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Raskaiden tavarajunien mäkeenjäännit Suomen rataverkolla ovat ongelma, joka keskittyy 

tiettyihin vuodenaikoihin ja sijainteihin, jotka ovat haasteellisia kitkaolosuhteiden ja 

radan pystygeometrian vuoksi. Tärkein yksittäinen muuttuja mäkeenjääntien taustalla 

ovat kitkaolosuhteet, jotka ovat vaikeat varsinkin syksyisin radalle päätyneiden 

epäpuhtauksien, kuten lehtien vuoksi. Mäkeenjäänneistä seuraa epätäsmällisyyksiä, jotka 

heikentävät ratakapasiteetin käytettävyyttä. Aikataulupoikkeamat kohdistuvat usein 

mäkeenjääneen junan lisäksi muihin rataosuudella liikkuviin juniin, jotka yksiraiteisilla 

rataosuuksilla joutuvat avustamaan tai odottamaan tilanteen purkautumista. 

Pohjois-Amerikassa on usean kymmenen vuoden kokemus hajautetun vetovoiman 

käyttämisestä pitkissä ja raskaissa tavarajunissa. Vetovoiman hajauttamisella hallitaan 

junakokoonpanossa esiintyviä suuria kytkinvoimia. Kytkinvoimien alentamisella 

saavutetaan useita etuja, operaattoreille tärkeimpänä parantunut ratakapasiteetin 

käytettävyys suurempien junien seurauksena. Pohjois-Amerikassa mäkeenjäännit eivät 

ole ongelma paikoitellen erittäin haastavista maastonmuodoista huolimatta. 

Simulointityön avulla selvitettiin, voidaanko Suomen rataverkolla ja olosuhteissa 

saavuttaa parempaa junien mäennousukykyä vetovoimaa hajauttamalla. Työhön valittiin 

todellisia junakokoonpanoja ja mäkiä rataverkolta ja simuloinnit suoritettiin TTCI-

tutkimuslaitoksessa, Yhdysvalloissa 28.10.–2.11.2013. Tulosten perusteella vetovoiman 

hajauttamisen hyödyt junien operoinnissa Suomessa jäävät vähäisiksi. Mäennousukyky 

voi parantua tiukkakaarteisissa mäissä alentuneena kaarrevastuksena, suoraviivaiseen 

mäennousukykyyn vetureiden sijoitus kokoonpanossa ei vaikuta. Junien tulisi olla 

merkittävästi pidempiä ja raskaampia, jotta vetovoiman hajauttamisen hyödyt nousisivat 

esille. Ratakapasiteetin tehostamiseksi mäkeenjääntien vähentämisen kautta 

ongelmallisiin juniin tulisi lisätä vetovoimaa vaikeina talvi- ja syyskuukausina. 

Asiasanat: hajautettu vetovoima, mäkeenjäänti, mäennousukyky  
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Oulu 2015 

Freight train stalling on grades is a problem on different locations on Finnish rail network. 

The stalls are focused on certain times of the year and on certain locations, both of which 

can be challenging to heavy freight trains due to available friction and the grades on the 

track. The most important single factor in the stalls is lowered adhesion, especially during 

the fall due to leaves on rail. The stalls lead to delays that reduce track capacity utilization. 

Not only is the stalled train delayed but also other trains close to the stall location are 

affected due to mostly single tracks. 

Northern America has several decades of experience using distributed power on long and 

heavy freight trains. The main reason applying distributed power is better control of 

coupler forces. Coupler forces can be greatly reduced by distributed power so heavier and 

longer trains can be operated which leads to increased track capacity utilization. Despite 

very challenging grades and curves, stalling on grades is not an issue in North America. 

Using simulations it was investigated can distributed power be used to prevent freight 

trains from stalling on grades in Finland. Actual freight train configurations and track 

profiles were chosen for the simulations that were performed in TTCI research center, in 

Pueblo, Colorado. Railway Company BNSF Railway also shared their experiences using 

distributed power. 

Based on the results of the simulations, benefits from distributed power would remain 

rather low in Finland. Curving resistance might be lowered to a degree in tight curves, 

but other than that hill climbing ability of the trains with distributed power is not affected. 

In order to gain benefits from distributed power the trains would need to be longer and 

heavier. To increase track capacity utilization by reducing hill stall, an extra locomotive 

would need to be added to the problematic trains. 

Keywords: distributed power, coupler force, curving resistance  
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1. JOHDANTO 

Raskaiden tavarajunien mäkeenjäännit erityisesti syksyisin heikentävät Liikenneviraston 

hallinnoiman ratakapasiteetin käytettävyyttä. Mäkeenjääneen junan aiheuttamat häiriöt 

junaliikenteelle ovat usein pitkäkestoisia ja vaikuttavat myös muihin pääosin 

yksiraiteisilla rataosuuksilla liikkuviin juniin. Junan mäennousuun vaikuttaa ensisijaisesti 

raiteen pystygeometria ja kunkin rataosuuden määräävä nousu. 

 

Mäkeenjääntien taustalla on harvoin yksittäistä syytä. Junien vetokokoonpanot on 

mitoitettu siten, että ne ovat riittävät ratageometriaan nähden. Käytännössä mäennousuun 

kuitenkin liittyy useita muuttujia, jotka haastavaan pystygeometriaan yhdistettynä voivat 

johtaa junan mäkeenjääntiin. Tärkeimpänä yksittäisenä sellaisena on sääolosuhteiden 

vuoksi alentunut kitka, jonka vuoksi juna ei kykene ylläpitämään nopeuttaan nousussa. 

 

Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten junakokoonpanon vetovoiman hajauttaminen 

vaikuttaa mäennousukykyyn. Suomessa tavarajunien vetovoima on sijoitettu 

kokoonpanoon ensimmäiseksi. Simulointiohjelmistoilla selvitetään, miten kaksiveturisen 

junakokoonpanon toisen veturin sijoittaminen kokoonpanon keskelle tai viimeiseksi 

vaikuttaa sen käyttäytymiseen. 

 

Tutkittavana on Suomen rataverkolta neljä mäkeä ja kolme niissä usein mäkeenjäänyttä 

junaa. Raskain ja pisin juna simuloidaan yksityiskohtaisemmin ajovastusten 

selvittämiseksi eri vetokokoonpanoilla. Simuloinneissa määritetään vetovoiman 

hajauttamisen vaikutus junaan vaikuttaviin voimiin ja ajovastuksiin.  Tuloksista 

arvioidaan veturien sijoituksen merkitystä mäennousukyvyn ja ratakapasiteetin 

käytettävyyden kannalta. 
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2. RATAKAPASITEETIN HALLINTA 

Ratakapasiteetti tarkoittaa tietyn rataosuuden tai rautatiereitin välityskykyä, eli sitä, 

kuinka monta junaa on mahdollista liikennöidä tiettynä ajanjaksona. Liikenneviraston 

hallinnoimaa säännöllistä ja kiireellistä ratakapasiteettia hallitaan useamman 

rautatieyrityksen toimintaympäristössä Ratakapasiteetin hallinnan tietojärjestelmällä 

(LIIKE). Järjestelmällä mm. liikenteenohjaajat, aikataulusuunnittelijat ja radanpidon 

töiden suunnittelusta vastaavat hoitavat esimerkiksi seuraavia tehtäviä: 

 aikataulusuunnittelu, 

 ratakapasiteetin hakeminen ja myöntäminen, 

 myönnetyn ratakapasiteetin tarkastelu, 

 operaattorikohtainen junanumeroiden hallinta ja 

 ratakapasiteetin operatiivinen hallinta. (Liikennevirasto 2013) 

 

Liikenteenohjaajalle LIIKE-järjestelmä tuottaa reaaliaikaisen kuvan koko Suomen 

rataverkon liikennetilanteesta. Järjestelmän liikenteenohjaajalle tarjoamiin työkaluihin 

kuuluvat tärkeimpinä mm. sähköiset aikataulut, lähtölupajärjestelmä, junien raiteiston ja 

reitinhallinta sekä reaaliaikagrafiikka. Järjestelmä sisältää kaikille junille myönnetyt ja 

suunnitellut aikataulut sisältäen myös esimerkiksi vaihtotyöt ja ratatyökoneet. Tärkeä osa 

ratakapasiteetin hallintaa on aikataulujen laadinta, mitkä luodaan Liikennevirastolta 

haettujen ja myönnettyjen ratakapasiteettien perusteella. Ratakapasiteettia on haettava 

kutakin aikataulukautta varten tiettynä ajankohtana tai säännöllisen liikenteen 

muutosajankohtina. Liikenteenharjoittajat voivat hakea myös kiireellistä 

rapakapasiteettia odottamattomissa tilanteissa. LIIKE-järjestelmästä välitetään myös 

tietoa kauko-ohjaus- ja matkustajainformaatiojärjestelmiin. Aikataulut välittyvät kauko-

ohjaukseen liikenteellisten ristiriitojen välttämiseksi ja järjestelmää käytetään 

aikataulujen priorisoinnissa ja liikenteen sujuvuuden varmistamisessa. (Liikennevirasto 

2011, Liikennevirasto 2013a, Schirokoff et al. 2013) 

 

Suomen rataverkosta 90,1 % oli yksiraiteista vuonna 2012 (Liikennevirasto 2013b). 

Pääosin yksiraiteisella rataverkolla mäkeenjääntitilanteet vaikuttavat merkittävästi 

rataosuuksien välityskykyyn, kun sekundäärisiä vaikutuksia ilmenee. Useampiraiteisilla 

osuuksilla mäkeenjäänyt juna voidaan tilanteen salliessa ohittaa toista raidetta käyttäen, 
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mutta muussa tapauksessa liikenne rataosuudella estyy, kunnes tilanne purkautuu. Tällöin 

syntyvät aikataulupoikkeamat ovat usein suuria sekä mäkeenjääneelle junalle että muulle 

liikenteelle. Juna voi selvitä mäkeenjääntitilanteesta omin avuin, mutta usein tarvitaan 

apuveturia. Apuveturin saapuminen voi sijainnista riippuen kestää hyvin pitkään ja sen 

on palattava myös lähtöpaikkaansa. Useissa tilanteissa kun junaliikenne estyy, jäljessä 

tulevan junan veturi irrotetaan työtehtävästään esimerkiksi henkilöjunassa käytettäväksi 

tilapäisesti apuveturina. Liikennehäiriö erityisesti näissä tilanteissa muodostuu 

merkittäväksi ja vaikutukset voivat ulottua useille rataosuuksille ja useisiin juniin, myös 

sellaisiin, jotka odottavat lähtöä. Ratakapasiteetin hallinnan näkökulmasta on etu, että 

mäkeenjääntejä sattuu pääasiassa tavaraliikenteessä, jossa liikennöinti on tiheintä 

yöaikaan ja aikataulut ja epätäsmällisyyskriteerit löyhemmät kuin henkilöliikenteessä. 

Mäkeenjääntien vaikutus radan välityskykyyn on kuitenkin ongelma, joka vaikuttaa 

liikenteen sujuvuuteen ympäri rataverkkoa. 
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3. HAJAUTETTU VETOVOIMA JA KÄYTTÖ ERI 

MAANOSISSA 

Hajautetun vetovoiman käytöllä tarkoitetaan junan vetovoiman sijoittamista siten, että 

keulavetureiden sijaan veturit hajautetaan koko junapituudelle. Järjestelyllä saavutetaan 

useita etuja perinteiseen vetovoiman sijoitteluun nähden. Hajautetun vetovoiman käyttö 

pitkien ja raskaiden tavarajunien operoinnissa on lähtöisin Pohjois-Amerikasta 1960-

luvulta ja sen käytöllä tavoiteltiin alun perin ratkaisua kahteen vuoristoseuduilla 

liikennöintiin liittyvään pääongelmaan: korkeisiin kytkentävoimiin ja jarrutustapahtuman 

hallintaan pitkissä junakokoonpanoissa – jos katkeamaton yhteys muihin vetureihin oli 

käytettävissä. Tänä päivänä järjestelyllä saavutetaan muitakin etuja, kuten 

ratakapasiteetin parantuminen. Pohjois-Amerikasta hajautetun vetovoiman käyttö on 

levinnyt Etelä-Amerikan ja Australian kautta Eurooppaan ja muualle maailmaan. 

Keksinnön ajankohtana kaapelointien käyttämistä ei koettu vaihtoehdoksi, joten 

radiotaajuisesta tiedonsiirrosta tuli hajautetun vetovoiman selkäranka. (van der Meulen 

2001) 

 

Yhdysvallat 

  

Hajautettu vetovoima on laajassa käytössä Yhdysvalloissa erityisesti vuoristoseuduilla, 

joissa on tiukkoja kaarteita sekä jyrkkiä nousuja ja laskuja. Ensimmäiset hajautetun 

vetovoiman sovellukset ovat olleet käytössä 1960-luvulla, mutta vasta viime 

vuosikymmeninä käyttö on yleistynyt. Kaksi suurinta rautatieyhtiötä, Union Pacific ja 

BNSF Railway, sekä lukuisat pienemmät yhtiöt käyttävät hajautettua vetovoimaa 

tavaraliikenteessään. BNSF omistaa maailman suurimman dieselveturilaivueen, yli 4000 

veturia vuonna 2009, joka on varustettu hajautetun vetovoiman järjestelmillä. Samana 

ajankohtana Union Pacific omisti noin 2800 vastaavaa veturia. (Lustig 2010) 

 

Alun perin hajautettu vetovoima on käyttöönotettu ratkaisemaan junan ajamiseen 

vaihtelevassa maastossa liittyviä teknisiä ongelmia. Nykyään sillä pyritään entistä 

enemmän myös parantamaan ratakapasiteetin käytettävyyttä ja alentamaan kustannuksia. 

Union Pacific käyttää erilaisia kokoonpanoja riippuen junapituudesta, vaunutyypeistä, 
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maastosta ja kuormasta. Veturit voivat olla kokoonpanon keulassa ja perässä, mutta myös 

keskellä voi olla useampi yksikkö. Junakokoonpanon päissä olevat veturit ovat 

helpommin kytkettävissä kokoonpanoon ja siitä pois, sen sijaan keskellä olevat veturit 

mm. nopeuttavat jarrujärjestelmän toimintaa ja alentavat pitkissä kokoonpanoissa rataan 

kohdistuvia voimia. Lisäksi Union Pacific säästää polttoainetta 5 % ja pystyy operoimaan 

pitkillä hiilijunilla Coloradossa, missä normaaleilla junilla ei pystyisi operoimaan. (Lustig 

2010) 

 

BNSF:n vetokalustosta noin 90 % kykenee hyödyntämään hajautettua vetovoimaa ja yli 

60 % operoiduista junista käyttää hajautettua vetovoimaa. BNSF sijoittaa veturit 

junakokoonpanon ääripäihin, keskellä kokoonpanoa olevia vetureita käytetään harvoin. 

Tyypillinen junapituus on noin kolme kilometriä vetovoiman hajauttamista käytettäessä. 

Perinteisissä junissa kytkentävoimien kasvaminen liian suuriksi ja junan katkeaminen 

ovat ongelma, kun junapituuksia ja -painoja kasvatetaan, joten vetovoiman hajauttaminen 

on välttämätön edellytys pidemmille junille ja tehokkaammalle ratakapasiteetin 

hyödyntämiselle. Ratainfrastruktuuria on vastaavasti kehitetty näille junille sopiviksi, 

mm. ratapihoja on täytynyt joissain tapauksissa pidentää. (BNSF 2013) 

 

Kanada 

 

Kanadan rautateiden tavaraliikennettä hallitsevat kaksi suurinta rautatieyhtiötä, Canadian 

National Railway (CN) ja Canadian Pacific Railway (CP). Yhtiöt omistavat rataosuuksia 

myös Yhdysvalloissa. Rataverkon yhteenlaskettu pituus Kanadassa on yli 46000 

kilometriä, josta vain noin 130 kilometriä on sähköistettyä. (Transport Canada 2012) 

 

Operaattoreista sekä CN että CP käyttävät tavarajunien liikennöinnissä hajautettua 

vetovoimaa. CN on käyttänyt hajautettua vetovoimaa vuodesta 2004 ja CP ensimmäisiä 

kertoja jo 1970 -luvulla. Vuonna 2011 CN:n 1100 veturista 45 % oli varustettu vaadittavin 

järjestelmin. Lähimenneisyydessä hajautetun vetovoiman käyttö on yleistynyt osin 

pitkille ja raskaille perinteisille junille sattuneiden onnettomuuksien, taloudellisten syiden 

ja kytkinten väsymisvaurioiden vuoksi. (Deveau 2011, Lustig 2010) 
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Tavarajunien keskipituus Kanadassa 1990-luvulla oli noin 1,5 kilometriä ja paino 7000 

tonnia. Nykyään rataverkolla on yleistä nähdä kokoonpanoja, joiden pituudet yltävät jopa 

neljään kilometriin ja paino 18000 tonniin. CN operoi tyypillisesti maksimipituudeltaan 

noin 3,5 kilometriä olevia tavarajunia, kun taas CP on pyrkinyt kehittyneemmän 

teknologian avulla yli neljän kilometrin pituisiin kokoonpanoihin.  (Deveau 2011) 

 

Pitkille ja raskaille junille sattuneiden suistumisonnettomuuksien vuoksi junapituuksiin 

Kanadassa on kiinnitetty erityistä huomiota. Onnettomuustutkijoiden mukaan yleistys, 

että pitkät junat ovat turvattomia, ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Hajautetun vetovoiman 

3,5 kilometrin pituisessa kokoonpanossa vaikuttavat voimat voivat olla alhaisemmalla 

tasolla kuin perinteisessä noin 2,2 kilometrin kokoonpanossa. CP:llä on käytössään myös 

simulointiohjelma, jolla junakokoonpanossa esiintyviä voimia voidaan simuloida 

rataverkolla huomioiden mm. kaarteet ja nousut. (Deveau 2011) 

 

Kanadan talviolosuhteissa hajautettu vetovoima on parantanut myös liikennöinnin 

tehokkuutta, koska veturien hajauttaminen kompensoi alhaisten lämpötilojen vaikutuksia 

jarrujärjestelmään ja jarrutusmatkaan. Tasaisesti jakautunut jarrutusteho mahdollistaa 

junien ajamisen suurilla nopeuksilla turvallisemmin. CN operoikin hyvin kylmässä säässä 

keula- ja keskivetureilla keula- ja takaveturien sijaan. (Deveau 2011, Lustig 2010) 

 

Huolimatta hajautetun vetovoiman turvallisuuseduista pitkissä kokoonpanoissa 

perinteisiin juniin verrattuna, suistumisonnettomuuksia on sattunut myös niille. Syyt ovat 

olleet puutteellisessa operoinnissa ja koulutuksessa. Pitkien ja raskaiden junien 

vetämisestä perinteisin keulaveturein on joka tapauksessa pitkälti luovuttu 

turvallisuussyistä junapituuksia vapaaehtoisesti rajoittamalla. (Deveau 2011) 

 

Australia 

 

Australiassa vetovoiman hajauttamista käytetään rautamalmia ja viljaa kuljettavissa 

raskaissa tavarajunissa. Australian suurin malmintuottaja on käyttänyt hajautettua 

vetovoimaa 80-luvulta lähtien ja ajaa eräitä maailman raskaimmista ja pisimmistä junista. 

Yhtiön ajama ennätysjuna vuonna 2001 koostui kahdeksasta veturista ja 682 vaunusta 

pituudeltaan noin 7,3 kilometriä ja painoltaan lähes 100000 bruttotonnia. Tyypillinen 

junakokoonpano koostuu kuitenkin kahdesta kahden veturin ja 120 vaunun yhdistelmästä. 
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Neljän veturin ja 240 vaunun yhteispituudeksi muodostuu tällöin 2,6 kilometriä. 

Tällaisten kokoonpanojen operointi ei olisi mahdollista keulaveturein, koska kytkinten 

kestorajat ylittyisivät nousuissa. Hajautetun vetovoiman käytöllä saavutetaan 

ensisijaisesti parempi operointitehokkuus, mutta myös monia muita etuja. Esimerkiksi 

liikennöintitiheys on alentunut ja ratakapasiteettti lisääntynyt. Kytkinvoimat ovat 

alentuneet ja välystenhallinta parantunut, mikä on vähentänyt kytkinten vaurioita ja 

pidentänyt elinkaarta. Turvallisuus on parantunut, kun jarrujärjestelmät toimivat 

nopeammin. Muiksi hyödyiksi mainitaan mm. alentunut polttoaineenkulutus ja 

kiskopyörien ja radan kulumisen vähentyminen. (Railway Gazette 1998, Railway Gazette 

2001) 

 

Länsi-Australian viljateollisuus käyttää hajautettua vetovoimaa ja alumiinirakenteisia 

vaunuja junissaan kuljettaakseen vuotuisen viljasadon tehokkaammin satamiin. 

Vetovoimaa on myös lisätty hajauttamisen ohella matka-aikojen lyhentämiseksi ja 

työntövetureiden ansiosta junien kääntöajat määräasemilla on minimoitu. (Rail Express 

2012) 

 

Muu maailma 

 

Hajautettu vetovoima on käyttöönotettu menestyksekkäästi myös monien muiden maiden 

tavaraliikenteessä. Kiinassa hiiltä kuljettavat tavarajunat käyttävät vetovoiman 

hajauttamista useilla rataosuuksilla ratakapasiteetin nostamiseksi ja kustannusten 

alentamiseksi. Hiilen kysynnän kasvu ajaa rataverkon kapasiteetin nostamiseen, mikä on 

mahdollista käyttämällä pidempiä ja raskaampia junia ja täten hajautettua vetovoimaa. 

Etelä-Afrikassa raskaat hiili- ja rautamalmijunat kuljettavat raaka-aineita kapearaiteisilla 

radoilla hajautettua vetovoimaa hyödyntäen. Esimerkiksi akselipainoltaan 30 tonnia 

olevassa rautamalmijunakokoonpanossa on sekä diesel- että sähkövetureita hajautettuna 

noin neljän kilometrin junapituudelle ja 41000 tonnin kokonaispainolle. (GE 

Transportation 2009, Kuys 2011, Smith 2013)  
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4. MÄKEENJÄÄNNIT SUOMEN RATAVERKOLLA 

Kaiken junaliikenteen kulku- ja häiriötiedot rataverkolla tallennetaan Liikenneviraston 

JUSE-järjestelmään. Junien kulun seurantajärjestelmään tiedot tallentuvat ns. seuranta-

asemien perusteella, joiden määrä tavaraliikenteelle vaihtelee 150 ja 180 välillä. 

Seuranta-asemien avulla saadaan tietoa junien mahdollisista aikataulupoikkeamista. 

Tavaraliikenteen tapauksessa nämä epätäsmällisyydet voivat olla joko myöhästymisiä tai 

etuajassa kulkua. Järjestelmään epätäsmällisyydet kirjataan kunkin liikennöintimuodon 

myöhästymiskriteerin mukaisesti. Tavaraliikenteelle nämä kriteerit ovat 15 minuuttia 

myöhästymiselle ja 30 minuuttia etuajassa kululle. Junatyypin lisäksi järjestelmään 

kirjataan junanumero, syykoodi, päivämäärä, liikennepaikka tai -väli, sekä 

aikataulupoikkeama minuuteissa. Liikenteenohjaaja voi halutessaan kirjata myös 

tarkemman kuvauksen epätäsmällisyyden syistä kirjauksen selitteeseen. Syykoodeja on 

67 erilaista, jotka on jaoteltu erilaisiin mm. rataa ja kalustoa koskeviin kokonaisuuksiin. 

Mäkeenjäänneille ei ole omaa syykoodia, vaan ne voivat olla merkittyinä useilla eri 

syykoodeilla, riippuen aiheuttajasta. 

 

Mäkeenjääntien kartoitusta varten koottiin JUSE-järjestelmään kirjatut epätäsmällisyydet 

sekä henkilö- että tavaraliikenteen osalta vuosilta 2008–2012. Kuten todettua, 

mäkeenjäänneille ei ole järjestelmässä omaa syykoodia. Tästä johtuen kaikkia kirjattuja 

mäkeenjääntejä ei ole mahdollista tunnistaa, koska syykoodit eivät ole yksiselitteisiä. 

Yhden koodin alla voi olla useita eri syistä aiheutuneita epätäsmällisyyksiä, joita ei voi 

ilman selitettä yksilöidä. Mäkeenjääntien kartoitus perustuu täten liikenteenohjaajan 

tekemään tarkempaan selitteeseen epätäsmällisyyden syistä. Tässä kartoituksessa on siis 

vain osa mäkeenjäänneistä. Kartoituksen tarkoituksena oli selvittää ongelmalliset mäet, 

junat ja ajankohdat rataverkolla simulointityötä varten, ei niinkään täsmällisiä lukumääriä 

jokaisella rataosuudella. 

 

Tutkitulla aikavälillä merkinnöistä oli tunnistettavissa kaikkiaan noin 1100 tavarajunan 

mäkeenjääntiä, mikä tarkoittaa noin neljää mäkeenjääntiä viikossa. Mäkeenjääntejä 

esiintyi ympäri vuoden, kaikkialla rataverkolla. Syyt vaihtelivat sääolosuhteista ja 

kalusto- ja ratalaitevioista junakokoonpanon ylikuormaan. Mäkeenjäännistä aiheutui 

keskimäärin 60 minuutin epätäsmällisyys ja runsaasti sekundäärisiä epätäsmällisyyksiä 
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niin matkustajajunille kuin muille tavarajunille, joiden veturit usein avustivat 

yksiraiteisella rataosuudella edessä mäkeenjäänyttä junaa. 

 

4.1 Mäkeenjääntipaikat 

Mäkeenjääntejä esiintyy joka puolella rataverkkoa, mutta vaikeimmat sijainnit 

mäennousun kannalta erottuvat selvästi tilastoista. Mäkeenjääntien lukumäärään 

vaikuttavat osaltaan liikennemäärät rataosuudella, mutta ennen kaikkea korostuvat eri 

alueille ominaiset maastonmuodot. Esimerkiksi Pohjanmaan radalla on merkittävästi 

vähemmän mäkeenjääntejä kuin Savon radalla, vaikka liikennettä on enemmän ja 

rataosuudet lähes samanpituisia. Ratakapasiteetin käytettävyyden näkökulmasta tämä on 

hyvä asia, koska Pohjanmaan rata ja koko päärata on selkeästi tiheämmin liikennöity, 

eivätkä vaikeat nousut muodosta pullonkauloja kuin Tampereen eteläpuolella. 

Rataosuuksien kuljetusmääriä ja mäkeenjääntien lukumääriä voi vertailla liitteen 1 avulla, 

josta ilmenevät kuljetetut bruttotonnit rataosittain. Mäkeenjäännit rataverkolla 

rataosuuksittain on vastaavasti koottu kuvan 1 karttaan. Rataosuuksien tarkat 

mäkeenjääntimäärät ja suunnat johon ne ovat tapahtuneet suhteessa ratakilometriin, on 

koottu taulukkoon 1. 

 

Mäkeenjääntejä Suomen rataverkolla on tutkittu myös Peltolan (2010) diplomityössä. 

Tutkimustyössä kartoitettiin mäkeenjääntejä JUSE- ja JUHA-järjestelmien tiedoista 

ajanjaksolla lokakuu 2008–lokakuu 2009. Tiedoista selvitettiin mm. mäkeenjääntien 

sijainteja, ajankohtia ja mäkeenjäänyttä kalustoa. Tunnistetut ongelmapaikat (liite 2) ovat 

yhtenevät nyt tehdyn tarkastelun kanssa. Sijaintien keskinäisessä järjestyksessä on 

eroavaisuutta mäkeenjääntien lukumäärän suhteen. Nyt tehdyssä tarkastelussa 

Tampereen ja Kajaanin seudun ongelmapaikat korostuivat enemmän. Toisaalta 

muutoksia esimerkiksi liikennemäärissä ei tunneta ja sääolosuhteilla on suurempi 

merkitys lyhyemmän aikavälin kartoituksessa. (Peltola 2010) 

 

Mäennousun kannalta vaativimmat alueet ovat Tampereen, Kouvolan, Kuopion, 

Kajaanin ja Imatran ympäristöissä. Tampereen ympäristössä esiintyi erityisen paljon 

mäkeenjääntejä. Tarkastellulla aikavälillä niitä oli yli 50 kappaletta kaikkiin 

pääilmansuuntiin pohjoista lukuun ottamatta. Tampereen liikennepaikalta etelän 
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suuntaan sijaitsee Rukkamäen nousu, joka on jyrkimmillään 10 ‰. Tampereelta länteen 

Orivedelle johtavalla rataosuudella sijaitsee jyrkimmillään 12 ‰ oleva Vatialanmäki, 

jossa lähes kaikki mäkeenjäännit esiintyivät ratakilometrin kasvun suuntaan. Tampere-

Kokemäki-välillä mäkeenjäännit jakautuivat useaan sijaintiin. Lielahden liikennepaikalta 

länteen nousu on jyrkimmillään 12 ‰, Kokemäki-Tampere-suuntaan noustaan Nokian 

liikennepaikalle vastaavalla jyrkkyydellä. Heinoossa nousu on 12,5 ‰ ja Äetsässä 10 ‰ 

jyrkimmillään. 

 

Kouvola-Luumäki-rataosuudella on mäennousun kannalta kaksi ongelmallista mäkeä, 

Kaipiaisen mäki (9,6 ‰) idän ja Taavetin mäki (10 ‰) lännen suuntaan. Suurin osa 

mäkeenjäänneistä oli länteen kuljettaessa, Taavetissa. Kouvolasta länteen, Kouvola-

Lahti-rataosuudella mäkeenjääntejä esiintyi Sitikkalanmäessä. Sitikkalanmäessä nousu 

on enimmillään 10 ‰ Kouvola-Lahti-suunnassa. 

 

Imatralla tavaravaunujen kulkuun vaikuttaa Imatran ratapihalta etelän suuntaan Rauhaan 

ulottuva nousu. Nousun jyrkkyys on suurimmillaan noin 9 ‰, mutta se on pitkä ja sisältää 

tiukkoja kaarteita. JUSE:ssa noin puolet mäkeenjäänneistä oli merkitty Imatra tavaran 

liikennepaikalle, koska nousu alkaa välittömästi Imatralta, joten taulukossa 1 merkinnät 

jakautuvat kahteen eri sarakkeeseen. Tämä huomioiden Imatra-Lappeenranta-osuus on 

yksi vaikeimmista mäennousupaikoista rataverkolla tavaraliikenteelle. 

 

Savon radalla mäennousun näkökulmasta vaikea sijainti on Kurkimäki Kuopion 

eteläpuolella, Kuopio-Pieksämäki-suuntaan. Nousu on jyrkimmillään 11,3 ‰. Pohjoisen 

Suomen ongelmapaikat ovat Kajaanin ja Kontiomäen ympäristössä. Kajaanissa 

mäkeenjääntejä esiintyy sekä Iisalmen että Kontiomäen suuntaan. Kajaani-Iisalmi-

suunnassa sijaitsee Vimpelinmäki, jossa nousu on jyrkimmillään 11 ‰. Kajaani-

Kontiomäki-suunnassa nousu Kontiomäen liikennepaikalle on 12 ‰ ja Imatran tavoin 

osa mäkeenjääneistä oli merkitty liikennepaikalle, ei rataosuudelle. Kontiomäki-Vartius-

rataosuudella sijaitsee Härmänmäki, jossa nousu molempiin suuntiin on jyrkkyydeltään 

10 ‰. Mäkeenjäännit tapahtuivat Kontiomäen suuntaan. 
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Kuva 1. Mäkeenjäännit kartalla. Rataosuuden tai liikennepaikan väri ilmaisee mäkeenjääntien lukumäärän. 
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Taulukko 1. Mäkeenjäännit liikennepaikoittain ja -väleittäin. 

Liikennepaikkaväli Suunta Liikennepaikka 

Sijainti Kpl Ratakm ↑ Ratakm ↓ Sijainti Kpl 

Tampere-Rauma (Tre-Rma) 83 59 24 Imatra tavara (Imt) 38 

Kouvola-Luumäki (Kv-Lä) 62 17 45 Kontiomäki (Kon) 22 

Pieksämäki-Kuopio (Pm-Kuo) 61 7 54 Jämsänkoski (Jsk) 9 

Kontiomäki-Vartius (Kon-Vus) 52 5 47 Niirala (Nrl) 9 

Kajaani-Kontiomäki (Kaj-Kon) 52 26 26 Seinäjoki (Sk) 9 

Toijala-Tampere (Tl-Tre) 52 0 52 Tampere Viinikka (Vka) 5 

Tampere-Orivesi (Tre-Ov) 51 46 5 Orivesi (Ov) 5 

Orivesi-Jämsä (Ov-Jäs) 45 22 23     

Lappeenranta-Imatra (Lr-Ima) 43 43 0     

Iisalmi-Kajaani (Ilm-Kaj) 37 2 35     

Iisalmi-Talvivaara (Ilm-Tlv) 36 31 5     

Jämsä-Jyväskylä (Jäs-Jy) 34 4 30     

Iisalmi-Joensuu (Ilm-Jns) 32 20 12     

Kouvola-Mikkeli (Kv-Mi) 20 4 16     

Sköldvik-Lahti (Sld-Lh) 20 19 1     

Imatra-Parikkala (Ima-Par) 18 5 13     

Jämsä-Jämsänkoski (Jäs-Jsk) 15 0 15     

Jyväskylä-Pieksämäki (Jy-Pm) 14 8 6     

Rovaniemi-Kemijärvi (Roi-Kjä) 13 0 13     

Oulu-Kontiomäki (Ol-Kon) 12 5 7     

Tampere-Parkano (Tre-Pko) 10 2 8     

Mikkeli-Pieksämäki (Mi-Pm) 10 4 6     

Luumäki-Lappeenranta (Lä-Lr) 10 9 1     

 

4.2 Mäkeenjääntien ajankohdat 

Tarkastellulla aikavälillä oli vuosittain noin 150–300 mäkeenjääntiä (kuva 2). Valtaosa 

niistä ajoittui syksylle, erityisesti lokakuulle (kuva 3). Talvikuukausina oli keskimäärin 

noin 110 mäkeenjääntiä lumen, jään ja alhaisten lämpötilojen myötä. Keväisin 

mäkeenjääntejä esiintyi tyypillisesti 70 vuosittain. Kesäkuukausina ympäristöolosuhteet 

harvemmin vaikuttavat junien mäennousukykyyn ja mäkeenjääntien määrä oli tällöin 

alhaisimmillaan, noin 35 kappaleessa vuosittain. Vastaavasti syksyisin sääolosuhteilla on 

merkittävä vaikutus tavarajunien kulkuun, mikä näkyy tilastoissa. Sateet, puista putoavat 

lehdet ja alenevat lämpötilat heikentävät kiskon ja kiskopyörän välistä kitkaa, mikä 

kasvatti mäkeenjääntien määrää keskimääriin 150 kappaleeseen vuosittain. 
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Kuva 2. Tavarajunien mäkeenjäännit vuosina 2008–2012. 

 

 

Kuva 3. Tavarajunien mäkeenjäännit kuukausittain vuosina 2008–2012. 

 

4.3 Epätäsmällisyydet 

Mäkeenjäännistä on tyypillisesti seurauksena suuri aikataulupoikkeama. Nyt tutkituissa 

tiedoissa poikkeama oli keskimäärin tunnin, mutta tähän sisältyivät myös pienemmät ja 

väliasemilla mitatut poikkeamat. Virallisesti junien täsmällisyyttä mitataan pääteasemilla 

myöhästymiskriteereiden mukaisesti. Näiden tilastojen valossa VR-Yhtymä Oy:n 

tavarajunien täsmällisyys oli vuosina 2008–2012 täsmällisyystavoitteessa (90 %), tai 

lähellä sitä (kuva 4). Kuukausittaiset vaihtelut vuosina 2009–2013 on esitetty taulukossa 

2. Mäkeenjääntien vaikutus tavarajunien täsmällisyyteen määräasemilla oli tilastollisesti 
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vähäistä, näin ollen korrelaatiota ei voi todeta esimerkiksi kuvien 2–3 ja kuvan 4 ja 

taulukon 2 välillä. Esimerkiksi lokakuun keskimääräinen täsmällisyysprosentti oli noin 

92,2 %, kun taas kesäkuun vastaava arvo oli 90,6 %. Lokakuussa on kuitenkin noin 

viisinkertainen määrä mäkeenjääntejä kesäkuuhun verrattuna. 

 

 

Kuva 4. VR-Yhtymä Oy:n tavarajunien täsmällisyys määräasemalle saavuttaessa, kun myöhästymiskriteeri on 

30 minuuttia. (VR-Yhtymä Oy 2013) 

 

Taulukko 2. VR-Yhtymä Oy:n tavarajunien täsmällisyys kuukausittain 2009–2013. (VR-Yhtymä Oy 2013) 

 

 

Mäkeenjäänneistä aiheutuneet epätäsmällisyydet jakautuivat kuvien 5 ja 6 mukaisesti. 

Mäkeenjääntien kuvaaminen epätäsmällisyyksin korostaa vuodenaikojen ja eri vuosien 

sääolosuhteiden vaihtelun vaikutusta niiden määrään. Kuitenkin esimerkiksi vuonna 2008 

mäkeenjääntiminuuttien osuus kaikista JUSE-järjestelmään tehdyistä tavaraliikenteen 
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aikataulupoikkeamista (pl. etuajassa kulku) oli 0,93 %, vuonna 2009 0,86 % ja vuonna 

2010 0,93 %. Todellinen määrä on jonkin verran suurempi, koska pelkästään JUSE:n 

tiedoilla ei ole mahdollista tunnistaa kaikkia mäkeenjääntejä ja on myös muistettava 

sekundääristen epätäsmällisyyksien vaikutus junaliikenteen täsmällisyyteen. 

 

 

Kuva 5. Tavarajunien mäkeenjäänneistä aiheutuneet epätäsmällisyydet 2008–2012. 

 

 

Kuva 6. Tavarajunien mäkeenjäänneistä aiheutuneet epätäsmällisyydet kuukausittain 2008–2012. 
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5. MÄKEENJÄÄNTEIHIN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 

Mäkeenjäännillä tarkoitetaan tilannetta, jossa junan vetokyky tai kitkaolosuhteet eivät ole 

riittävät raiteen pituuskaltevuuteen nähden ja vauhti pysähtyy. Mäkeenjäännille on 

harvoin yhtä yksittäistä syytä, vaan useampi tekijä määrittää selviääkö juna 

kaltevuusjaksosta. Yksittäisiä mäkeenjääntiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. 

raidegeometria, vetokykynsä rajoille mitoitettu kokoonpano, ylikuorma, kitkaolosuhteet, 

hiekoituslaitteiden toimivuus ja veturinkuljettajan kokeneisuus. Mäkeenjäänyt juna 

voidaan avustaa mäestä apuveturia käyttäen, tai ottamalla uudestaan vauhtia. 

Mäkeenjäännit ovat (raskaita) tavarajunia koskeva ongelma, kevyempien 

matkustajajunien mäkeenjäännit ovat harvinaisia. 

 

Raideliikennekaluston liikkuminen junaradalla on dynamiikaltaan yksi 

monimutkaisimmista tapahtumista ajoneuvotekniikassa. Lisäksi kun perinteisestä, 

keulaveturein varustetusta junakokoonpanosta tehdään pidempi, painavampi ja 

vetovoimaa lisätään, sen käyttäytyminen ja ohjattavuus muuttuvat totutusta. Juna altistuu 

välyksistä johtuen voimakkaille ja äkillisille haitarimaisille liikkeille suhteessa 

nopeudenmuutoksiin. Pitkän junakokoonpanon ongelmaksi muodostuu tällöin vaunujen 

välisten kytkentöjen kestävyys vaihtelevassa maastossa. Lisäksi junan 

suoristumispyrkimys kaarteissa, hidastuvuuden tuottamat puristusvoimat ja 

jarrujärjestelmän viiveet ovat ongelma. Vetovoiman hajauttaminen paloittelee junan 

pienempiin kokonaisuuksiin ja helpottaa edellä mainituissa ongelmissa. (Bibel 2012) 

 

5.1 Kulkuvastus 

Junan ominaisperuskulkuvastus määritellään tyypillisesti vierintävastuksen ja 

ilmanvastuksen summana ja se on peruskulkuvastus (yhtälö 1) jaettuna junan 

painovoimalla. Kaarre- ja nousuvastukset määritellään yleensä erikseen. Liikkuvan 

kaluston rakenteellisista kirjavuuksista ja aerodynaamisten ominaisuuksien 

monimutkaisuudesta johtuen ominaisperuskulkuvastus tasaisella ja suoralla rataosuudella 

määritellään empiirisellä Davisin kaavalla, joka on perusmuodossaan esitetty yhtälössä 2. 
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𝑅𝑝 = 𝑚𝑔(𝐴 + 𝐵𝑉 + 𝐶𝑉2)                                                                              (1) 

 

missä               Rp on peruskulkuvastus [N], 

m on junan massa [t], 

g on putoamiskiihtyvyys [m/s2],  

A on nopeudesta riippumattomat vierintävastukset, 

B on nopeudesta riippuvat vastukset, 

C on nopeuden neliöön verrannollinen ilmanvastus, 

V on nopeus [m/s]. 

 

𝑟𝑝 = 𝐴 + 𝐵𝑉 + 𝐶𝑉2                                                                                          (2) 

   

missä                rp on ominaiskulkuvastus. (Iwnicki 2006) 

   

Kaavoja ja kertoimia on erilaisia eri maiden kalustoille ja raideleveyksille 

kulkuvastukseen vaikuttavista tekijöistä johtuen (kuva 7). Kiskon ja pyörän välinen 

vierintävastus voidaan olettaa vakioksi tasalaatuisella radalla. Laakerikitkaan vaikuttavat 

akselipaino ja erityisesti alhaisissa nopeuksissa laakerityyppi ja voitelu. Dynaamisiin 

vastuksiin vaikuttavat radan, kiskopyörien ja telien ominaisuudet ja kunto sekä muut 

junan kulkuun vaikuttavat tekijät, kuten välykset kokoonpanossa. Ilmanvastuksen 

määrittävät osaltaan kaluston poikkipinta-ala, pituus, muoto ja siihen liittyvät 

turbulenssit. Suomen rataverkolla liikkuvalle henkilö- ja tavarajunakalustolle on 

määritelty suuntaa-antavat kaavan kertoimet taulukon 3 mukaisesti. 

 

Taulukko 3. Kulkuvastuksen kaavan kertoimet tavara- ja henkilöjunille. (Liikennevirasto 2010) 
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Kuva 7. Davisin yhtälön mukaiset kulkuvastukset suoralla ja tasaisella rataosuudella liikkuvalle 

kalustoyksikölle. 

 

5.2 Nousuvastus 

Junan mäkeenjäännin kannalta merkittävimmässä roolissa on raiteen pystygeometria. 

Pystygeometria muodostuu suorista kaltevuusjaksoista ja ympyräkaaren muotoisista 

kaltevuustaitteen pyöristyskaarista. Raiteen pituuskaltevuus tai kaltevuusjakso (s) on 

korkeuseron (z) ja vastaavan vaakapituuden (l) suhde, joka määritellään 

kaltevuusjaksojen taitepisteistä (kuva 8). Pituuskaltevuus ilmaistaan joko promilleina (1 

‰) tai desimaalilukuna (0,001) ja määritetään yhtälöllä 3. Merkkisäännön mukaan 

negatiivinen arvo merkitsee alamäkeä pituusmittauksen kasvusuuntaan. (Liikennevirasto 

2010, Taimela 2012) 

 

𝑠 = 1000
𝑧

𝑙
                                                                                                         (3) 

 

missä              s on raiteen pituuskaltevuus [‰], 

z on taitepisteiden korkeusero [m], 

l on taitepisteiden välimatka raidetta pitkin [m]. 
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Kuva 8. Raiteen pituuskaltevuus. Kuvassa s=raiteen pituuskaltevuus [‰], z=taitepisteiden korkeusero [m], 

l=taitepisteiden välimatka raidetta pitkin [m] ja Rv=pyöristyskaarresäde [m]. (Liikennevirasto 2010) 

 

Rataverkon pituuskaltevuuksille suoralla radalla on ratateknisissä ohjeissa asetettu raja-

arvot (taulukko 4). Ohjeet koskevat uusia rataosuuksia, joten maksimiarvoja jyrkempiä 

nousuja voi esiintyä. Suositeltu pituuskaltevuus tavaraliikenneradoilla on ≤ 10 ‰ ja 

maksimi 12,5 ‰. Lisäksi on vältettävä lyhyitä, alle 600 metriä pitkiä, lähellä 

maksimipituuskaltevuutta olevia erisuuntaisia kaltevuusjaksoja ja yli 2000 metrin pituisia 

lähellä maksimipituuskaltevuutta olevia kaltevuusjaksoja. (Liikennevirasto 2010) 

 

Taulukko 4. Pituuskaltevuuden raja-arvot suorilla rataosuuksilla ja sivuraiteilla. Lupa-arvo tarkoittaa 

maksimi- ja minimiarvojen ylittäviä tai alittavia arvoja ja niitä saa käyttää vain Liikenneviraston luvalla. 

(Liikennevirasto 2010) 

 

 

Rataosuudella liikennöivän junakokoonpanon sallittua junapainoa tietylle 

vetokokoonpanolle rajoittaa määräävä nousu. Määräävä nousu tarkoittaa 

pituuskaltevuutta, jossa on huomioitu ominaiskaarrevastuksen vaikutus. Kaarteessa 

määräävä nousu määritetään yhtälöllä 4. (Liikennevirasto 2010) 
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𝑠𝑟 = 𝑠𝑚 − 𝑟𝑐𝑟 = 𝑠𝑚 −
650

𝑅 − 55
                                                                       (4) 

 

missä               sm on määräävän nousun pituuskaltevuus suoralla [‰], 

sr on määräävän nousun pituuskaltevuus kaarteessa [‰], 

rcr on ominaiskaarrevastus [N/kN], 

R on kaarresäde [m]. (Liikennevirasto 2010) 

 

Junan kulkua kaltevuusjakson aikana hidastaa nousuvastus muiden vastustavien voimien 

ohella. Pienikin kaltevuusjakso vaikuttaa raskaan tavarajunan kulkuun, koska junan 

suuren massan aiheuttama liikkeen kulkusuuntaan nähden vastainen voima on merkittävä. 

Näin erityisesti jos kokoonpano on mitoitettu vetokykynsä äärirajoille. Kokoonpanolta 

vaadittava vetovoiman minimimäärä nousun selvittämiseksi ts. nousuvastus voidaan 

määrittää yhtälöllä 5: 

 

𝑤𝐻 = 𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼                                                                                                    (5) 

 

missä               wH on nousuvastus [N], 

m on junan massa [t], 

g on putoamiskiihtyvyys [m/s2], 

α on nousukulma [°]. (Esveld 1989) 

 

5.3 Kaarrevastus 

Sivuttaisvoimat ovat seurausta junakokoonpanossa esiintyvistä pitkittäisistä voimista. 

Kaarteessa pitkittäiset voimat välittyvät suhteessa vaunujen välisiin kytkentäkulmiin 

telikeskiöiden kautta pyöräkertoihin ja raiteisiin. Sivuttaisvoimien suuruus riippuu 

pitkittäisvoimien suuruudesta, kytkentäkulmasta ja radan geometriasta. Kun yksittäisten 

vaunujen kytkentävoimia kaarteessa alennetaan hajautettua vetovoimaa käyttämällä, 

alenevat sivuttaisvoimat. 

 

Kuten kulkuvastusten tapauksessa, myös kaarrevastusten määrittäminen perustuu 

kokemusperäiseen tietoon. Kaluston ominaisuudet ja kunto, laipanvoitelun käyttö ja 

radan profiili, erityisesti kallistus ja kaarresäde, vaikuttavat osaltaan junaan kohdistuviin 
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voimiin, joten kaarrevastusten määrittämiseen ei ole täsmällistä laskukaavaa. Mittausten 

mukaan esimerkiksi laipanvoitelun käytöllä voidaan alentaa venäläistyyppisen telin 

kaarrevastusta enimmillään 45‒50 %. Kaarrevastus määritetäänkin yleisesti 

yksinkertaisesti kaarresäteen funktiona, yhtälöllä 6. (AREMA 1999, Iwnicki 2006) 

 

𝑅𝑐𝑟 =
𝑘

𝑅
                                                                                                               (6) 

 

missä               Rcr on kaarrevastus kaluston massasta [N/t], 

k on kaluston ominaisuuksista riippuva parametri, 

R on kaarresäde [m]. (Iwnicki 2006) 

 

Liikenneviraston ohjeissa kaarrevastukselle on määritetty yhtälö 7. Yhtälö on voimassa, 

kun olosuhteet ovat kuivat ja kyseessä on jäykkä akselipari tai teli. 

Ominaiskaarrevastuksen yhtälöä (8) käytetään radan mitoittamiseen kaikelle kalustolle. 

Hyvin ohjautuvan akseliparin tai telin tapauksessa kaarrevastukset ovat 

kalustokohtaisessa tarkastelussa 20…50 % yhtälön 8 arvoista. 

 

𝑅𝑐𝑟 =
650𝑚𝑔

𝑅 − 55
                                                                                                    (7) 

  

missä               Rcr on kaarrevastus [N], 

m on junan massa [t], 

g on putoamiskiihtyvyys [m/s2], 

R on kaarresäde [m]. 

 

𝑟𝑐𝑟 =
650

𝑅 − 55
                                                                                                      (8) 

 

missä               rcr on ominaiskaarrevastus [N]. 

 

5.3.1 Junan tasapainonopeus 

Junan tasapainonopeudella tarkoitetaan vakionopeutta, jolla liikkuessaan junaan ei 

kohdistu vakiosäteisessä kaarteessa poikittaiskiihtyvyyttä raiteen tasossa. 



22 

 

Tasapainonopeudessa radan kallistus aikaansaa junan massasta aiheutuvan, 

keskeiskiihtyvyysvoiman vastaisen yhtäsuuren voiman, jotka kumoavat toisensa. 

Kaarteessa on tällöin kulkunopeuden mukainen tasapainokallistus. (Liikennevirasto 

2010) 

 

Kaarrevastukseen junan kulkeminen tasapainonopeudella vaikuttaa positiivisesti. Tällöin 

voimien resultantti vaikuttaa kohtisuorasti radan tasoon nähden, eikä kiskopyörien 

laippakosketuksia juuri tapahdu. Junan poiketessa tasapainonopeudesta kaarrevastus 

kasvaa, koska voimien resultantti ei enää kohdistu rataan kohtisuoraan, vaan nopeudesta 

riippuen pyöränlaipat ovat kosketuksessa sisä- tai ulkoraiteeseen. Laippakosketukset 

tapahtuvat sisäkaarteessa, kun nopeus on alle tasapainonopeuden ja ulkokaarteessa, kun 

nopeus ylittää tasapainonopeuden. 

  

Rataverkolla liikennöi junia erilaisilla nopeuksilla, joten kaarteisiin suunniteltavat 

kallistukset tehdään kompromissina ajatellen koko junaliikennettä, eikä yksittäiselle 

kalustolle ihanteellista tasapainokallistusta yleensä käytetä. Tasapainokallistus tehdään 

tällöin joko junapainoilla painotetulle junien keskinopeudelle tai poikittaiskiihtyvyyksien 

perusteella. Nopeilla junilla kallistuksen vajaus tai poikittaiskiihtyvyys ei saa ylittää 

maksimiarvoa, hitaille junille kallistusta tai negatiivista poikittaiskiihtyvyyttä ei saa olla 

liikaa. (Liikennevirasto 2010) 

 

Tasapainonopeus riippuu radan kaarresäteestä ja kiskojen kulkupintojen muodostamasta 

kulmasta horisontaaliin nähden. Tasapainonopeus voidaan määrittää yhtälöllä 9. (Lindahl 

2001) 

𝑣𝑡𝑎𝑠𝑎𝑝 = √𝑅𝑔 tan ∝                                                                                        (9) 

 

missä               vtasap on tasapainonopeus [m/s], 

R on kaarresäde [m], 

α on kiskojen kulkupintojen muodostama kulma vaakatasoon nähden 

[rad]. 

 

Kiskojen kulkupintojen muodostamat kulmat vaakatasoon nähden ovat käytännössä 

hyvin pieniä, joten yhtälö 9 voidaan yksinkertaistaa yhtälön 10 avulla. 
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tan ∝ =  
𝐷

𝐺
                                                                                                       (10) 

 

missä               D on raiteen kallistus [mm], 

G on raideleveys [mm]. 

 

Tällöin tasapainonopeuden määrittämiseksi saadaan yhtälö 11. 

 

𝑣𝑡𝑎𝑠𝑎𝑝 = √𝑅𝑔
𝐷

𝐺
                                                                                             (11) 

 

Yhtälöllä 11 on laskettu mäkien kaarteiden tasapainonopeudet ja tulokset on esitetty 

liitteissä 3–6. Tuloksista huomataan, että esim. Kurkimäessä tavarajunat eivät koskaan 

aja yli tasapainonopeuden ja muissakin mäissä tasapainonopeudet ovat niin lähellä 

sallittua nopeutta, että käytännössä lähes aina juna kulkee ainakin osan mäestä osittain 

alle tasapainonopeuden. Tämä johtaa laippakontaktiin kaarteen puoleisessa kiskossa ja 

pyörässä mikä lisää kaarrevastusta. 

 

5.3.2 Oikenemispyrkimys 

 

Kaarteessa oleva juna pyrkii jatkuvasti suoristumaan kuten mutkalle asetettu naru, jota 

vedetään molemmista päistä (kuva 9). Junan suoristumista vastustaa pyörien ja kiskojen 

muodostama ohjaava voima sekä lopulta kaarteen sisäpuolisten pyöränlaippojen ja kiskon 

välinen kontakti. Kun vetovoimaa kokoonpanon keulassa tai vastustavaa voimaa perässä 

kasvatetaan ja kaarresädettä pienennetään, ennemmin tai myöhemmin vaunut suistuvat 

raiteilta, kun sivuttaisvoimat kisko-kiskopyörä-rajapinnassa nousevat liian suuriksi. 

Rajapinnassa esiintyvien sivuttais- ja pystysuuntaisten voimien suhde, L/V-arvo (yhtälö 

12), on verrannollinen suistumisen todennäköisyyteen. Tällöin liian suuri sivuttaisvoima 

yhdistettynä pieneen pystysuuntaiseen voimaan (kuormaamaton vaunu) johtaa 

kiskopyörän laipan kiipeämiseen kiskon yli. Vastaavasti liian suuri sivuttaisvoima ja 

suuri pystysuuntainen voima (kuormattu vaunu) johtavat rasitetun kiskon kaatumiseen tai 

siirtymiseen, tai radan päällys- tai alusrakenteen pettämiseen. (Bibel 2012, Iwnicki 2006, 

Taimela 2012) 
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Kuva 9. Oikenemispyrkimys kaarteessa. (Bibel 2012) 

 

 
𝐿

𝑉
=

𝑡𝑎𝑛𝛿 − 𝜇

1 + 𝜇𝑡𝑎𝑛𝛿
                                                                                               (12) 

 

missä               L on sivuttaisvoima kontaktipisteessä [N], 

V on pystysuuntainen voima kontaktipisteessä [N], 

δ on kiskopyörän laipan ja kiskon kontaktikulma [°], 

µ on kitkakerroin [0,1...1,0]. (Iwnicki 2006) 

 

Suistuminen on äärimmäinen esimerkki pitkän junan käyttäytymisestä kaarteessa, mutta 

kuvaa hyvin vetovoiman sijainnin ja määrän vaikutusta vuorovaikutuksessa syntyviin 

voimiin. Vaikutus on merkittävä myös mäennousukykyyn, jos juna on kokonaan tai 

osittain tiukassa kaarteessa nousuhetkellä. Kuvassa 10 on havainnollistettu perinteisen 

junakokoonpanon rataan kohdistamien voimien jakautumista verrattuna erilaisiin 

hajautetun vetovoiman kokoonpanoihin. Perinteisen kokoonpanon kaarteen sisäpuoliseen 

raiteeseen kohdistamat voimat voivat olla 30 % suuremmat, käytetystä kokoonpanoista 

ja radasta riippuen. (Devevau 2011, Peltz 2013) 

 

Hajautetun vetovoiman käyttö alentaa myös kokoonpanossa esiintyvien työntövoimien 

vaihteluita. Työntövoimia esiintyy jarrutustilanteissa ja tilanteissa, joissa osalla kalustoa 

on hidastuvuutta ja osalla kiihtyvyyttä. Lisäksi koska ilmajarru vaikuttaa tasaisemmin 

koko junassa, on työntövoimien vaihtelu jarrutustilanteissa selkeästi vähäisempää. 

Työntövoimat rasittavat kalustoa ja kiskoja kaarteissa, koska tällöin junakokoonpanolla 

on pyrkimystä nyrjähtää ja rataan välittyvät sivuttaisvoimat nousevat. Työntö- ja 
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sivuttaisvoimat voivat nousta korkeiksi myös tilanteissa, joissa osa junasta on nousussa 

ja osa laskussa, ja vastakkaiset voimat kohtaavat näiden kahden vaiheen välissä. 

 

 

 

Kuva 10. Sivuttaisvoimien jakautuminen erilaisilla vetokokoonpanoilla. (Peltz 2013) 
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6. BNSF-RAUTATIEYHTIÖN KOKEMUKSET 

VETOVOIMAN HAJAUTTAMISESTA 

BNSF-rautatieyhtiöllä suurin syy vetovoiman hajauttamisen käytölle on 

kuljetuskapasiteetin lisäys, ts. kahdesta junasta voidaan muodostaa yksi juna. Tämä vie 

vähemmän ratakapasiteettia sekä vaatii puolet vähemmän miehistöä. Toinen tärkeä syy 

vetovoiman hajauttamiselle on kytkinvoimien alentaminen ja junien katkeamisen 

estäminen. Vuoristoisessa maastossa pelkillä keulavetureilla junapituudet olisivat melko 

vaatimattomia ilman vetovoiman hajauttamista johtuen liian suuriksi kasvavista 

kytkinvoimista. Jarrujen käyttö nopeutuu myös merkittävästi kun vetovoima on 

hajautettu. Jarrut saadaan asetettua nopeammin, koska paineenalennus jarrujohdossa 

alkaa jokaisen veturin kohdalta samaan aikaan. Tämä parantaa turvallisuutta, koska 

jarrutusmatkat lyhenevät ja juna jarruttaa tasaisemmin. Tällöin vältytään tilanteilta, joissa 

junan takimmaiset vaunut työntävät etummaisia vaunuja ja vetureita, joilla jarrut ovat jo 

asettuneet. Lisäksi jarrujen irrottaminen on nopeampaa, sillä kaikki veturit voivat ladata 

jarrujohtoa, jolloin paine jarrujärjestelmässä nousee nopeammin. (BNSF 2013) 

 

Junan ohjaaminen hajautetulla vetovoimalla ja siitä saatava hyöty on kuljettajan 

kokemuksesta ja taidosta riippuvaa. On olemassa järjestelmiä (mm. Leader ja 

TripOptimizer), joissa kuljettaja näkee näytöltä, missä kohtaa rataa mikäkin vaunu ja 

veturi kulkevat. Näitä ei ainakaan vielä ole käytettävissä kaikissa vetureissa, jolloin 

kuljettajan täytyy kokemuksesta tietää, milloin vetoa tai jarruja kannattaa asettaa etu- 

ja/tai takaveturille. Hajautettujen vetureiden ohjaaminen erikseen tapahtuu ohjaamossa 

olevan kosketusnäytön avulla niin, että kuljettaja erottaa hajautetut veturit keulavetureista 

nostamalla aidan (fence) ohjelmassa vetureiden väliin. Tämän jälkeen hajautetuille 

vetureille voidaan antaa käskyjä näytön kautta ja varsinaisen veturin ohjauskäskyt 

välittyvät nyt vain keulassa oleville vetureille. (BNSF 2013) 

 

Veturinkuljettaja pystyy hallitsemaan kytkinvoimia paremmin, kun vetovoiman 

hajauttaminen on käytössä. Tästä on hyötyä erityisesti mäkisessä maastossa, missä ylä- 

ja alamäet vaihtelevat nopeaan tahtiin. Esimerkiksi kun johtoveturi on alamäessä ja 

takaveturi ylämäessä, voi kuljettaja jarruttaa (tai vähentää vetovoimaa) johtoveturilla ja 

työntää takaveturilla, jolloin kytkinvoimat pysyvät kuljettajan hallinnassa. (BNSF 2013) 
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Polttoaineen säästö on BNSF:n mukaan vähäistä vetovoiman hajauttamisella. Säästöön 

vaikuttaa paljon kaarteiden lukumäärä ja niiden jyrkkyys sekä junan pituus. Junan 

suoristumispyrkimys ja sitä kautta kaarrevastus riippuu pääosin kytkinvoimista, ja 

vetovoiman hajauttamisella voidaan alentaa merkittävästi junan kytkinvoimia. 

Kaarrevastusvoimien alentaminen laskee vastaavasti polttoaineenkulutusta, sillä 

vetovoimaa tarvitaan tällöin kaarteissa vähemmän. Tätä kautta myös radan ja pyörien 

kuluminen vähenee, kun kaarrevastusvoimat alenevat sekä vetovoimaa tarvitaan 

vähemmän. Luonnollisesti polttoainetta säästyy sekä radan ja pyörien kuluminen vähenee 

vetovoiman hajauttamisen ansiosta vain kaarteissa. (BNSF 2013) 

 

Suurimmat ongelmat vetovoiman hajauttamisessa liittyvät radioyhteyksiin. 

Vuoristoisessa maastossa ja erityisesti pitkillä junilla radioyhteyksien katkot ovat 

kohtuullisen yleisiä. Radioyhteyksien varmistamiseksi vuoristoisille alueille on 

rakennettu radiolinkkejä. Radioyhteyden katko ei pysäytä takaveturia, vaan veturi jatkaa 

viimeisellä käskyllä 90 minuutin ajan ennen kuin se pysähtyy, mikäli yhteyttä ei saada 

muodostettua uudelleen. Kuljettaja voi 10 psi (0,67 bar) jarrupaineen laskulla yrittää 

pakottaa yhteyttä uudestaan. Hätäjarrutuksen tekeminen pysäyttää takaveturin 

vetovoiman, mutta vasta sitten kun jarrujohdon paineen aleneminen on ehtinyt 

takimmaiseen veturiin. Tällöin on siis mahdollista, että muutaman sekunnin ajan etuveturi 

ja vaunut ovat hätäjarrutuksessa ja takaveturit esim. täydessä vetovoimassa. Radio-

ongelmia on ollut myös sellaisia, että käskyt menevät perille hajautetuille vetureille, 

mutta näiden kuittaukset eivät tule takaisin johtoveturiin. Tällöin kuljettaja ei voi olla 

varma hajautettujen vetureiden tiloista. Muita käytännön ongelmia ovat mm. vetureiden 

tankkaus ja ratapihojen työmäärän lisääntyminen. Pidemmät junat asettavat myös 

ratapihojen raiteille vaatimuksia pituuksien suhteen ja tämän vuoksi ratapihojen raiteita 

on täytynyt pidentää. (BNSF 2013) 

 

BNSF:llä noin 90 % vetureista on varustettu vetovoiman hajauttamiseen tarvittavilla 

laitteilla ja noin 60 % kaikista BNSF:n junista ajetaan hajautetulla vetovoimalla. 

Tyypillisesti BNSF:n hajautetulla vetovoimalla varustettu juna on noin 100 vaunua pitkä 

ja siinä on kaksi veturia molemmissa päissä junaa. Tällaisen junan kokonaispituus on noin 

3 kilometriä. Keskellä olevia vetureita ei yleensä käytetä kuin hyvin mäkisessä maastossa, 
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jossa kytkinvoimat olisivat muuten liian suuret. Logistisesti myös etu- ja takavetureiden 

käyttö on helpointa, jotta keskellä junaa ei ole vetureita jumissa. (BNSF 2013) 

 

BNSF:n mukaan investointien takaisinmaksuajat ovat yhtiön tekemän CBA:n (Cost-

Benefit Analysis) perusteella lyhyet, koska Yhdysvalloissa voidaan ajaa erittäin pitkillä 

junilla rataverkon puolesta. Opastinväli on noin 4,8 kilometriä, jolloin se ei juuri rajoita 

junapituuksia. Rajoittavaksi tekijäksi muodostuu lähinnä radioyhteyksien varmistaminen. 

(BNSF 2013) 

 

BNSF:llä ei ole mäkeenjääntiongelmia. Jokaiselle junalle lasketaan HPT-arvo 

(Horsepower per Ton), kun kokoonpanoa muodostetaan ja minimivaatimuksen tulee 

ylittyä. Vetovoiman määrää arvioitaessa huomioidaan myös mm. rataosuuden määräävä 

nousu, tiukat kaarteet ja myös vuodenajalla on vaikutusta. Riippuen seudusta jolla 

operoidaan, HPT lasketaan kausittain erilailla, koska lumi on joillain seuduilla ongelma. 

BNSF:llä ei myöskään koeta lehtikeliä suureksi ongelmaksi. Tämä johtuu pääosin 

tiheästä liikenteestä ja vähäisestä puiden määrästä ratojen läheisyydessä. Vaikutuksensa 

voi olla myös HPT-laskukaavojen toimivuudessa. BNSF:n kokemuksen mukaan 

jäljempänä kokoonpanossa olevilla vetureilla on parantunut kitka verrattuna keulaveturiin 

tilanteissa, joissa raiteilla on epäpuhtauksia, mutta ilmeisesti vetureiden puhdistava 

vaikutus on moninkertainen vaunuihin nähden. Tällöin jo toisella veturilla on korkeampi 

kitka kuin ensimmäisellä veturilla. Vetureihin on lisäksi kehitetty Railblaster-

järjestelmää, joka paineilmalla puhdistaa raiteet epäpuhtauksista veturin kiskopyörien 

edestä. (BNSF 2013) 
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7. HAJAUTETUN VETOVOIMAN SIMULOINTI 

Tässä työssä tehdyillä simuloinneilla selvitettiin vetovoiman hajauttamisen vaikutusta 

junan mäennousukykyyn. Vetovoiman hajauttamisella voitaisiin saavuttaa hyötyä 

raskaissa tavarajunissa, joihin on jo valmiiksi asetettu kaksi veturia. Simuloimalla junien 

mäennousuja eri vetovoiman muodoilla voitiin selvittää niiden vaikutus mm. junan 

nopeuteen sekä kytkin- ja sivuttaisvoimiin. 

 

7.1 Transportation Technology Center Inc. (TTCI) 

TTCI on Coloradossa, Yhdysvalloissa AAR:n (Association of American Railways) 

alaisuudessa toimiva yhtiö, joka vastaa FRA:n (Federal Railway Administration) 

omistamasta TTC-tutkimus- ja koulutuslaitoksesta. Alun perin suurnopeustestaukseen 

valmistuneella testausalueella on useita testiratoja, joiden yhteispituus on noin 80 

kilometriä, ja tutkimuslaboratorioita. Radoilla testataan kalustoa, ratakomponentteja ja 

signaalinantolaitteita. Erikoisvalmisteisilla radoilla tutkitaan kaluston osalta mm. 

ajovakauteen, turvallisuuteen, kestävyyteen, luotettavuuteen ja ajomukavuuteen liittyviä 

tekijöitä. Laboratorio-olosuhteissa suoritetaan vastaavia kokeita erilaisilla työkaluilla. 

Kalustokomponenttien ja kokonaisten vaunujen osalta testipenkeissä suoritetaan 

elinkaareen, kestävyyteen ja luotettavuuteen liittyviä kokeita. TTCI kehittää myös radan 

valvontalaiteteknologioita, esimerkiksi konenäköä ja laakerivaurioiden 

tunnistusmenetelmiä ja toimittaa kehittämiään järjestelmiä myös kansainvälisesti. 

 

TTCI:llä on erityisosaamista lukuisilla rautatieliikenteen osa-alueilla, joihin kuuluu myös 

mallinnusten tekeminen, joiden suorittamiseen TTCI on kehittänyt omia ohjelmistojaan. 

Simulointiohjelmilla tarkastellaan rautateiden suorituskykyä aina komponenttitasolle 

asti, jolloin kehitetyt ratkaisut voidaan testata ennen toteutusta ja valmistusta. Näihin 

kuuluvat osaltaan liikkuvan kaluston ajodynamiikkaa mallintavat ohjelmistot. 
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7.2 Simulointiohjelmat 

STARCO (Simulation of Train Action to Reduce Cost of Operations) on TTCI:n 

kehittämä ohjelma liikkuvan kaluston simulointiin. STARCO-ohjelma on suunniteltu 

lähinnä junan pitkittäissuunnassa tapahtuvien liikkeiden ja voimien mallintamista varten. 

TOES (Train Operation and Energy Simulation) on käytännössä laajempi versio 

STARCO:sta, jolla simuloinnit lopulta suoritettiin, koska mallit eivät toimineet 

STARCO:ssa. 

 

NUCARS (New and United Car Analytic Regime Simulation) on kuuden vapausasteen 

simulointiohjelma, jolla voidaan ratkaista yleensä yhdestä vaunusta kerrallaan lukuisia 

eri voimia, nopeuksia ja kiihtyvyyksiä. Tarkastelun kohteeksi voidaan valita mm. telin 

osia tai pyörän ja kiskon välinen kontakti. Vaunun molemmin puolin oleva muu juna 

korvataan massoilla ja niiden välissä vaikuttavilla voimilla. Telit ja muut rakenneosat 

mallinnetaan kappaleina, joille on määritelty massat ja hitausmomentit. Kappaleet 

kiinnitetään toisiinsa jousi- ja vaimenninelementeillä, jotka voidaan määritellä pienissä 

lineaarisissa osissa juuri sellaisiksi kun tarvitaan. 

 

7.3 Simulointien toteutus 

Pääosa simulointityöstä ja mallien viimeistely suoritettiin TTCI:llä yhdessä 

asiantuntijoiden kanssa. Simulointien suorittamiseen sisältyi kuitenkin myös useita 

valmistelevia ja viimeisteleviä vaiheita ja prosessi toteutettiin seuraavasti: 

1. Simulointien valmistelu: 

a. Mäkeenjääntien kartoitus. Kartoitettiin junien kulun seurantajärjestelmän 

avulla sellaiset sijainnit Suomen rataverkolla, joissa runsaasti mäkeenjääntejä. 

Näistä sijainneista etsittiin useasti mäkeenjääneet kaksiveturiset 

junakokoonpanot. 

b. Tiedonkeruu ja simulointimallien rakentaminen. Simulointiohjelmat vaativat 

yksityiskohtaiset tiedot kalustosta, kokoonpanoista ja radasta, jotka koottiin 

TTCI:n asettamien vaatimusten mukaisesti valituista sijanneista ja junista. 
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2. Simulointien suorittaminen: 

a. STARCO/TOES-simuloinnit. Alustavat simuloinnit eri vetokokoonpanoilla 

mallien toimivuuden ja tulosten arvioimiseksi sekä kokoonpanojen 

pitkittäisvoimien määrittämiseksi. 

b. Kalustomallien rakentaminen ja kaarrevastusten simulointi NUCARS-

ohjelmistolla. Junakokoonpanojen pitkittäisvoimat TOES-simuloinneista 

siirrettiin NUCARS:iin ja määritettiin kokoonpanoissa esiintyvät 

kaarrevastukset. 

3. Tulosten analysointi: 

a. Mäennousukyky alkuperäisillä vetokokoonpanoilla eri kitkaolosuhteissa, 

b. Kytkinvoimat eri vetokoonpanoilla, 

c. Kaarrevastukset eri vetokokoonpanoilla, junapituuksilla ja kaarresäteillä, 

d. Vetovoiman hajauttamisen vaikutus mäennousukykyyn. 

 

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen vetovoiman hajauttamisen vaikutusta 

mäennousukykyyn ei simuloitu yksistään STARCO/TOES-simulointiohjelmalla. TOES 

on suunniteltu lineaaristen liikkeiden ja voimien mallintamiseen ja tapa, jolla ohjelma 

määrittää kaarrevastukset ei antanut tässä tapauksessa oikeita tuloksia. Tämän vuoksi 

simulointi suoritettiin kahden ohjelman yhteistyöllä niin, että TOES:lla selvitettiin 

vaunujen väliset kytkinvoimat, jotka syötettiin NUCARS-simulaatio-ohjelmaan. 

NUCARS:sta saadaan selville mm. kaarrevastusten suuruudet ja samalla raiteiden 

kuluminen. TOES:ssa kaarrevastukset määritetään siten, että kaarteessa esiintyy 

vastustava voima suhteessa kaluston massaan ja kaarteen astelukuun. TOES:iin ei voi 

suoraan asettaa kaarrevastukselle arvoa, joten toinen vaihtoehto olisi ollut uusien 

telimallien luominen. Simuloitavissa mäissä kaikkien kaarteiden asteluvut olivat hyvin 

lähellä toisiaan, jolloin simuloinnin tarkkuus oli hyvä, vaikka kaarrevastusten 

muuttuminen ei olisi ollut täysin lineaarista. 

 

Koska simulointi kokonaisuudessaan tehtiin alkuperäisestä poiketen kahden ohjelman 

avulla, ei aika riittänyt NUCARS-mallien rakentamisesta johtuen kaikkien neljän mäen 

ja kolmen junakokoonpanon simulointiin. Näin päätettiin simuloida venäläisistä 

vaunuista koostuva juna T5251, koska se oli pisin, raskain ja TOES-simulaatioiden 

perusteella todennäköisimmin mäkeenjäävä juna. 
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Simuloitavien mäkien kaarteiden säteet olivat kohtuullisen suuria, jolloin oli mahdollista, 

että vetovoiman hajauttamisen hyöty kaarrevastusten pienenemisenä jää pieneksi. Tämän 

vuoksi simuloitiin vielä kaarrevastuksien muuttuminen 873, 291 ja 175 metriä säteeltään 

olevissa kaarteissa kahdella junapituudella. Näiden tulosten avulla saatiin selville kuinka 

tiukkoja kaarteiden ja pitkä junan tulee olla, jotta vetovoiman hajauttamisesta alkaa olla 

hyötyä kaarrevastuksien alenemisen suhteen. 

 

7.4 Simulointiparametrit 

Simulointien suorittaminen vaati paljon työtä sekä etukäteen että jälkikäteen, jolloin 

TTCI:n esityksestä simulointiparametrit pidettiin vakioina kaikissa tapauksissa. Vain 

vetovoiman kokoonpanoja muutettiin ja sivuttaisvoimasimulaatiossa myös junapituutta. 

Simuloinneissa käytetyt vetovoiman eri kokoonpanot olivat: 

 kaksi veturia junan edessä (2x0x0), 

 yksi veturi junan edessä ja toinen junan keskellä (1x1x0) ja 

 yksi veturi junan edessä ja toinen junan perässä (1x0x1). 

 

Simulaatioparametrit valittiin niin, että olosuhteet kuvastaisivat vaikeaa tilannetta junan 

mäennousun kannalta, mutta ei kuitenkaan kaikkein vaikeinta skenaariota. Lisäksi 

kuormaksi valittiin täysi kuorma kaikissa vaunuissa, joissa todellisuudessa kuljetetaan 

tavaraa. 

 

Alkunopeudeksi valittiin junan sallittu nopeus kyseisellä rataosuudella pois lukien 

Vimpelinmäki ja Kontiomäki, sillä niissä on mahdollista, että juna aloittaa läheiseltä 

asemalta pysähdyksistä. Näissä mäissä simuloitavan junan alkunopeus määritettiin 

aloittamalla simulointi pysähdyksistä asemalta ja kiihdyttämällä mäen alkuun täydellä 

teholla. Alustavissa simuloinneissa todettiin, että juna ehtii kiihdyttää suurimpaan 

sallittuun nopeuteen ennen mäkien alkua. 

 

7.5 Mäkien ratageometriat ja pituuskaltevuudet 

Simuloitaviksi mäiksi valittiin Härmänmäki, Vimpelinmäki, Kontiomäki ja Kurkimäki. 

VR-Track Oy toimitti mäkien ratageometria- ja pituuskaltevuustiedot. Tiedot muokattiin 
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sopivaan muotoon STARCO-ohjelmaa varten Excel-tiedostoksi. Muokkaukseen kuului 

tarvittavien tietojen kerääminen ratatiedoista, nollapisteen laskeminen mäen alun 

kilometripylvääseen ja mäen suunnan kääntäminen niin, että mäki nousee 

kilometrilukemien kasvun suuntaan. Lisäksi nopeuskaavioista määritettiin sallitut 

nopeudet kalustolle. Kootut ratageometriatiedot on esitetty liitteissä 3–6. (Hölttä 2013) 

 

7.6 Junakokoonpanot 

Simuloitaviksi juniksi valittiin kolme tavarajunaa, jotka ovat jääneet useasti neljään 

valittuun mäkeen. Lisäksi kaikissa valituissa junakokoonpanoissa oli useasti ollut kaksi 

veturia, jolloin simulointituloksissa tuli esiin vetovoiman hajauttamisen vaikutus, eikä 

vetovoiman lisäyksen vaikutus. Valittujen tavarajunien numerot ja yleisimmät 

kokoonpanot olivat: 

 5251 (2 Sr2-veturia, 60 Vok-vaunua) 

 5060 (2 Sr1-veturia, 24 Sp- ja 6 Snps-vaunua) 

 4036 (2 Sr1-veturia, 1 Hkbar, 10 Gbln-t, 5 Tad, 5 Tabd, 18 Za ja 7 Zan-v-vaunua) 

 

Tavarajuna 5251 on Kostamuksesta tuleva malmijuna, mikä koostuu venäläisistä Vok-

tyyppisistä tavaravaunuista. Juna kulkee Vartiuksesta Oulun Nokelaan ja ylittää 

Härmänmäen. Tavarajuna 5060 on raakapuujuna Kontiomäeltä Pieksämäelle. Juna 5060 

ylittää Kontiomäen ja Vimpelinmäen. Tavarajuna 4036 koostuu tyypillisesti säiliö-, 

irtotavara- ja katetuista vaunuista. Junan 4036 rataosuus on Siilinjärvi-Pieksämäki-

Jyväskylä-Tampere-Turku-Uusikaupunki ja se ylittää Kurkimäen. 

 

7.7 Kaluston ominaisuudet 

STARCO/TOES-simulointeja varten kalusto oli mallinnettava yksityiskohtaisesti ja 

ohjelmat vaativat tietoja ja mittoja teleistä, päällirakenteesta, kytkimistä, 

jarrujärjestelmästä sekä muita päämittoja ja yleisiä tietoja. Kalustoyksiköiden jarrutietoja 

ei kerätty mallinnusta varten, koska simulointitapauksiin ei sisältynyt jarrutustilanteita. 

Ohjelmat kuitenkin vaativat jarrujärjestelmien kuvantamisen, johon käytettiin 

pohjoisamerikkalaistyyppisten tavaravaunujen tietoja. NUCARS-mallinnuksessa 

hyödynnettiin samoja kalustotietoja. Mallien yksityiskohtaisuudesta johtuen kaikkia 
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kalustotietoja ei ollut saatavilla ja näissä tapauksissa käytettiin TTCI:n asiantuntemusta 

liikkuvasta kalustosta arvioimaan tyypillisiä ominaisuuksia, jotka olivat 

simulointitulosten kannalta riittävän todenmukaisia. Simuloitujen kalustoyksiköiden 

yleisiä mittatietoja on koottu liitteeseen 7. 

 

7.7.1 Veturit 

Valittujen simulointitapausten junakokoonpanoissa käytettiin Sr1- ja Sr2 -sähkövetureita. 

Vetureiden tuottamien veto- ja sähköjarruvoimien mallintamiseksi vetovoimakäyrästöt ja 

dynaamisen jarrun jarruvoimakäyrästöt sisällytettiin kalustomalleihin. Vetureiden 

kitkaominaisuuksien arvioinnissa käytettiin sähkövetureille tyypillisiä arvoja. 

 

7.7.2 Vaunut 

Junissa oli useita vaunutyyppejä. Vaunujen kartoituksessa ja kokoonpanojen 

määrityksessä käytettiin kuumakäynti-ilmaisimien akselinlaskentaan perustuvia 

tunnistustietoja ja RFID-lukijoilta saatuja kokoonpanotietoja. Pellettijunan TA5251 

kokoonpanoon kuuluu eri litteroilla olevia avovaunuja, mutta ne ovat ominaisuuksiltaan 

hyvin samanlaisia, joten niistä yleisin (Vok) valittiin käytettäväksi kokoonpanossa. 

Raakapuujunassa TR5060 käytetään vaunutyyppejä Sp ja Spns, sekä niiden saneerattuja 

versioita, Sps ja Snpss. Simuloituun junakokoonpanoon valittiin Sp- ja Snps-vaunuja, 

jotka ovat ominaisuuksiltaan identtisiä saneerattuihin versoihin. Happojunaa TA4036 

liikennöidään erilaisilla kokoonpanoilla, joista valittiin tyypillisin ja simulointeihin 

soveltuvin. Valittu kokoonpano koostui irtotavara-, säiliö-, avo- ja katetuista vaunuista. 

Näistä vaunutyypeistä junassa saattoi olla useita eri litteroita, joista valittiin yleisimmin 

käytetyt, yksi tai kaksi kutakin vaunutyyppiä. Irtotavaravaunuiksi valittiin Tad ja Tabd, 

säiliövaunuiksi Za ja Zan-v, avovaunuksi Hkbar, sekä katetuksi vaunuksi Gbln-t. Yleisiä 

mittatietoja on esitetty liitteessä 7. 

 

7.7.3 Telit 

Kalustossa käytettiin useita erimallisia telirakenteita, jotka poikkeavat rakenteellisesti 

toisistaan kalustotyypistä riippuen. Vetureiden telit olivat erilaisia sekä keskenään että 

vaunuihin verrattaessa, tavaravaunuissa käytettiin telimalleja K14 ja K16, osa 
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vaunutyypeistä oli yksiakselisia. Simulointimallien vaatimia tietoja olivat mm. tyyppi, 

paino, vierintävastus, akseleiden lukumäärä ja pyöränhalkaisija. Simuloitaessa 

sivuttaisvoimia NUCARS-ohjelmistossa mallina käytettiin 

amerikkalais/venäläistyyppistä 3-osaista teliä, koska uuden telimallin rakentaminen ei 

ollut mahdollista ajallisesti, eikä vaadittavia tietoja ollut käytettävissä. Suomalaisessa 

kalustossa käytetyt telit ovat venäläisessä kalustossa olevia paremmin ohjautuvia, jolloin 

simulointituloksien sivuttaisvoimat eivät todellisuudessa ole ainakaan suurempia. 

  

7.7.4 Kytkimet 

Kalustoyksiköissä oli SA-3-, Unilink- ja ruuvikytkimiä. Ruuvikytkintä ei Pohjois-

Amerikassa käytetä, joten simulointiohjelmissa ei ollut vaihtoehtoa sellaista valita. 

Ruuvikytkin mallinnettiin tavanomaisena AAR-tyyppisenä kytkimenä, mutta ilman 

välyksiä. Vetolaitteiston vaimennukset määritettiin siten, että ne vastasivat sivupuskimien 

ominaisuuksia. 
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8. SIMULOINTITULOKSET 

Tässä luvussa käsitellään simulointien tulokset. Tuloksissa esitellään kitkaolosuhteiden 

vaikutus mäennousukykyyn, kytkinvoimat nousussa, sekä kaarrevastuksen arvoja eri 

kaarresäteen kaarteissa. Kitkaolosuhteiden vaikutukset mäennousukykyyn on simuloitu 

kaikille neljälle junakokoonpanolle, mutta kytkinvoimat sekä kaarrevastukset vain 

tavarajuna 5251:lle. 

 

8.1 Kitkaolosuhteiden vaikutus mäennousukykyyn 

Simuloidulla junilla on erinäisistä syistä ollut vaikeuksia mäennousuissa reitillään 

olevissa mäissä. Mäkeenjäänti on usein seurausta monen tekijän yhteisvaikutuksesta, 

mutta tärkein yksittäin tekijä on vallitsevat kitkaolosuhteet. TOES-simuloinnissa 

selvitettiin normaaleilla vetokokoonpanoilla, miten junat käyttäytyvät mäennousussa eri 

kitkakertoimilla. 

 

Simuloinnit suoritettiin siten, että aloituspisteessä kukin juna oli kokonaisuudessaan 

mäessä suurimmalla sille sallitulla nopeudella. Veturit asetettiin täydelle teholle kuitenkin 

siten, että niiden tuottama vetovoima ei simuloinnin kuluessa ylittänyt kisko-kiskopyörä-

rajapinnan olosuhteiden sallimaa maksimia. Maksimiaikaa, jonka veturi voi täystehoa 

käyttää, ei määritetty. Simulointia ajettiin kunnes juna nousi mäen, tai nopeus putosi 

nollaan. Näillä asetusarvoilla saadut tulokset edustavat ideaalitilannetta niin 

alkunopeuden, vetokyvyn, kuin kiskopyörien luistonhallinnan osalta. 

 

Kuvissa 11–14 on esitetty junien nopeuskäyrät kitkakertoimen arvoilla 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 

ja 0,5. Vaaka-akselilla on junan sijainti suhteessa ratakilometriin. Pystyakseleilla on 

junan nopeus ja radan nousuprofiili. 

 

Malmijuna 5251 simuloitiin Härmänmäessä Vartius-Kontiomäki-suunnassa, jossa nousu 

on jyrkimmillään 10 ‰, alkunopeudella 80 km/h. Nousun pituus on noin 5,5 kilometriä 

ja pienin kaarresäde 1200 metriä. Kaikilla kitkakertoimen arvoilla junalla oli vaikeuksia 

säilyttää alkunopeutensa. Kitkakertoimilla 0,5 ja 0,4 nopeusprofiilit ovat yhtenevät 

kitkavaatimuksen täyttyessä, mutta nopeus laskee hieman nousun aikana. Kitkakertoimen 
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arvolla 0,3 nopeus laskee alkunopeudesta noin 20 km/h ja arvolla 0,2 juna on lähellä 

mäkeenjääntiä. Kitkakertoimen laskiessa arvoon 0,1 junan mäkeenjäänti tapahtuu noin 

puolessa väliä nousua, ratakilometrillä 674,25. 

 

 

Kuva 11. Junan 5251 simuloidut nopeuskuvaajat Härmänmäessä eri kitkan arvolla ja mäen korkeuskuvaaja. 

Nopeuskuvaajat kitkan arvoilla 0,5 ja 0,4 ovat päällekkäin kuvassa. (Brosseau 2014) 

 

Puutavarajuna 5060 simuloitiin Kontiomäessä alkunopeudella 80 km/h ja simuloinnin 

tulokset on esitetty kuvassa 12. Simulointien mukaan nopeus oli valitulla kokoonpanolla 

ja kitkakertoimella 0,5 saavutettavissa asemalta lähdettäessä. Nousu on osittain 

kaarteessa, jonka kaarresäde on 995 metriä. Pituudeltaan nousu on 1,25 km ja jyrkkyys 

on 12 ‰ enimmillään. Tässä tapauksessa juna nousi mäen kaikilla kitkakertoimen 

arvoilla vaivatta. 

 

Tuloksista on kuitenkin hyvä huomioida, että alkukiihdytys on tehty kitkakertoimen 

arvolla 0,5 ja ideaalisella vetovoiman hallinnalla ts. ei luistoa. Todellisuudessa ja 

alentuneella kitkalla junan alkunopeus ei todennäköisesti nouse yli 80 kilometrin 

tuntinopeuteen. Usein myös kyseistä junaa ajetaan vain yhdellä veturilla. 

Mäkeenjääntikartoituksessa ei ollut mahdollisuutta selvittää, millaisilla 

vetokokoonpanoilla ne olivat tapahtuneet. 
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Kuva 12. Junan 5060 simuloidut nopeuskuvaajat Kontiomäessä eri kitkan arvolla ja mäen korkeuskuvaaja. 

Nopeuskuvaajat kitkan arvoilla 0,5; 0,4 ja 0,3 ovat päällekkäin kuvassa. (Brosseau 2014) 

 

Puutavarajuna 5060 simuloitiin samalla kokoonpanolla myös Vimpelinmäessä. Nousu on 

noin 4 kilometriä pitkä, jyrkimmillään 11 ‰ ja pienin kaarresäde on 885 metriä. 

Simuloinnin tulokset on esitetty kuvassa 13. Kuten Härmänmäen tapauksessa 

alkukiihdytys on tehty kitkakertoimen arvolla 0,5 ja ideaalisella vetovoiman hallinnalla. 

Todellisuudessa ja alentuneella kitkalla alkunopeus ei todennäköisesti nouse suurimman 

sallitun nopeuden tasolle. Simulointitulosten mukaan vetokokoonpano ei kykene 

säilyttämään nopeutta riippumatta kitkaolosuhteista, joten alkunopeus on todellisuudessa 

tämänkin vuoksi todennäköisesti alhaisempi, kun juna on kokonaan mäessä. Erilaiset 

kitkaolosuhteet eivät vaikuta merkittävästi mäennousuun, koska suuremmassa 

nopeudessa vetovoimaa on käytettävissä vähemmän ja kitkavaatimus on täten alhaisempi. 

Alhaisemmassa nopeudessa mäkeenjäänti on todennäköisempi, koska tällöin myös 

käytettävissä oleva kitka muodostuu rajoittavaksi tekijäksi.  
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Kuva 13. Junan 5060 simuloidut nopeuskuvaajat Vimpelinmäessä eri kitkan arvolla ja mäen korkeuskuvaaja. 

Nopeuskuvaajat kitkan arvoilla 0,5; 0,4; 0,3 ja 0,2 ovat päällekkäin kuvassa. (Brosseau 2014) 

 

Tavarajuna 4036 ylittää Kurkimäen, jonka nousu on jyrkimmillään 11,3 ‰. Nousulla on 

pituutta noin 10 kilometriä, tiukimman karteen ollessa säteeltään 1200 metriä. 

Simulointitulokset on esitetty kuvassa 14. Junalla ei ole vaikeuksia nousta mäkeä 

korkeammilla kitkakertoimilla. Nousun puolivälissä on tasainen osuus, jossa junan vauhti 

jopa kiihtyy. Sen sijaan kitkakertoimen arvolla 0,1 junan nopeus laskee merkittävästi ja 

junan mäkeenjäänti tapahtuu tasaisen osuuden jälkeisellä osuudella, ratakilometrillä 

445,75. 

 

Tavarajunilla ei ollut merkittäviä vaikeuksia mäennousuissa valituilla 

simulointiparametreilla. Vasta kun kitkakerroin laskettiin arvoon 0,1 tai lähelle, alkoi 

nopeus tyypillisesti laskea merkittävästi. Hyvät tulokset johtuvat osittain parametreista, 

jotka olivat optimaaliset. Todellisuudessa juna ei välttämättä kykene saavuttamaan 

suurinta sallittua alkunopeutta. Myöskään vetureiden luistoneston ja veturinkuljettajan 

toiminta ei ole käytännössä optimaalista. Luiston alkaminen keskellä mäkeä voi pakottaa 

kuljettajan alentamaan vetovoimaa. Näiden tekijöiden huomioonottaminen kasvattaisi 

mäkeenjääntiriskiä ja mäkeenjääntejä tapahtuisi myös suuremmilla kitkakertoimen 

arvoilla. Lisäksi täytyy huomioida, että kitkakerroin voi lehtikelillä laskea alle 0,1 arvon. 
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Kuva 14. Junan 4036 simuloidut nopeuskuvaajat Kurkimäessä eri kitkan arvolla ja mäen korkeuskuvaaja. 

Nopeuskuvaajat kitkan arvoilla 0,5; 0,4 ja 0,3 ovat päällekkäin kuvassa. (Brosseau 2014) 

 

8.2 Vaihtoehtoisten vetokokoonpanojen simulointi 

TOES-mäennoususimulaatioissa kokeiltiin myös vetokokoonpanojen muutoksia, mutta 

niillä ei ollut vaikutusta lopputulokseen, eli junien mäennousukykyyn. Riippumatta 

vetureiden sijainneista kokoonpanossa, koko junaan vaikuttavat voimat pysyvät samoina, 

koska veturit tuottavat edelleen saman vetovoiman. 

 

8.2.1 Kytkinvoimat 

Kytkinvoimien tarkastelu eri vetokokoonpanoilla tehtiin tavarajunalle 5251. Juna oli 

simuloiduista raskain, pisin ja todennäköisimmin mäkeenjäävä, joten kokoonpanon 

kytkinvoimat ja siten hajautetun vetovoiman mahdolliset hyödyt muodostuivat 

suurimmiksi. Kuvassa 15 on esitetty junan T5251 kokoonpanossa esiintyneet 

kytkinvoimat Härmänmäessä. Konfiguraatiossa 1 veturit on sijoitettu normaalisti 

kokoonpanoon ensimmäiseksi. Kaikkien vaunujen kytkimiin kohdistuu vetovoimaa, joka 

on suurimmillaan kokoonpanon alkupäässä, noin 475 kN. Koska vaunuja on 60 

kappaletta, on yhden vaunun aiheuttama vastustava voima 10 ‰ nousussa (nousuvastus, 
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ilmanvastus ja vierintävastus) noin 8 kN. Konfiguraatiossa 2 vetovoima on hajautettu 

siten, että toinen veturi on kokoonpanon keskellä. Tällöin kytkimiin kohdistuu yhä 

vetovoimaa, mutta se on tasaisemmin jakautunut huippuarvon ollessa noin puolet 

ensimmäisen konfiguraation arvosta. Konfiguraatiossa 3 toinen veturi on sijoitettu 

kokoonpanossa viimeiseksi ja puoleen junasta kohdistuu vetoa ja puoleen työntöä. Myös 

tässä vetokokoonpanossa voimat ovat tasaisemmin jakautuneet ja huippuarvo on myös 

noin puolet konfiguraation 1 vastaavasta. 

 

 

Kuva 15. Tavarajunan 5251 kytkinvoimat Härmänmäen nousussa eri vetokokoonpanoilla. Positiiviset arvot 

kuvaavat vetovoimaa ja negatiiviset työntövoimaa. (Brosseau 2014) 

 

Tuloksista voidaan päätellä, että vetovoimaa hajauttamalla voidaan merkittävästi alentaa 

kokoonpanossa esiintyviä kytkinvoimia. Vetovoiman hajauttamisen edut ovat seurausta 

alentuneista kytkinvoimista, koska junakokoonpanoa voidaan pidentää ilman että 

kytkimien vetokyvyn rajat ylittyvät. Sivuttaisvoimat ovat seurausta kytkinvoimista, näin 

ollen vetovoimaa hajauttamalla on tietyin edellytyksin mahdollista alentaa myös 

kaarrevastusta, kiskon ja kiskopyörien kulumista sekä suistumisriskiä. Sen sijaan 

vetovoiman hajauttamisella ei voida vaikuttaa nousuvastukseen, mäennousua parantava 

potentiaali on tällöin alentuneessa kaarrevastuksessa ja kokonaisajovastuksessa. 
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8.2.2 Kaarrevastukset 

Kaarteet ovat Suomen rataverkolla tyypillisesti loivia, kaarresäteeltään noin 1000 metriä. 

Pohjois-Amerikassa on yleisesti kaarteita 200–300 metrin kaarresäteellä. Tähän 

yhdistettynä jopa 3 prosentin nousut ja pitkät ja raskaat junat tekevät vetovoiman 

hajauttamisesta välttämätöntä, muuten kytkinvoimat nousevat liian korkeiksi. Tällaisissa 

olosuhteissa sivuttaisvoimat nousevat hyvin korkeiksi ja myös suistumisriskiä kaarteissa 

alennetaan tällä tavoin. 

 

Mäennousukykyä voidaan täten parantaa tietyissä olosuhteissa kaarrevastusta 

alentamalla. Vetovoiman hajauttamisen hyötyjen määrittämiseksi tässä suhteessa 

tavarajunan 5251 Vok-vaunuja simuloitiin Härmänmäen kaarteissa NUCARS-

ohjelmistolla, johon syötettiin kytkinvoimat TOES-simulaatioista.  

 

Kuvassa 16 on esitetty junan 5251 kuuden eri vaunun kaarrevastukset Härmänmäen 

loppuosassa. Kaarrevastukset simuloitiin 2990 metrin kaarresäteen omaavassa 

kaarteessa, jossa ne olivat verraten alhaiset. Näin ollen näistä tuloksista ei voida päätellä 

vetovoiman hajauttamisen vaikutusta kaarrevastusten alentamiseen, koska voimat ovat 

hyvin pieniä (20–82 N), jolloin pienetkin virhelähteet aiheuttavat suuria prosentuaalisia 

eroja. Toisaalta kuvaajasta havaitaan, että kaarrevastukset ovat loivassa kaarteessa hyvin 

alhaisella tasolla suhteessa nousuvastukseen. 
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Kuva 16. Junan 5251 simuloidut kytkinvoimat Härmänmäessä 2990 metrin kaarresäteen omaavassa kaarteessa 

kolmella eri vetovoiman kokoonpanolla. (Brosseau 2014) 

 

Lisäksi suoritettiin vielä simuloinnit Vok-vaunuilla Härmänmäkeä jyrkemmissä 

kaarteissa ja myöhemmin myös kokoonpanon pituus kaksinkertaistettiin. Simuloidut 

kaarteet olivat säteeltään 873, 291 ja 175 metriä, joista kaksi jälkimmäistä kaarretta ovat 

huomattavasti tiukempia kuin rataverkolla tyypillisesti. Tulokset vaunun sijainnin 

mukaan on esitetty kuvissa 17–20, vaunujen sijainnit kokoonpanossa olivat vastaavasti 1, 

30, 31 ja 60.  Junapituus tässä simuloinnissa oli ennallaan 60 vaunussa. Kaarresädettä 

pienentämällä saatiin eroja vetokokoonpanojen välille. Erot riippuivat missä kohti 

kokoonpanoa vaunu sijaitsi. Enimmillään kaarrevastus aleni noin 5 prosenttia ja 

keskimäärin 2–3 prosenttia.  
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Kuva 17. Kaarrevastukset junan 5251 vaunussa nro. 1. (Brosseau 2014) 

 

 

Kuva 18. Kaarrevastukset junan 5251 vaunussa nro. 30. (Brosseau 2014) 
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Kuva 19. Kaarrevastukset junan 5251 vaunussa nro. 31. (Brosseau 2014) 

 

 

Kuva 20. Kaarrevastukset junan 5251 vaunussa nro. 60. (Brosseau 2014) 
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Kaarresäteiden lisäksi myös junapituus muutettiin neljään veturiin ja 120 vaunuun. 

Vastaavat tulokset kaarrevastuksessa on esitetty kuvissa 21–24 vaunuista 1, 60, 61 ja 120. 

Raskaampi ja pidempi juna tuottaa suuremmat kytkinvoimat, minkä tulisi korostaa eroja 

kaarrevastuksessa. Tulokset olivat yhtenevät 60 vaunun kokoonpanon kanssa ja 

loivemmissa kaarteissa eroja ei juuri ole, mutta sen sijaan hyvin pienellä kaarresäteellä 

erot olivat ilmeiset. Konfiguraatio 3 tuotti tässä simuloinnissa alhaisimman 

kaarrevastuksen, joka aleni keskimäärin noin 5 prosenttia. Lisäksi tuloksista huomataan, 

että kytkinvoimat vaikuttavat hyvin vähän kaarrevastukseen verrattaessa kaarresäteen 

vaikutukseen. Verrattaessa kuvan 17 (873 metrin kaarresäde) vihreää pylvästä ja kuvan 

21 (873 metrin kaarresäde) sinistä pylvästä ovat kaarrevastukset likimäärin samat, noin 

500 N. Kuitenkin kuvan 21 simuloinnissa on ollut noin nelinkertainen kytkinvoima, 

johtuen eri vetovoimakokoonpanosta ja kaksinkertaisesta junapituudesta. 

 

 

Kuva 21. Kaarrevastukset junan 5251 vaunussa nro. 1, kaksinkertainen junapituus. (Brosseau 2014) 
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Kuva 22. Kaarrevastukset junan 5251 vaunussa nro. 60, kaksinkertainen junapituus. (Brosseau 2014) 

 

 

Kuva 23. Kaarrevastukset junan 5251 vaunussa nro. 61, kaksinkertainen junapituus. (Brosseau 2014) 
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Kuva 24. Kaarrevastukset junan 5251 vaunussa nro. 120, kaksinkertainen junapituus. (Brosseau 2014) 

 

Vok-vaunuilla vastustavat voimat suoralla osalla Härmänmäessä olivat noin 8 kN. 

Kaarresäteen ollessa 873 metriä kaarrevastuksen osuus kokonaisvastusvoimista 10 ‰ 

nousussa on siis yhtälön 13 mukaan 6 %. Kaarteen muuttuessa tiukemmaksi ja nousun 

loiventuessa kaarrevastuksen osuus kokonaisvastuksesta kasvaa. 

 

𝑅𝑐𝑟

𝑅𝑝 + 𝑤𝐻
=

500 𝑁

8500 𝑁
≈ 6 %                                                                           (13) 

 

Vetovoiman hajauttamisen tuottama hyöty alentuneena kaarrevastuksena ja parantuneena 

mäennousukykynä jää rajalliseksi. Erojen saamiseksi vetokokoonpanojen välille 

junapituus kasvatettiin ja kaarresäde pienennettiin sellaisiksi, joiden yhdistelmää ei 

Suomen rataverkolla esiinny. Tästä huolimatta erot kaarrevastuksissa jäivät pieniksi. 

Lisäksi kun kaarrevastus suhteutetaan muihin ajovastuksiin, pääasiassa nousuvastukseen, 

vetovoiman hajauttamisella ei saavuteta merkittävää käytännön hyötyjä mäennousuissa. 
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9. YHTEENVETO 

NUCARS-simulaatioita varten kytkinvoimat ratkaistiin TOES:lla. TOES-

simulointiohjelmassa kaarrevastusten arvot ovat vakioita, määritettynä niin, että tietty 

tonnimäärä tietyssä kaarresäteessä aiheuttaa tietyn kaarrevastuksen. Tämä aiheuttaa 

simulointiin kuitenkin systemaattisen virheen, sillä kaarrevastukset riippuvat myös 

kytkinvoimien suuruudesta. Vaunu on helpompi työntää kaarteeseen kuin vetää siitä. 

Tällöin TOES:lla ratkaistut kytkinvoimat eivät hajautetulla vetovoimalla ole täsmälliset, 

sillä ohjelma ei ota huomioon työnnön vaikutusta kaarrevastukseen. Todellisuudessa 

kytkinvoimat olisivat siis pienemmät hajautetulla vetovoimalla kuin pelkillä 

keulavetureilla. Virheen aiheuttama epätarkkuus oli kuitenkin pieni suhteessa muihin 

ajovastuksiin, eikä sillä ollut vaikutusta loppupäätelmiin. 

 

Vok-vaunujen tapauksessa 873 metrin kaarresäteen omaavassa kaarteessa ja noin 10 ‰ 

nousussa kaarrevastuksen osuus kokonaisvastuksesta on noin 6 %. Käytännössä 

vetovoiman hajauttamisella voidaan alentaa tätä 6 % osuutta vastustavista voimista ja 

laippakontaktin vaikutusta. Vaikka simuloinnissa oleva virhe aiheuttaisi 50 % virheen 

kaarrevastukseen, ei kokonaisvastus alenisi kuin noin 3 % (ei sisällä laippakontaktin 

vaikutusta). Prosenttiosuudet kasvavat kaarteen muuttuessa jyrkemmäksi ja nousujen 

loiventuessa. Tutkimuksen mäistä tiukin kaarre (560 metrin kaarresäde) oli 

Vimpelinmäessä. Luonnollisesti kaarrevastuksen aleneminen ja siitä saatava hyöty 

vaikuttaa myös tasaisilla rataosuuksilla. 

 

Vok-vaunujen Härmänmäen simuloinneissa kaarresäteenä oli 2990 metriä. Kaarteena 

tällainen kaarre on hyvin loiva ja verrattaessa työn muiden mäkien kaarteisiin jopa 

epätavallisen loiva. Tämän vuoksi kuvan 16 kaarrevastusten arvot ovat huomattavan 

alhaiset. Härmänmäen alussa olisi ollut 1200 metrin kaarresäteen omaava kaarre, mutta 

se oli jätetty TTCI:n simuloinneista pois. Jälkikäteen ajatellen olisi ollut parempi 

simuloida jokin muu mäki, tai ainakin sisällyttää simulointiin 1200 metrin kaarresäteen 

kaarre. Tavarajuna 5251 valittiin, koska se oli junista huonoiten ohjautuva, pisin ja 

painavin. 
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Vok-vaunujen simulointituloksissa ei ole laippakontaktia, koska junan vauhti mäessä oli 

yli kaarteiden tasapainonopeuden. NUCARS-simulointi tehtiin nominaalisen adheesion 

(kitkakerroin 0,5) nopeuskuvaajalla, jolloin junan vauhti ei juuri hidastunut mäessä. 

Kuvassa 11 esitetyissä nopeuskuvaajissa on suurta eroa kun adheesiota pienennetään. 

Tällöin alhaisemmalla adheesiolla junan nopeus putoaa alle tasapainonopeuden, jolloin 

laippakontaktia alkaa esiintyä ja kaarrevastus kasvaa. Laippakontaktia voidaan pienentää 

käyttämällä hajautettua vetovoimaa. Tasapainonopeus riippuu kaarteen säteestä sekä 

kallistuksesta. Lasketuista tasapainonopeuksista huomataan, että tavarajunat voivat 

hyvinkin kulkea alle tasapainonopeuden ja täten laippakontaktia voi esiintyä. Nyt 

simulointituloksissa (Härmänmäen simulointi), joka suoritettiin täydellä adheesiolla 

(kitkakerroin 0,5), nopeus pysyi koko ajan yli tasapainotetun nopeuden, eli 

laippakontaktin vaikutus ei ole tullut esille.  Kitkakerroin 0,5 on kohtuullisen korkea ja 

veturien vetovoima oli kokoajan kitkan sallimassa maksimissa. Tämä todellisuudessa 

melkein mahdotonta ja alentuneella kitkalla tilanne on vielä vaikeampi. Tämän vuoksi 

kuljettajan on käytännössä hyvin vaikea ajaa yli tasapainotetun nopeuden koko mäen 

nousun ajan. 

 

Kuvien 11–14 nopeuskuvaajista voidaan päätellä myös yhden veturin poisjättämisen 

vaikutusta nopeuteen ja mäkeenjääntiin. Esimerkiksi tavarajunan 5251 Härmänmäessä 

(kuva 11) kitkan arvolla 0,2 oleva nopeuskuvaaja voidaan ajatella olevan vastaava 

kuvaaja kuin yhdellä veturilla olisi saatu nopeudeksi kitkan ollessa 0,4. Tällöin kun kitka 

on 0,4 olisi ideaalisella vetovoiman säädöllä päästy mäen yli jo yhdelläkin veturilla, tosin 

hyvin lähellä mäkeenjäänti olisi ollut. Kuvassa 11 nopeuden lasku on jo kohtuullisen 

jyrkkä. Toisaalta jos kitka olisi 0,2, ei mäen ylitse päästä yhdellä veturilla (kuvaaja 0,1 

kitkan arvolla). Arvioiden nopeuden laskun jyrkkyydestä kitkan ei tarvitse edes alentua 

0,2:een asti. Sama tilanne toistuu tavarajuna 4036:lla Kurkimäessä. Toisaalta tavarajunan 

5060 voidaan ajatella ylittävän Vimpelinmän ja Kontiomäen yhdellä veturilla vielä 

ainakin kitkan arvolla 0,2. Edellä mainituissa tapauksissa on huomautettava, että 

simuloinneissa on käytetty ideaalista vetovoiman säätöä. 

 

Vetovoiman hajauttamisella on joidenkin lähteiden mukaan mahdollista vähentää 

polttoaineenkulutusta noin 5 %. Käytännössä kaikki polttoaineenkulutuksen aleneminen 

on seurausta alentuneista kaarrevastuksista. Toisin sanoen suoralla rataosuudella 

hajautetulla ja keulavetoisella vetovoimalla olevat junat kuluttavat polttoainetta saman 
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verran. Tämä johtaa päätelmään, että kaarteissa hajautetulla vetovoimalla olevan junan 

kaarrevastusten täytyy olla alentuneet enemmän kuin 5 %, jotta päästään 5 % 

kokonaispolttoainesäästöön. Kuinka paljon enemmän, riippuu rataosuuden kaarteiden 

määrästä suhteessa suoraan rataan.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomen rataverkolla operoitavissa junissa ei saavuteta 

merkittäviä hyötyjä vetovoiman hajauttamisella. Loivat nousut ja kaarteet sekä lyhyet ja 

suhteellisen kevyet junat pitävät kytkinvoimat alhaisina, mistä johtuen vetovoiman 

hajauttamisen hyödyt eivät nouse esille. Suoralla mäennousukyky ei parane vetovoimaa 

hajauttamalla, koska nousuvastus ja sen voittamiseen vetureilla tuotettu vetovoima 

säilyvät ennallaan. Lisäksi täytyy muistaa, että mäkeenjäänti on yleensä monen tekijän 

summa ja ajovastusten vähentäminen kymmenilläkään prosenteilla ei aina välttämättä 

riittäisi. Kitka kiskon ja pyörän välissä voi olla niin pieni, että ainoa keino päästä mäen 

päälle on saada työntöveturi apuun. 

 

Vetovoiman hajauttamisen yksi tärkeimmistä eduista sitä käyttäville rautatieyrityksille on 

ratakapasiteetin parantuminen ja kustannusten alentuminen. Pidempien ja raskaampien 

junien ajaminen parantaa ratakapasiteettia ja alentaa kustannuksia, koska junalähtöjä on 

vähemmän ja tehokkuus paranee. Vetovoiman hajauttamisen hyödyntäminen 

ratakapasiteettia parantavana tekijänä vaatii kuitenkin investointeja ratainfrastruktuuriin, 

kuten esimerkiksi BNSF:llä todettiin. Suomen rataverkolla suurimmat sallitut 

junapituudet määräytyvät liikennepaikkojen sivuraidepituuksien perusteella: 

mitoituksessa käytetty suurin junapituus on 925 metriä. Esimerkiksi tarkastellun 

tavarajuna 5251:n pituus oli noin 870 metriä ja paino 5600 tonnia. Yhdysvalloissa junat 

voivat olla 2500 metriä pitkiä ja painaa yli 18000 tonnia. Vetovoiman hajauttamisen edut 

nousevat esille raskaissa, usean kilometrin pituisissa junakokoonpanoissa, joten 

sivuraiteet muodostuvat rajoittavaksi tekijäksi. Vetovoiman hajauttamisen käyttö 

pelkästään mäennousukyvyn parantamiseen ei todennäköisesti ole kustannustehokasta, 

koska hyöty rajoittuu ainoastaan kaarteisiin. Tarkkaa hyödyn määrää ei saatu selvitettyä 

simuloinneilla, mutta tutkimuksen tuloksista on pääteltävissä, että se on marginaalinen. 

Suomessa yhden veturin lisääminen on paljon parempi tapa estää mäkeenjääntejä kuin 

vetovoiman hajauttaminen. 
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10. SUOSITUKSET JA JATKOTUTKIMUKSET 

TTCI:n ja BNSF Railway:n mukaan Pohjois-Amerikassa ei ole mäkeenjääntiongelmia. 

Tämä ilmeisesti johtuu siitä, että operaattorit määrittävät tarkkaan tarvittavan vetovoiman 

määrän. Heidän HPT-laskukaavoissaan otetaan huomioon mm. rataosuuden määräävä 

nousu, tavarajunan tyyppi (vaikuttaa aikatauluun) ja kitka. Tutkimuksen tärkein 

johtopäätös oli, että mäkeenjääntien estämiseksi ongelmallisiksi tiedettyissä tavarajunissa 

tulee olla riittävästi vetovoimaa, kun olosuhteet radalla sitä edellyttävät. On suositeltavaa, 

että Liikennevirasto seuraavissa tutkimuksissaan määrittää vetovoiman 

vähimmäisvaatimuksen määritystavan, joka voitaisiin ensin esittää suosituksena ja sen 

jälkeen rataosakohtaisena minimivaatimuksena rautateillä operoiville yrityksille. Tärkeää 

laskennassa on ottaa huomioon vuodenaikojen aiheuttamat kitkan muutokset. 

 

BNSF:llä vierailun aikana selvisi myös, että heillä on käytössä ns. End of Train Device 

(ETD). Laite kiinnitetään viimeisen vaunun puskimeen ja johtoveturista on radioyhteys 

laitteeseen. Laite kytketään jarrujohtoon ja radioyhteyden avulla ETD voi tehdä 

paineenalennuksen jarrujohtoon. Tällöin junan jarrut toimivat asettumisen kannalta 

vastaavasti kuin hajautetun vetovoiman tapauksessa keula- ja peräveturilla. Tämä 

mahdollistaa lyhyemmät jarrutusmatkat, jolloin junan suurinta sallittua nopeutta voidaan 

hieman nostaa ja täten samalla tehostaa ratakapasiteetin käyttöä. 

 

Jatkotutkimuksissa voitaisiin ratkaista kytkinvoimat kahden simulointiohjelman (TOES 

ja NUCARS) yhteistyönä iteroimalla niin, että ensin TOES:lla ratkaistaan kytkinvoimat 

ja ne syötetään NUCARS:iin. NUCARS:lla ratkaistaan sen jälkeen kaarrevastukset ja 

nämä syötetään takaisin TOES:n ja tätä toistetaan niin kauan, että tulokset eivät enää 

muutu. Tällä tavalla iteroimalla voidaan tämän työn simuloinneissa oleva epätarkkuus 

korjata. 

 

Laippakontaktin vaikutus jäi puuttumaan tämän työn simuloinneista korkean 

ajonopeuden takia. Laippakontaktin vaikutusta voitaisiin selvittää myöhemmissä 

tutkimuksissa, koska vetovoiman hajauttamisella voidaan vaikuttaa, kuinka paljon 

laippakontaktia esiintyy. Laippakontaktin osuus kaarrevastuksesta voi olla merkittävä, 
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etenkin pitkissä junissa ja tiukoissa kaarteissa, joissa juna kulkee selvästi alle 

tasapainonopeuden. 

 

Jatkotutkimuksia varten voitaisiin myös hankkia esimerkiksi STARCO-

simulointiohjelma ja suorittaa mallinnustöitä sekä uusista että tässä työssä esille 

nousseista aiheista. Muun muassa iteratiivinen simulointi voitaisiin tällöin suorittaa 

yhteistyössä TTCI:n kanssa. Mielenkiintoinen simulointikohde olisi myös 

ratakapasiteetin lisäys ratamuutoksin: voitaisiinko joillakin rataosuuksilla saada lisää 

ratakapasiteettia esimerkiksi kasvattamalla opastinväliä, jolloin voitaisiin ajaa pitempiä 

junia. Pidempien junien ajaminen vaatii pidempiä ohitusraiteita sekä ratapihoja. 

Tarkastelu olisi ajankohtainen radan peruskorjauksen yhteydessä. Lisäksi voitaisiin 

simuloida hajautetun vetovoiman vaikutusta kaarteiden kiskojen ja kaluston kiskopyörien 

kulumisen alentamiseen sekä energiankulutuksen vähentämiseen. Tässä 

junaoperaattorillakin olisi intressejä selvittää asiaa, sillä nämä vetovoiman hajauttamisen 

edut nousivat esille useassa yhteydessä. Saattaa myös olla aiheellista selvittää, miten 

sivuttaisvoimat kuluttavat vaihteita: nyt pellettijunan reitiltä löytyy paljon vaihdevikoja 

junan siirryttyä sivuraiteelta pääraiteelle.  
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LIITE 1. Kuljetetut bruttotonnit (milj.) rataosittain vuonna 2011. Henkilö- ja 

tavaraliikennekalusto pl. lähiliikennekalusto. (Liikennevirasto 2012) 



 

 

LIITE 2. Mäkeenjäännit Suomen rataverkolla (lokakuu 2008-lokakuu 2009) 

Peltolan (2010) mukaan. 

 

  



 

 

 

LIITE 3. (1/2) Härmänmäen ratageometrian tiedot. 

 

Härmänmäen suunta on käännetty, jolloin kilometripylvään lukema pienenee, kun 

sijaintilukema kasvaa. Kontiomäki sijaitsee korkeuskuvaajan oikean reunan suunnassa ja 

Vartius vasemman reunan suunnassa. 

 

 

 

 
 

Sijainti [m] 
Kaaren 

pituus [m] 
Säde [m] Kallistus [mm] 

Alun 

siirtymäkaari [m] 

Lopun 

siirtymäkaari [m] 

vtasap 

[km/h] 

1066 295 -3000 20 30 30 71 

2043 891 -2000 25 30 30 65 

3421 547 1200 40 45 45 63 

4650 256 -3000 20 30 30 71 

7696 498 -2990 20 30 30 71 

10109 854 3000 20 30 30 71 
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Sijainti [m] Korkeus [m] 

0 162 

130 162 

1300 162 

1960 161 

3940 181 

4890 171 

8900 211 

10700 227 

13055 205 

14000 205 



 

 

LIITE 3. (2/2) Härmänmäen ratageometrian tiedot. 

 

Sijainti [m] 
Sallittu nopeus 

[km/h] 

0 80 

 

Sijainti [m] Kilometripylväs 

0 683 

1000 682 

2000 681 

3000 680 

4000 679 

5000 678 

6000 677 

7000 676 

8000 675 

9000 674 

10000 673 

11000 672 

12000 671 

13000 670 

14000 669 

  



 

 

 

LIITE 4. (1/2) Vimpelinmäen ratageometrian tiedot. 

 

Vimpelinmäen suunta on käännetty simulointeja varten, jolloin kilometripylvään lukema 

pienenee, kun sijaintilukema kasvaa. Kajaani sijaitsee korkeuskuvaajan sijaintikohdassa 

515 m ja oikean reunan suunnassa on etelään johtava rata. 

 

Sijainti [m] Korkeus [m] 

0 142 

186 148 

706 148 

986 144 

1322 141 

1697 141 

2219 145 

3208 139 

4168 148 

5348 162 

6148 171 

7709 190 

8389 191 

9089 184 

9729 183 

9969 182 
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LIITE 4. (2/2) Vimpelinmäen ratageometrian tiedot. 

 

Sijainti [m] 
Kaaren 

pituus [m] 
Säde [m] Kallistus [mm] 

Alun 

siirtymäkaari [m] 

Lopun 

siirtymäkaari [m] 

vtasap 

[km/h] 

2190 1010 -560 115 90 90 73 

3261 461 885 100 150 150 86 

4360 503 -900 100 156 156 87 

5060 830 900 100 125 118 87 

5881 422 -985 90 116 115 86 

7396 681 980 90 138 138 86 

8194 634 -980 90 126 126 86 

9883 295 2185 40 72 72 85 

 

Sijainti [m] 
Sallittu nopeus 

[km/h] 

0 90 

3119 120 

 

Sijainti [m] Kilometripylväs 

0 634 

515 Kajaani 

1006 633 

1997 632 

2969 631 

3968 630 

4968 629 

5968 628 

6968 627 

7969 626 

8969 625 

9969 624 

 

  



 

 

 

LIITE 5. (1/2) Kontiomäen ratageometrian tiedot. 

 

Kontiomäen suunta on käännetty simulointeja varten, jolloin kilometripylvään lukema 

pienenee, kun sijaintilukema kasvaa. Kontiomäen asema sijaitsee sijaintilukemassa 214 

m ja oikean reunan suunnassa on etelään johtava rata. 

 

 

Sijainti [m] Korkeus [m] 

0 173 

200 173 

380 173 

550 173 

800 173 

1455 181 

2182 189 

4137 166 

4997 155 

 

 
 

Sijainti [m] 
Kaaren 

pituus [m] 
Säde [m] Kallistus [mm] 

Alun 

siirtymäkaari [m] 

Lopun 

siirtymäkaari [m] 

vtasap 

[km/h] 

1350 2066 995 80 105 105 81 
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LIITE 5. (2/2) Kontiomäen ratageometrian tiedot. 

 

Sijainti [m] 
Sallittu nopeus 

[km/h] 

0 80 

3317 120 

 

Sijainti [m] Kilometripylväs 

0 659 

214 Kontiomäki 

1000 658 

1995 657 

2997 656 

3997 655 

4997 654 

 

  



 

 

 

LIITE 6. (1/2) Kurkimäen ratageometrian tiedot. 

 

Kurkimäen suunta on käännetty simulointeja varten, jolloin kilometripylvään lukema 

pienenee, kun sijaintilukema kasvaa. Kurkimäen liikennepaikka sijaitsee 

sijaintilukemassa 11073 m ja oikean reunan suunnassa on etelän suuntaan johtava rata. 

 

Sijainti [m] Korkeus [m] 

0 100 

1299 90 

1680 90 

2081 91 

2352 91 

4418 112 

5320 120 

5681 124 

6340 130 

6772 133 

7587 134 

9299 152 

9799 158 

10108 161 

11096 162 

11701 165 

12000 165 
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LIITE 6. (2/2) Kurkimäen ratageometrian tiedot. 

 

Sijainti [m] 
Kaaren 

pituus [m] 
Säde [m] Kallistus [mm] 

Alun 

siirtymäkaari [m] 

Lopun 

siirtymäkaari [m] 

vtasap 

[km/h] 

991 937 -1501 110 150 147 117 

2116 1223 1201 110 185 182 105 

3694 692 1200 100 182 182 100 

5525 1140 -1200 100 166 201 100 

6702 514 1200 100 203 156 100 

7308 1191 -1500 80 145 125 100 

8523 988 1400 80 135 155 97 

11137 241 -2000 60 105 105 100 

 

Sijainti [m] 
Sallittu nopeus 

[km/h] 

0 100 

 

Sijainti [m] Kilometripylväs 

0 455 

1000 454 

2000 453 

3000 452 

4000 451 

5000 450 

6000 449 

7000 448 

7999 447 

8999 446 

9999 445 

10999 444 

11073 Kurkimäki 

12000 443 

 

  





 

 

LIITE 7. Kalustotietoja. 
 

 

Littera 

Päällirakenne Teli Yleistä 

Pituus 

puskimesta 

puskimeen 

[m] 

Pituus 

kytkimestä 

kytkimeen 

[m] 

Kytkin-

tyyppi 

Tyhjäpaino 

[t] 

Tyyppi / 

malli 

Paino 

[t] 

Akse-

leiden 

lkm 

Vetävien 

akseleiden 

lkm/teli 

Pyörän-

halkaisija 

(uusi) 

[mm] 

Telikeskiön 

korkeus 

kiskon 

pinnasta[m] 

Telikeskiöiden 

etäisyys/aks. 

väli [m] 

Brutto-

paino [t] 

Korkeus 

kiskon 

pinnasta 

[m] 

Gbln-t 14,00 14,18 Ruuvi 11,30 1-akselinen 1,80 1 - 920,00 - 8,00 42,90 4,94 

Hkbar 14,00 13,92 

Ruuvi/SA-

3 9,40 1-akselinen 1,80 1 - 920,00 - 8,60 40,00 3,32 

Snps 21,24 21,10 Ruuvi 14,30 K16/H-runko 5,10 2 - 920,00 0,93 16,00 90,00 4,38 

Sp 20,60 20,60 Ruuvi 9,70 K14/H-runko 5,30 2 - 920,00 0,93 15,00 79,80 4,09 

Sr1 18,96 18,96 SA-3 46,10 H-runko 18,95 2 2 1250,00 - 10,44 84,00 4,60 

Sr2 18,50 18,50 Unilink 50,40 Radiaali 15,80 2 2 1100,00 - 11,00 82,00 4,31 

Tabd 18,56 18,42 Ruuvi 16,10 K14/H-runko 5,30 2 - 920,00 0,93 12,90 80,00 4,87 

Tad 15,00 14,92 Ruuvi 13,00 K14/H-runko 5,30 2 - 920,00 0,93 9,40 80,00 4,87 

Vok Ei puskimia 13,92 SA-3 12,94 3-osainen 4,68 2 - 950,00 0,86 8,65 91,50 3,50 

Za 12,60 12,52 Ruuvi 14,60 K14/H-runko 5,30 2 - 920,00 0,93 7,00 80,00 4,72 

Zan-v 12,66 12,52 Ruuvi 15,50 K16/H-runko 5,10 2 - 920,00 0,93 7,00 89,70 5,25 

 

 


