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Radanrakentamisen 
erikoisosaaja 

Yritys: Konepaja Mankinen Oy

Varusteluja tehdään kaikkiin markkinoilla ole-
viin konemerkkeihin. Lähes jokaisen puomin 
päähän asennettavan työlaitteen tehokas 
käyttö edellyttää rototilttiä.

ã Turvamääräykset ratatöissä ovat tiukat ja ne asettavat myös va-
rusteille tiettyjä ehtoja. Hätähinauspuomi kuuluu pakolliseen varus-
tukseen, eikä sen sijoittaminen kokonsa takia ole aina yksinkertaista. 
Helmikuussa luovutettuun Doosaniin puomi mahtui koneen etuosaan 
ylä- ja alavaunun väliin.

ã Jotta koneelle saadaan optimaalinen vakavuus, asennetaan usein 
800 –1 100 kilon lisäpaino takapäähän. Vakavuus on yksi katsastuk-
sessa mitattavista asioista.

Riihimäkeläinen Kone-
paja Mankinen Oy hal-
litsee koneiden ja lait-
teiden suunnittelun, 
valmistuksen sekä kor-
jauksen. Kunnossapito-
palvelujen ohella yritys 
on vahvistanut asemi-
aan erikoistumalla rau-
tateiden rakentamis- ja 
ylläpitokaluston suun-
nitteluun sekä valmis-
tukseen. 

   Teksti: Timo Rintakoski,  
Kuvat: Konepaja Mankinen Oy, 
Timo Rintakoski

Esko Mankisen vuonna 1952 piha-
piirin halkovajaan perustama yh-
den miehen sorvaamo on reilus-
sa 60 vuodessa kasvanut noin 30 
henkilöä työllistäväksi konepajaksi. 
yrityksen ydinosaamisaluetta ovat 
perinteiselle teollisuudelle ja maa-
taloudelle suunnatun konepaja-, 
korjaus- sekä ylläpitotoiminnan li-
säksi erikoistuminen ratatyökonei-
den suunnitteluun, valmistukseen, 
maahantuontiin ja vientiin. Kone-
pajan kylkeen on kasvanut myös 
monipuolinen varaosa- ja tarvike-
myymälä, josta löytyy erittäin katta-
va valikoima hydrauliikan- ja pneu-
matiikan varaosia sekä tarvikkeita. 
Konemerkeistä edustettuna ovat 
New Hollandin ja Casen varaosat. 

Vanha konkari rautateillä
Konepaja Mankinen Oy aloitti yh-
teistyön VR:n kanssa jo 1960-lu-

vun alkupuolel-
la huoltaen ra-
tatyökaluja ja 
-koneita sekä 
tekemällä nii-
hin varaosia. 
Siitä sai hiljalleen 
alkunsa ratatyö-
koneiden ja -työ-
kalujen valmistus. 
Räätälöidyt tuotteet olivat silloin, 
kuten tänäkin päivänä, tämän sek-
torin avainsana. Ratatöihin tarkoi-
tettuja tuotteita valmistettiin myös 
VR:n ulkopuolisille toimijoille se-
kä vientimarkkinoille oman, Ener-
co-tuotemerkin nimissä.

Tällä hetkellä tuotevalikoi-
maan kuuluu pyöräalustaisten 
kaivukoneiden kiskopyörävarus-
telu sekä niiden tarvitsemien li-
sälaitteiden valmistus. Kaivinko-
neiden käyttö ratojen rakennuk-

sessa ja huoltotöissä lisääntyy ko-
ko ajan.

Kaikkiin merkkeihin
Pyöräalustaisten kaivukoneiden 
yleisin varustelu sisältää kiskopyö-
rävarustuksen hydrauliikkasovi-
tuksineen sekä määräysten mu-
kaiset turvavarusteet. Lisäksi pal-
veluvalikoima käsittää vakauden 
vuoksi asennettavat, 800–1 100 kg 
lisäpainot, maalaukset sekä ko-
neen katsastamisen. Kaikki radoil-
la käytettävät koneet on katsastet-
tava ennen niiden käyttöönottoa.

Konepaja Mankinen Oy tekee 
kiskopyöräasennuksia käytännös-
sä kaikkiin markkinoilla oleviin 
merkkeihin. Kaivukoneiden va-
rustelu on aikoinaan alkanut Län-
nen-kaivukoneista. Nykyisin va-
rusteluja on tehty pääasiassa Vol-
vo-, CAT-, Case-, Liebherr-, Hi-
tachi-, Hyundai- ja Doosan-merk-
kisiin koneisiin. Valmius myös 
muun merkkisten koneiden va-
rustelulle on olemassa.

”Yleisin kokoluokka on noin 
16–18 tonnia. Varustelujen jälkeen 
paino nousee helposti 21 tonnin 
korville, mikä on raiteilla liikku-
van kaluston yläraja”, tuotanto-
päällikkö Kari Saari kertoo.

Tulevissa määräyksissä rajoite-
taan raiteilla liikkuvien työkonei-
den enimmäisakselipainoksi 10,5 
tonnia. Kiskopyörät asennetaan 
edessä olevan puskulevyn paikal-
le, jolloin alkuperäiset sylinterit 
ja ohjainvarret ovat käytössä. Ta-
kapäähän lisätään kiinnityskor-
vat akselille ja käyttösylinterille 
hitsaamalla.Takapäässä tarvittava 
hydrauliikka otetaan alavaunun 
lisävarusteiden ulosotosta, jos sel-
lainen on saatavilla. Vaihtoehto-
na on lisätä tukijalkojen linjoihin 
vaihtoventtiili, jolloin takapään 
kiskopyöriä ohjataan tukijalkojen 
käyttökytkimillä, edessä puskule-
vyn kytkimillä.

”Kiskopyöräakselit on nopeasti 
irrotettavissa, mikä helpottaa ko-
neen jatkokäyttöä, mikäli ratatöitä 

ã Kaivinkonekäyttöinen kiskon-
käsittelylaite PM-20 on ollut viime 
aikojen tärkein vientituote. Lait-
teessa on kiskontartunta- ja kis-
ko-ohjaustoiminnot. Käyttö vaatii 
rototilt-varustuksen. Tartuntaa 
käytettäessä suurin suositeltu 
kiskon pituus on 150 metriä. Kis-
ko-ohjaustoiminto perustuu laa-
keroituihin lautasiin, jotka lukittu-
vat kiskon hamaran alle. Näin kis-
koa voidaan ohjailla haluttuun 
kohtaan työmaalla sivusuunnassa 
kaivukoneen liikkuessa.
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ei enää ole. Esimerkiksi puskulevy 
on asennettavissa noin tunnissa ta-
kaisin”, Saari painottaa.

Itse kiskopyörät tehdään CNC-
koneistuksella taotusta teräksestä. 
Valupyöriä ei käytetä, koska pyö-
ränhalkaisijoita on niin monta. Val-
mistettavista sarjoista tulisi pieniä, 
jolloin hinta nousisi kohtuutto-
masti. Keventämättömät umpipyö-
rät parantavat koneen vakavuutta.

Turvallisuus  
merkittävässä roolissa
Ratatöiden tiukat turvallisuus-
määräykset heijastuvat myös ko-
neiden varusteluihin. Ajolankojen 
alla työskenneltäessä on kaivupuo-
min nostoraja kovilla pyörillä viisi 
ja kumipyörillä 4,5 metriä. Nosto-
korkeutta rajoitetaan erillisillä an-
tureilla, jotka tunnistavat työsken-
telykorkeuden ja rajoittavat nosta-
misen yli sallitun korkeuden. Ra-
joitinta käytetään erillisen kytken-
täkotelon kautta avaimella.

Myöhemmin voimaan astuvat 
määräysten tiukennukset lisäävät 
kytkentäkoteloon merkki-ja varoi-
tusvaloja. Myös hätähinauspuomi 
kuuluu pakolliseen varusteluun. 
Kone pitää myös maadoittaa useista 
eri kohdista. Katsastusmääräykset 
uudistuvat niin, että käyttöönotto-
tarkastuksen lisäksi koneille tulee 
pakolliseksi kahden vuoden välein 
tehtävä määräaikaistarkastus.

Varustemääräysten lisäksi ko-
neiden painot ja vakaus kuuluvat 
tarkastettavien asioiden listalle. 
Jatkossa myös aiemmin käyttöön-

ottokatsastetut koneet tulee kat-
sastaa kahden vuoden sisällä uu-
sien määräysten voimaantulosta. 
Käyttöönottotarkastus on tähän 
mennessä tehty noin 300 koneelle.

” Uusien määräysten myötä pa-
perityö tulee osaltaan lisäänty-
mään. Näin ollen yhteistyö kone-
maahantuojien kanssa on erittäin 
tärkeätä, jotta vaadittavat tiedot 
saadaan. Yhteistyö on pelannut to-
della hyvin”, suunnitteluvastaava 
Juha Pulkki sanoo.

Uusien määräysten tarkoituk-
sena on mm. yhtenäistää normit 
muun Euroopan kanssa.

Suomi ja Ruotsi edelläkävijöitä
Kumipyöräisten koneiden ratava-
rusteluissa Suomi ja Ruotsi ovat 
selkeitä edelläkävijöitä. Keski-
Euroopassa käytetään ratatöihin 
suunniteltuja koneita, jotka ovat 
pienempiä. Tällä suunnalla varus-
tellut koneet ovat monikäyttöisiä 
pitkälti sen takia, että Suomessa 
ja Ruotsissa varustellaan tavallisia 
kaivinkoneita. Näin koneilla voi-
daan työskennellä myös ratojen 
ulkopuolella.

”Olemme toimittaneet Ruotsiin 
koneita, joissa on kiskopyörien 
holkituksella mahdollisuus muut-

taa raideleveys takaisin suomalai-
seen leveyteen 1 524 millimetriä 
Ruotsin 1 435 millimetristä”, Saari 
mainitsee.

Kaivukoneen ratatyövarustelu 
kestää keskimäärin noin 2,5 viik-
koa. Konepaja Mankinen varus-
telee vuosittain noin 3–5 konetta 
ja toimittaa 12–15 varustepakettia 
asiakkaille.

Monipuoliset lisälaitevalikoimat
Työkonevarustelujen lisäksi mer-
kittävässä roolissa ovat erilaiset li-
sälaitteet ja työkalut. Esimerkik-
si Enerco PM-20 kiskonkäsittely-

ã

Toimitettujen laitteiden ja työ-
kalujen huolto on myös merkittä-
vässä osassa yrityksen toimin-
taa. Kuvan kaivinkonekäyttöinen 
keräävä sepeliharja on tullut kun-
nostettavaksi ennen sesongin 
käynnistymistä.

ã Kiskopyörät valmistetaan taotusta teräksestä CNC-koneistuk-
sella, koska valaminen tulisi lukuisten eri kokojen ja pienten sarjojen 
takia kalliiksi.

ã Takapään kiskopyörärungon päälle on asennettu kaksi 
lukittavaa tarvikehäkkiä. Myös täältä löytyy vaatimuksen-
mukaiset maadoitusjohdot.

laitetta on myyty viime ja tämän 
vuoden aikana Italiaan, Ranskaan 
ja jopa Brasiliaan saakka 22 kap-
paletta.

Muita merkittäviä kaivukonei-
siin kiinnitettäviä työkaluja ovat 
mm. erilaiset lumiharjat ja tu-
kemisaggregaatit. Myös erilaiset 
sepeliharjat, kaapelikourunosti-
met, Pandroll/Hey-Back-jousien 
irrotuslaite ja pölkynvaihtopan-
kot kuuluvat valikoimaan. Ko-
nepaja Mankisen yksi vahvoista 
osaamisalueista on VR:n kanssa 
pitkän yhteistyön myötä muo-
dostunut erikoisosaaminen rää-
tälöidyistä pienkoneista, kuten 
vaikkapa kiskonjatkosraontasaa-
jasta, ajettavista naulanrepijöistä, 
kaasuleikkausvaunuista ja pöl-
kynsiirtäjistä.

”Konepajan toiminnasta äk-
kiä laskettuna noin ¾ tulee rata-
puolen tuotteista, joten tämä on 
meille erittäin merkittävä sektori. 
Panostamme jatkossa hyvin voi-
makkaasti vientimarkkinoille, ja 
etsimme sinne niin koti- kuin ul-
komaisia yhteistyökumppaneita. 
Esimerkiksi Venäjällä on nyt suu-
ret ratainvestoinnit käynnissä niin 
uudisrakentamiseen kuin ylläpi-
toonkin”, markkinointipäällikkö 
Alpo Mättö kuvailee. 
 

Konepaja Mankinen Oy
Tehtaankatu 9, Riihimäki
Puh. 010 835 8900 
www.mankinen.fi

Rullatie 4, 60510 Seinäjoki 
(06) 428 9000

www.konejatarvike.net

HUOLLAMME TRAKTORIT
JA MAANSIIRTOKONEET!

0 FARMEX 
Kattava valikoima!  

UN –hyväksytyt IBC säiliöt 
Pick Up ja Lavetti –säiliöt  

Turvetyömaasäiliöt  
Farmarisäiliöt   

0 Farmtools Oy  06-484 6330  
www.farmtools.� 

Ammattilaisen kuljetussäiliöt  
sujuvaan työmaatankkaukseen 

Minna Koponen 050 5973737
Risto Virtanen    0400 355303

Jukurintie 10 B, TUPOS
Puh. 040 756 7622,

040 540 9161

Traktoreiden ja työkoneiden 
huollot, sekä korjaukset.

Massey Ferguson - New Holland - 
SGN - M Filter - Konekesko

Kyröskoskentie 190, 
39310 VILJAKKALA
www.pikkumattioy.fi

Eerolantie 65, 16200 Artjärvi
045 6719789

Valmistamme, korjaamme ja huollam-
me päällirakenteita raskaan kaluston 
tarpeisiin, sekä teemme hydrauliikka-
työt ja nosturiasennukset Etelä-Suo-
men alueella. Ota yhteyttä!

PÄÄLLIRAKENNE JA HUOLTO-
PALVELU MATTI SANDBERG TMI

Lentäjäntie 1 C16, 03100 Nummela  
puh. 050 542 5293
 

ANTIN 
AGRIHUOLTO OY
Juvankartanontie 15, 02920 Espoo

Puh. 050-544 8430
www.antinagrihuolto.com

Ympäristönhoitokoneiden, kiinteistön-
hoitokoneiden ja maatalouskoneiden 
huolto-, korjaus-, myynti- ja varaosa-

palvelua nopeasti ja joustavasti.

Konehuolto  
Hannu Onnela Oy
Kytömaanhaara 354, LOIMAA

Puh. 050-5141 169

HUOLLOT JA KORJAUKSET:
• traktorit • puimurit
• maatalouskoneet

• kiinteistönhuoltokoneet
MASSEY FERGUSON, CLAAS, 
DEUTZ-FAHR MERKKIHUOLTO

Konehuolto Leino Oy
Rusko

Puh. 0400-928 544

KORJAUS- JA 
HUOLTOPALVELUT

ETELÄ-POHJANMAA

kAiNuu sATAkuNTA

PirkANMAA

uusiMAA

vArsiNAis-suOMi

POHJOis-POHJANMAAkOkO suOMi

PÄiJÄT-HÄME
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