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Kaupunkiliikenne Oy 
 HKL yhtiöitettiin 1.2.2022, jonka seurauksena syntyi Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

 HKL pitää sisällään

 Metroliikenteen

 Kaupunkiliikenne Oy pitää sisällään

 Pääkaupunkiseudun raitiotieliikenteen

 Suomenlinnan lautan

 Kaupunkipyörät

 Joukkoliikenneinfran kehittämisen ja kunnossapidon



Kaupunkiliikenne Oy lukuina
Henkilöstö v. 2021

- Raitiovaunun kuljettajia 416

- Huolto- ja korjaamohenkilöstöä 283

- Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä 332



Kaupunkiliikenne Oy lukuina
Raitioliikenne

- Matkustajia v. 2021 n. 32 milj.

- Raitiovaunuja 122 kpl, joista liikenteessä ruuhkaisimpaan aikaan 95 kpl

- Raitiovaunupysäkkejä 315 kpl

- Linjaradan pituus n. 50 km kaksisuuntaista rataa

- Raide-Jokeri 25 km, liikennöinti alkaa 2024

- Kruunusillat 10 km, liikennöinti alkaa 2026

- Kalasatama-Pasila 4,5 km, liikennöinti alkaa 2024



Metroliikenne

- Matkustajia v. 2021 n. 56 milj.

- Metrojunia 45 kpl

- Metrojunan kuljettajia 171

- Junia liikenteessä ruuhkaisimpaan aikaan 36 kpl

- Metroasemia 25 kpl

- Radan pituus 36 km



Työskentely raitiotien läheisyydessä
Raitiotiejärjestelmän läheisyydessä tehtävien töiden suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on, että 
töillä ei aiheuteta vaaraa tai häiriötä ihmisille, raitioliikenteelle eikä raitiotien rakenteille ja laitteille.

Työskenneltäessä raitiotiealueen ulkopuolella, on huomioita mm. seuraavia asioita erityisesti silloin, jos 
ei olla yhteydessä Kaupunkiliikenteeseen.

 Työt eivät saa ulottua raitiotiealueelle ilman, että siitä on sovittu Kaupunkiliikenteen kanssa

 Työkone ei vahingossakaan saa ulottua raitiotiealueelle ilman lupaa

 Työmaa ei saa tukkia raitiovaunun ovien puoleiselle reunalle mitoitettua evakuointitilaa, joka on 1,2 
metriä



Työskentely raitiotien läheisyydessä
 Työ ei saa vaikuttaa heikentävästi raitiotiejärjestelmän turvallisuuteen, rakenteeseen, laitteisiin tai 

järjestelmiin, etenkin vaihteiden lähellä sijaitsevat maakaapelit tulee huomioida (vaihteiden 
lämmitys- ja ohjauskaapelit)

 Työ ei saa vaikuttaa sähkölaitteiden toimintaan tai ulottua ajolankojen suojaetäisyyteen – myös 
kannatinlangat ja niiden kiinnitykset tulee huomioida

 Työ ei saa vaikuttaa raitiovaunupysäkkien käyttöön. Jos pysäkkejä tulee siirtää tai niihin kohdistuu 
muita toimenpiteitä, tulee niistä sopia HSL:n kanssa 14 vuorokautta ennen töiden alkua. Urakoitsijalla 
ei ole lupaa siirtää pysäkkejä



Työskentely raitiotien läheisyydessä
 Pahimmillaan huonot tai väärät toimintatavat, puutteellinen ohjeistus, perehtymättömyys ja 

piittaamattomuus saattavat johtaa vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen, jossa osalliseksi voivat 
joutua työntekijöiden lisäksi matkustajat ja muu liikenne.

 Katuosuudesta ja kellonajasta riippuen raitiovaunuja kulkee tiheimmillään jopa minuutin välein.

 Jännitekatkosta ja työmaadoituksesta on aina sovittava erikseen Kaupunkiliikenteen kanssa 
vähintään 14 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Työt voidaan aloittaa vasta, kun 
Kaupunkiliikenteen edustaja antaa siihen luvan.

 Kaupunkiliikenne velvoittaa urakoitsija suorittamaan ja kirjaamaan kaivutäyttöjen tiiveyden yleisten 
ohjeiden mukaan.

 Urakoitsija tilaa Kaupunkiliikenteeltä kiskojen toppauksen ennen päällystystöiden aloittamista.



Ajojohtimet
Ajojohtimet ovat aina jännitteiset, myös yöaikaan.

Ajojohtimissa on nimellinen 600 voltin tasajännite,

joka on ihmiselle hengenvaarallinen. Sähköiskun voi saada

Koskettamalla johdinta suoraan tai välillisesti esim. 

työ- ja nostokoneiden, rakennustarvikkeiden tai telineiden kautta.

Ajojohtimien läheisyydessä työskenneltäessä on 

Muistettava vähimmäisetäisyydet (SFS 6002):

- Henkilöiden etäisyys 2 m

- Työkoneiden etäisyys 2 m

Työskenneltäessä alle 2 metrin päässä raitiotien jännitteisistä

osista, tulee jännitteet katkaista. Jännitteet kytketään takaisin, kun työn suorittaja ja kytkentämääräyksen 
antaja on varmistunut siitä, että työ on valmis eikä jännitteen kytkemisestä aiheudu vaaraa



Kannatinlangat
Ajolangat ripustetaan kannatinlangoilla

Joko pylväisiin tai rakennusten julkisivuihin.

Kannatinlankoja ja muita ajojohdinjärjestelmän osia 

koskevat vähimmäisetäisyydet työskenneltäessä

ovat samat kuin ajolangoilla:

- Henkilöiden etäisyys 2 m

- Työkoneiden etäisyys 2 m

Ajojohtimiin ja kannatinlankoihin ei saa tulla mekaanista rasitusta.

Ajojohtimiin ja kannatinlankoihin osumisesta tulee aina ilmoittaa Kaupunkiliikenteelle

Kannatinlangat on eristetty ja tarvittaessa Kaupunkiliikenteen kunnossapito asentaa eristimiä lisää.



ATU eli aukean tilan ulottuma
Aukean tilan ulottuma (ATU) on suoralla radalla ja vähintään

250 metrin kaarresäteellä leveyssuunnassa 2,9 m

Kaarteissa vaunun tarvitsema tila on suurempi kuin suoralla

ja ATU:a levennetään vastaavasti. 

Jos kaarresäde on alle 250 metriä, ATU:a on levennettävä,

jolloin rata-alueen vaatima tila ja raideväli kasvavat.

Levennystä merkitään kirjaimella e.



ATU eli aukean tilan ulottuma
Aukean tilan ulottuma on korkeussuunnassa 6,0 m

kiskon selästä mitattuna. Lisäksi ATU:n yläpuolella on vir-

roittimen alue, joka on yhtä leveä kuin ATU ja 2,1 m

korkea.

Ota aina selvää työkohteessa, mikä on virroittimen 

vaikutusalueen ylin korkeus, sillä se vaihtelee

7,8 – 9,2 m:n välillä, riippuen ollaanko kanta-

Kaupungissa vai pikaraitiotiellä.

Poikkeuksena sillat ja tunnelit.



Vaadittavat suunnitelmat
 Työmaan turvallisuussuunnitelma aina kun tehdään rakennustyötä alle 2 metrin päässä raitiotien 

osista

 Rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma (työmaasuunnitelma) aina kun tehdään 
rakennustyötä alle 2 metrin päässä raitiotien osista

 Vaarallisten töiden suunnitelma, mikäli tehdään vaarallisia töitä

 Tilapäisten liikennejärjestelyiden suunnitelma kun tehdään rakennustyötä alle 2 metrin päässä 
raitiotien osista -> Helsingin kaupungin ohjeistus



Vaadittavat suunnitelmat
 Kaivusuunnitelma, jos kaivutöitä tehdään alle 2 metrin päässä kiskosta
 Kaivutöiden suunnittelussa on huomioitava raitiotien ja kadun rakenne ja selvittää kaapelit, johdot ja putket

 On arvioitava myös sortuman vaara ja kadun rakenteen kantavuus sekä vakavuus raitiotien läheisyydessä

 Kaivannon tuenta ja muut suojaustoimenpiteet (syvyys, luiskan kaltevuus, kuormitus, tärinä, painuma ym.)

 Ennen kaivutöitä alkukatselmus luvan myöntäjän kanssa – katselmuksesta tulee tiedottaa myös 
Kaupunkiliikennettä

 Kaivannon täyttöjen tiiveyden kirjaus yleisten ohjeiden mukaan

 Työsuunnitelma aina kun tehdään rakennustyötä alle 2 metrin päässä raitiotien osista

 Suunnitelma raitiotien turvallisuudesta, mikäli sitä ei työmaan turvallisuussuunnitelmassa ole 
huomioitu

 Tulityösuunnitelma, jos tulitöitä tehdään alle 2 metrin päässä kiskosta tai sähköradasta



Muut vaadittavat suunnitelmat
 Nostosuunnitelma
 Jos taakka/työkone voi ulottua raitiotiealueelle tai jos nostetaan raitiotien päällä, jolloin on varattava myös 

jännitekatko

 Radan tuentasuunnitelma, jos kaivannon koko ja sijainti niin edellyttävät

 Paalutussuunnitelma, jos paalutetaan alle 10 metrin päässä kiskosta

Ja mikäli Kaupunkiliikenne katsoo tarpeelliseksi, niin

 Rakenteiden siirtymisen/painumisen seurantasuunnitelma

 Riskienhallintasuunnitelma
 Mikäli töitä tehdään alle 2 metrin etäisyydellä lähimmästä kiskosta



Urakoitsijan vastuu
Urakoitsija vastaa kaikista raitiotien läheisyydessä tehtävien töiden aiheuttamista haitoista ja vaurioista, 
määritetyistä raja-arvoista ja mittaustuloksista tai laadituista suunnitelmista riippumatta.

Minkään tässä yhteydessä mainitun suunnitelman tai laskelman kommentointi Kaupunkiliikenteen 
taholta ei vaikuta urakoitsijan vastuisiin.

Edellisillä dioilla mainitut suunnitelmat tulee toimittaa liitteeksi Kaupunkiliikenteelle tehtävään 
työilmoitukseen.

Työt raitiotiellä ja sen läheisyydessä eivät voi alkaa ennen kuin kaikki suunnitelmat on toimitettu.

Urakoitsijan tulee tehdä ilmoitus kaikista raitiotiealueen työmailla tapahtuneista Tapaturmista ja Läheltä 
piti-tilanteista 



Raitiotiealueella vaadittavat pätevyydet
 Tieturva 1 – maksuton verkossa

 Tieturva 2 tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtivilta ja 
niistä vastuussa olevilta – maksuton verkossa 1.1.2022 alkaen

 PKS Katutyöt koulutus ainakin yhdeltä työmaalla paikalla olevalta vastuuhenkilöltä

 Raitiotien rata-alueen sähköturvallisuuskoulutus, jos työt tehdään alle 2 metrin päässä raitiotien 
jännitteisistä osista

 Vahva suositus voimassaolevasta ensiapukurssista

 Pätevyydet kirjataan Kaupunkiliikenteelle tehtävään työilmoitukseen



Raitiotiealueella vaadittavat turvavarusteet
 Tie- ja ratatöissä heijastava suojavaatetus, luokka 3

 Leukahihnallinen (monipistekiinnitys) suojakypärä oikein kiinnitettynä.

 Turvajalkineet

 Silmäsuojaimet työriskien vaatimusten mukaan

 Kuulosuojaimet, kun melutaso ylittää 85 desibeliä

 Suojakäsineet työtehtävän mukaan

 Pölyävissä työvaiheissa hengityksensuojain

 Näkyvillä kuvallinen henkilötunniste, jossa nimi, veronumero ja palkanmaksajan nimi



Kertauksena
 Seuraavat suunnitelmat aina kun työtä tehdään 2 metriä lähempänä 

raitiotiejärjestelmää:

 Työmaan turvallisuussuunnitelma

 Rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma (työmaasuunnitelma)

 Kaivusuunnitelma

 Tilapäisten liikennejärjestelyiden suunnitelma

 Työsuunnitelma

 Tulityösuunnitelma



Kertauksena
 Muut suunnitelmat:

 Nostosuunnitelma, jos taakka/työkone voi ulottua raitiotiealueelle tai jos nostetaan raitiotien 
päällä

 Suunnitelma raitiotien turvallisuudesta, mikäli sitä ei työmaan turvallisuussuunnitelmassa ole 
huomioitu

 Radan tuentasuunnitelma, jos kaivannon koko ja sijainti niin edellyttävät

 Paalutussuunnitelma, jos paalutetaan alle 10 metrin päässä kiskosta

 Urakoitsijan tulee tutustua Työt raitiotien läheisyydessä – ohjeistukseen sekä Raitioteiden 
suunnitteluohjeeseen.



Yhteystiedot
Työilmoitus tehdään Kaupunkiliikenteen internetsivuilta:

www.kaupunkiliikenne.fi -> Työt raitiotieradan läheisyydessä -> Ohjeita urakoitsijalle ja 
palveluntarjoajalle – Työskentely kiskoalueella – lomake.

Työilmoitus pitää sisällään kaikki raitiotien läheisyydessä tehtävät työt, kuten sähkökytkennät, kaivu- ja 
nostotyöt ym.



Yhteystiedot
Hätätöissä tai onnettomuustilanteissa ilmoitus:

Kaupunkiliikenteen liikenteenohjauskeskukseen 09 310 34962 (24/7)

Sähköasioissa yhteys 09 310 35333 (virka-aikaan)

Radan toppaamisen yhteystiedot 09 310 70407 (virka-aikaan)

Raitiovaunu- tai bussipysäkkien siirrosta HSL:n kanssa s-postilla infra@hsl.fi



Yhteystiedot
Raitiotien rata-alueen sähkötyöturvallisuuskoulutus:

Proxion rataopiston koulutuskalenterin kautta (https://www.proxion.fi/rataopisto/)

Lisätietoja:

Terhi Vadén 09 310 22417 terhi.vaden@kaupunkiliikenne.fi 16.2.2022 alkaen 

Jouni Ikonen 09 310 35869 jouni.ikonen@kaupunkiliikenne.fi 16.2.2022 alkaen



Seuraa meitä somessa:
Facebook

Twitter
Instagram


