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Selvitystyön sisältö

• Arvio millaista vaihtotyötä terminaalissa täytyy tehdä ja miksi oma 
veturi voisi olla perusteltu hankinta
• Eri vetokalusto- ja käyttövoimavaihtoehdot

• Hyvät ja huono puolet, millainen markkinatilanne
• Miten veturin hallinnointi ja operointi kannattaisi järjestää
• Mikä olisi sopivin vetokalustoratkaisu RRT:iin



Veturityyppejä
- linja- ja yleisveturit



Veturityyppejä
- linja- ja yleisveturit

.  Sr3-veturi, joka toimii linjavedossa sähköllä ja terminaalissa tarvittaessa dieselmoottorilla 



Veturityyppejä
- järjestelyveturit



Veturityyppejä
- robottiveturit

Suomalainen 100 tonnin painoinen robottiveturi, joka koostuu 
kahdesta kaksiakselisesta 50 tonnin moduulista. Saksalainen kaksiakselinen akkukäyttöinen robottiveturi





Robottiveturiin asennettu harjakone, jota voi hyödyntää auttavasti 
raiteiston talvikunnossapidossa. Sellu- ja kaivosteollisuudessa 
harjakoneita hyödynnetään raiteen puhdistamisessa ympäri vuoden. 

Suomalainen robottiveturi, joka saa käyttövoimansa 
sähkökaapelin kautta. Veturin toiminta-alue on noin 
kilometri.



Kevyempiä ratkaisuja





Terminaalin oma veturi?

• Veturin käyttömäärä saattaisi aluksi olla vähäinen, mutta kansainvälinen 
tavaraliikenne on erittäin aikataulukriittistä
• Veturin työtehtävät liittyisivät terminaalin häiriöttömän toiminnan 

varmistamiseen:
• Saapuvan junan paikoittaminen sähköistämättömälle raiteenosalle saattaa 

epäonnistua linjaveturilla à junaa siirrettävä muutama metri omalla veturilla
• Junassa havaitaan rikkinäinen vaunu kuormauksen aikana à vaunu on saatava 

nopeasti pois ja ehjä vaunu tilalle
• Liikenteen kansainvälinen luonne à viranomaisille saattaa tulla äkillisiä tarpeita 

saada jokin vaunu sivuun tutkittavaksi
• Veturilla voitaisiin tukea terminaalin raiteiston talvikunnossapitoa

• Todennäköisesti käyttömäärä kasvaisi terminaalialueen laajentuessa



Veturin hallinnointi ja operointi

• Terminaali toimii open access –periaatteella, joten veturin saatavuus 
ja hinnoittelu on oltava läpinäkyvää ja tasapuolista
• Veturia voisi operoida jokin lähtökohtaisestikin neutraali, esim. 

terminaalin tukipalveluita tuottava yritys
• Veturin käyttöön koulutettu henkilöstö voi tehdä pääosin muuta työtä, mutta 

on saatavilla tarvittaessa nopeasti veturin operointiin
• Radio-ohjauksen avulla veturin operoimiseen riittää yksi henkilö
• Sujuvan käyttöönoton ja huoltamisen takaamiseksi veturille on oltava 

oma seisontapaikka



Vetokalustoratkaisu?

• Radio-ohjattu järeä dieselkäyttöinen robottiveturi 
• Ominaisuuksiltaan riittävä RRT:n tarpeisiin
• Hankinta- ja ylläpitokustannukset alemmat kuin perinteisissä vetureissa
• Dieselöljy käyttövoima helppo, koeteltu ja varmatoiminen

• Muita käyttövoimia (esim. LNG, hybridit) ei markkinoilla valmiina 
ratkaisuna oikeassa kokoluokassa, mutta varmasti tulossa
• Varauduttava pidempiin toimitusaikoihin ja korkeampaan hintaan
• Veturin käyttövarmuus kriittistä RRT:n toiminnan kannalta, uudet teknologiat 

voivat sisältää riskejä 



Vetokalustoratkaisu


