
Automatiikkatoimintojen 
käyttäminen

Junakalusto ja nopeudet 
kehittyneet, liikennetilanne 
(aikataulusta poikkeavasti 
kulkevat). Järjestelmien 

rajapinnat

Automatiikka 
ratalaitteineen on 
paikoin vanhaa 

tekniikkaa. 

Automatiikan varassa 
toimiminen koetaan 

hitaaksi ja sitovaksi, mikä 
ohjaa käsiohjaukseen. 

Lipsahduksia sekä 
virhevalintoja tapahtuu.

Automatiikkatoimintoja 
ei ole otettu käyttöön 
kaikkialla Suomessa. 

Ei aina 
ymmärretä 

automatiikan 
toimintaa.

Automatiikan 
toiminta koetaan 
epäluotettavaksi

Liikenteenohjaajien 
koulutus, 

järjestelmiin 
perehdyttäminen. 

Motivointi 
käyttämiseen.

Ohjeistus ei ohjaa 
automatiikan 
käyttämiseen.

Halu 
sujuvoittaa 
liikennettä

Yhteisön luoma paine 
sujuvoittamiseen.

Rautatiekulttuurissa 
liikenteen sujuvuuteen 

kiinnitetään erityistä 
huomiota.

Rautatieliikenteen 
käsikirjan suojaustaso on 
korkea, Turvaluokka III, 

mikä haittaa hyödyntämistä

Oman työn 
sujuvoittaminen, 

tekeminen 
”ennakkoon”.

Tuntuman 
säilyttäminen, 
toimivuuden 

varmistaminen.

Havainnot aineistosta
SOL (Informaation esittäminen, 
Yhteydenpito, Työolot, Henkilökohtainen 
suoriutuminen, Rikkeet, Laitteistot)

SOL-epäsuorat tekijät

Työolot
Ylläpito
Käyttökokemukset

Henkilökohtainen suoriutuminen
Pätevyys
Yhteydenpito
Informaation esittäminen
Rikkeet
Ajankäytönhallinta

Organisaatio ja johtaminen
Laatujohtaminen
Vastuunjako
Ohjaus ja valvonta
Koulutus

Ryhmän vaikutus
Ympäristön vaikutus

Viranomaiset ja muut tahot

Turvallisuusperiaatteet
Säännöt, toimintatavat ja
asiakirjat

Vaatimusmäärittelyt 
liikenteenoh-

jausjärjestelmien 
automatiikoille 

puuttuvat.

Valmistajan ohjeet flash-
viestien osalta ovat hyvin 

seikkaperäiset ja näin 
soveltumattomat.

Ohjeen laajuudesta 
huolimatta sieltä puuttuu 

oleellinen vaatimus 
ilmoittaa kuljettajalle 
annetun lähtöluvan 

peruuttamisesta

Veturinkuljettaja 
saa lähtöluvan 

flash-viestillä, eikä 
aina näe opastinta 

Tieto ei aina välity 
veturinkuljettajalle

Luottamus 
järjestelmään, 
epämääräiset 

käyttökokemukset.

Ei aina ymmärretä 
järjestelmän 
toimintaa.

Kommunikointi

Olettaminen Oikomiselle ei ole 
varotoimenpiteitä 
ja työkäytännöt 

sallivat oikomisen.

Liikenteenohjaajien 
puutteellinen 

tiedonvaihto mm. 
suoritussopimuksen 

tekemättömyys

Olettaminen

Tiedon 
oikeellisuutta 
ei tarkasteta

Liikenteenohjaajan työ 
on hyvin itsenäistä. 

Varmistavaa työparia ei 
ole erityisesti yöaikaan.

Kommunikointi 
puutteellista tai 

epätarkkaa 
ratatöiden kanssa.

Ratatöihin liittyen 
liikenteenohjaajalla 

paljon muistinvaraista 
tietoa. Muistiin 
luottaminen.

Ratatöiden suuri 
toimijakirjo ja sen 
myötä poikkeavat 
käytännöt vievät 

huomiota.

Kaikkia 
järjestelmän 

ominaisuuksia ei 
aina hyödynnetä 
esim. ajonestot.
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Järjestelmä- ja määräysmuutokset 
sekä niiden käyttöönotto

Paljon järjestelmä-, 
ohjeistus- ja 
organisaatio-
muutoksia. 

Kokonaisuus jää 
hahmottumatta.

Epäselvyyttä siitä 
mitä määräyksiä 

pitää käytännössä 
noudattaa.

Ohjeet valmistuvat  niin 
myöhään, että 

kouluttamiseen ennen 
käyttöönottoa ei ole 

riittävää aikaa.

Voimassa olevat 
määräykset ja 

käytössä olevat 
määräykset eivät 

ole samat.

Erilaisia järjestelmiä ja 
muutoksia 

järjestelmissä on paljon.

Uusien 
järjestelmien 
käyttöön ei 

ehditä kouluttaa 
riittävästi ennen 
käyttöönottoa.

Järjestelmien 
perusominaisuuksiin 
ja toimintatapoihin ei 
ole järjestelmällisesti 

perehdytetty.

Virheelliset kulkutiet 
luokitellaan eri tavalla eri  

organisaatioissa, jolloin ne 
eivät kaikki tule 
huomioiduksi  

turvallisuusviranomaisella 
(Trafi) samalla painoarvolla.

Suurin osa 
virheellisistä 
kulkuteitä on 

turvallisia.

Kehittämistoimenpiteitä on 
vaikea tehdä ja kohdentaa, kun 

ilmiön laajuus ja vaikutukset 
eivät  ole tiedossa. 

Toimintakulttuuri ei 
kannusta ilmoitusten 

tekemiseen.

Kaikkia virheellisiä 
kulkutietietoja ei 

raportoida.

Liikenteenohjausjärjest
elmästä ei kerätä 

tietoja virheellisistä 
kulkuteistä.

Tehdyt raportit 
sisällöltään 

kirjavia

Virheellisiä reitityksiä 
pidetään mitättöminä 
tapauksina, vaikka 

kyseessä olisi 
matkustajajuna. 

Puutteellinen 
riskianalyysi.

Virheellisten 
kulkuteiden 
raportointi

TURIsta ei yhteyttä 
Trafiin, joten tiedot 
kaikista tapauksista 

eivät välity.

Tuplapöydät, pitkät 
vuorot, ratatyöt 

Pöytien 
kuormittavuuskokemuksia ei 
järjestelmällisesti kerätä ja 

hyödynnetä 
vuorosuunnittelussa.

Työn kuormittavuus 
vaihtelee paljon

Työskentelyolosuhteet
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LVM ohjaa vahvasti 
normien 

yksinkertaistamiseen.

Liikenteenohjausjärjestelmän 
omistaja ja käyttäjä ovat eri 

tahot. 

Osassa 
liikenteenohjausjärjestelmiä 
graafinen käyttöliittymä lisää 

riskiä virheille; pienet symbolit 
ja numerot, lähekkäin olevat 
valinnat. Matkustajalaiturit 

eivät näy  kaikissa 
järjestelmissä.

Livillä operaattorin ja 
infranhaltijan rooli ja 

tehtäväjako  osin 
epäselvä

Ohjausalueet 
ovat laajoja 

yksityiskohtaisesti 
tunnettaviksi.

Eri ohjauspöydissä 
erilaisia järjestelmiä, 

joissa erilainen 
toimintalogiikka.

Käyttökokemuspalautej-
ärjestelmään kerätty 

palaute ei etene 
kehitystoimenpiteiksi.

Asiointi ja toiminnan 
pyörittäminen koetaan 

hankalaksi

Riskianalyysi on puutteellinen, 
jolloin tunnistetut puutteet eivät 

ole muokkaantuneet 
parannuksiksi.

Laadunvalvonta on 
puutteellista. 

Liikenneviraston 
turvallisuusjohtamisjärjes-

telmää ei ole päivitetty 
viiteen vuoteen.

Lipsahduksia sekä 
virhevalintoja 

tapahtuu.

Valvontaviranomaisen 
toiminta on ponnetonta.

Liikenteenohjaajat 
kokevat, että Livissä ei 

korjata puutteita ripeästi, 
eikä kehittämis- ja 

parannusehdotuksia 
huomioida.

Liikenteenohjaamisen 
käyttöliittymä

Automatiikka toimii 
odottamattomasti 

ohjelmointivirheestä 
johtuen

Automatiikan 
reittimäärittelyssä ei ole 
laadunvarmistusmenet-
telyjä (matkustajajunan 
pysäytys laituriraiteelle) 

Reittimäärittelyssä 
paljon rutiininomaista 

tekemistä kerralla.

Reittimäärittelystä 
puuttuu tarkastus 

ns.  toinen silmäpari.

Reittimäärittelyyn 
liittyvät virheet

Automatiikka
virheet

Virheet  
kulkutieautomatiikoissa

Työnopastustilanteet

Toiminta 
työhönopastus-

tilanteissa

Opastaja helposti 
olettaa opastettavan 

suoriutuvan 
tehtävästä, eikä 
näin varmista.

Oppilaan taidot 
eivät riittäneet 

tehtävään.

Lipsahduksia sekä 
virhevalintoja 

tapahtuu.


