusilta toimijoilta.  
 
Kuitenkin turvallisuuteen liittyvä liiketoiminta on monista syistä hyvin kansainvälistä. 
Siinä ei voi menestyä maakuntasarjan keinoilla. Turvallisuus tulee osaksi kaikkien 
yritysten toimintaa. Sillä ei voi spekuloida, eikä sitä voi vähätellä.  
 
Kaikelle turvallisuuteen liittyvälle liiketoiminnalle on yhteistä 
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• Alaan liittyvä sääntely, joka perustuu usein lainsäädännössä määrättyihin 
toimintoihin ja viranomaisten valvontaan.  

• Osaamisen jatkuva kehittäminen, osoittaminen ja valvonta ovat keskeinen osa 
turvallisuusliiketoiminnan henkilöstön kehittämistä ja asiakkaille tehtävää 
osoittamista siitä, että tuotteet ja palvelut ovat jatkuvasti vaatimusten 
mukaisia. 

• Turvallisuuteen liittyvissä toimialoissa on käytössä runsaasti asiakkaiden 
ylläpitämiä ohjeita sekä kansallisia ja kansainvälisiä standardeja, joiden 
mukaisesti toimintaa ohjataan ja kehitetään.  

• Laatujärjestelmä on perusta, jolle turvallisuuteen liittyvä liiketoiminta 
rakennetaan. 

• Turvallisuuden hallintajärjestelmää tarvitaan absoluuttisesti turvallisuuteen 
liittyvän toiminnan varmistamiseen ja toisaalta tuottamaan todisteita 
turvallisuuden ja vaatimuksenmukaisuuden toteutumisesta.  

• Ulkoinen riippumaton arviointi on keino, jolla varmistetaan että turvallisuuteen 
liittyvien järjestelmien vaatimukset, toteutus ja elinkaaren ylläpito täyttävät 
asetetut vaatimukset. 

• Vaarojen tunnistaminen liittyy kunkin toimialan turvallisuuden hallinnan 
perustoihin. Vaarojen tunnistaminen on osa koko elinkaaren prosessia.   

• Tunnistettujen vaarojen toteutumisen todennäköisyyden ja seurausten 
arvioinnin kautta voidaan arvioida vaikutuksia.  

• Riskien pienentäminen tapahtuu käyttöön liittyvien, teknisten ja hallinnollisten 
keinojen avulla. Kunkin keinon vaikutus vaaran todennäköisyyden ja 
vaikutusten suuruuteen arvioidaan.  

10.1 Turvallisuusliiketoiminta 
Turvallisuuteen liittyvissä projekteissa vaarojen hallinta on oltava hyvin ja läpinäkyvästi 
hallittua.  

 
Kuva 4. Vaaranhallinnan ja riskinarvioinnin prosessit 
 
Järjestelmän vaatimukset ovat voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita sekä 
projektiasiakirjoissa erikseen esitettyjä vaatimuksia, joiden perusteella projekti 
tunnistaa ja laatii vaarojen hallintarekisterin. 
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Projekti ja johtaminen on toimittajan ja tilaajan yhteinen toiminto, joka vastaa 
hankkeen turvallisuuden toteuttamisesta. 
 
Vaararekisteri kokoaa yhteen rekisteriin koko hankkeen kannalta keskeiset 
vaaratekijät.  
 
Uudet vaarat ovat muun muassa poikkeamanhallinnan (8) kautta tunnistettuja 
vaaratekijöitä. 
 
Tunnetut vaarat ovat aikaisemmista projekteista ja alan kumulatiivisesta 
tietämyksestä johdettuja vaaratekijöitä.  
 
Riskien tunnistaminen, arvioiminen ja pienentäminen sisältää arviointia vaaran 
todennäköisyydestä sen toteutumisen aiheuttamista vaikutuksista sekä suunnitelmia 
vaaraan liittyvien riskien pienentämisestä.   
 
Turvallisuusperustelu dokumentaatio sisältää sekä projektin että osatoimittajien 
tuottamat selvitykset ja Safety Case aineiston.  
 
Laatu- ja turvallisuus toiminto valvoo ja ohjaa projektiyhtiön toimintaa 
dokumentoitujen sisäisten laatu- ja turvallisuusauditointien muodossa. 
 
Raportit sisältää laatu- ja turvallisuusauditointeihin liittyvät dokumentit. 
 
Turvallisuuden hyväksyntä edustaa toimintoa, jonka perusteella kohteena oleva 
järjestelmä voidaan ottaa käyttöön. 
 
Turvallisuusliiketoiminnassa turvallisuuden hallinta on mukana koko tuotteen ja 
palvelun elinkaaressa alusta loppuun. Tarve turvallisuuteen liittyvän johtamisen 
läsnäololle ja kehittämiselle on jatkuvaa.  

10.2 Kypsyystasot 
Kypsyysmalleilla mitataan ja arvioidaan organisaatioiden kykyä hallita kohteena 
olevan toiminnan kokonaisuutta. Tarkastelun kohteena ovat tavoitteet, kyvykkyys 
(osaaminen), mittarit ja todentaminen.  
 
Kypsyysmalli on työkalu, jolla organisaatio voi itse arvioida toiminnan tasoa. 
Kypsyysmallia käytetään myös ulkoisten arvioijien työkaluna.    
 
Lähtötasolla toimitaan ympäristössä, josta ei voida tunnistaa, miksi silloin tällöin 
saadaan aikaan tuloksia. Yllättävän monet liiketoiminnassa hyvin menestyvät yritykset 
toimivat tällä tasolla. 
 
Prosessin tunnistaminen johtaa toiselle tasolle. Samaa toimintamallia ja 
työmenetelmiä toistamalla käsityömestarit tuottavat ennustettavissa olevan 
lopputuloksen ja suunnitellun laadun.   
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ISO9001 laatujärjestelmän noudattaminen edellyttää määriteltyjen prosessien 
käyttöä.  
 
Prosessien systemaattinen johtaminen tuottaa ennustettavan ja mitattaviin 
arviointeihin perustuvan prosessin. 
  

 
Kuva 5. Kypsyysmalli 

 
Ylimmän tason prosessissa tulosten aikaansaaminen on ennustettavaa. Laadun ja 
turvallisuuden hallinnan prosessit on pilkottu hallituiksi ja erikseen ohjattavissa 
oleviksi osiksi. 
 
Kypsyysmalli ei välttämättä anna yksikäsitteistä vastausta siihen, saavutetaanko 
lopputulos, mutta sen käyttäminen antaa viitteitä siitä, mitä kohtuudella voidaan 
odottaa. 

11 Konsultti 
Safety Advisor Oy on erityisesti rautateillä käytettävien turvallisuuteen liittyvien 
johtamis- ja turvalaitejärjestelmien konsultti. 
 
 www.safetyadvisor.fi 

12 Liite: Konttiturvallisuus 
Topi Katajala, Safety Advisor Oy, 4940-990-00075 
 
Raportti julkaistaan Safety Advisor Oy kotisivuilla.  
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harkittu optimointi ja 

kehittäminen

Safety Advisor Oy 27.2.2010


