
Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on menossa tai 
vireillä raitiotiehankkeita. Raitiotietekniikka on nos-
teessa ja osaamisen tarve kasvaa näiden hankkei-
den myötä. Lisäksi alan henkilöstön keskuudessa 
on käynnissä sukupolvenvaihdos nuorempien ikä-
luokkien tullessa alalle. Uudet raitiotieammattilai-
set tarvitsevat koulutusta alan teknisissä kysymyk-
sissä. 

Hämeen ammattikorkeakoulu on yhteistyössä Hel-
singin kaupungin liikenneliikelaitoksen kanssa 
suunnitellut ainutlaatuisen suomenkielisen raitiotie-
alan täydennyskoulutuksen, jonka tavoitteena on 
tarjota raitiotiealan uusille ja vanhoille toimijoille 
ja asiantuntijoille osaamisen vahvistusta ja päivi-
tystä. Nyt koulutuksesta järjestetään kolmas toteu-
tuskerta. 

Tavoite 

Koulutus tarjoaa raitioteiden suunnitteluun ja to-
teuttamiseen osallistuville ammattilaisille hyvän 
teknisen perehdytyksen seuraaviin aihepiireihin: 

 23.1. Raitiotieradan rakennus: Päällysraken-
ne ja kisko, 1 pv 

 12.-13.2. Raitiotieradan rakennus: Rai-
tiotieradan vaihteet ja radan laitteet, 2 pv 

 13.3. Raitiotieradan ohjaava suunnittelu ja 
jatkuvakiskoraiteen tekeminen, 1 pv 

 2.4. Raitiotieradan kunnossapito ja huolto, 1 
pv 

 

Kohderyhmä 

pikaraitioteiden parissa toimivat suunnittelu– ja 
työnjohtotehtävien ammattilaiset, kaupunkien rai-
tiotiehankkeissa toimivat ja alan hankinnoista vas-
taavat ammattilaiset, aiheesta kiinnostuneet opis-
kelijat  
 
Kouluttaja 
Kouluttajana toimii raitiotietekniikan asiantuntija 
Pentti Myllymäki HKL:lta. Myllymäellä on useiden 
vuosikymmenten kokemus rautateiden, metron ja 
raitiotien parissa mm. rata– ja infrapäällikön teh-
tävissä. 

Koulutusaika  

Kevät 2019. Neljä moduulia, yhteensä 5 koulutus-
päivää. Kts. päivämäärät esitteen kohdasta 
”Tavoite” 
 
Koulutuspaikka HAMK Riihimäen kampus 
 
Hinta 1750 eur + alv. 24%  

Huom! Varaamme mahdollisuuden muutoksiin 
koulutuksen järjestelyissä. 

Lisätietoja 

Hämeen ammattikorkeakoulu 
Virve Kentta 
050 3662057 
virve.kentta@hamk.fi 
 

RAITIOTIETEKNIIKAN TÄYDENNYSKOULUTUSOHJELMA 2019 

www.hamk.fi/taydennyskoulutus 



 

www.hamk.fi/taydennyskoulutus 

Koulutuksen tavoitteet 
Koulutus antaa hyvän teknisen perehdytyksen raitiotieradan suunnittelun, rakentamisen ja 
kunnossapidon keskeisisiin kysymyksiin.
……………………………………………………………………………

1. moduuli: Päällysrakenne ja kisko 23.1.2019 

Perehdytys raitiotieradan rakentamisen pääelementteihin, päällysrakenteeseen ja kiskoon. 
Moduulin tavoitteena on ymmärtää pääelementtien merkitys raitiotieradan suunnittelussa, 
toteutuksessa ja myöhemmin kunnossapidossa. Moduuli antaa valmiuksia arvioida ja määri-
tellä eri päällysrakenneratkaisujen toimivuutta, hintaa ja kunnossapitokustannuksia.  
 
Moduuli vahvistaa opiskelijan valmiuksia ymmärtää raitiovaunun pyörien akselikerran kulku-
mekanismia raitiotieradan kiskoissa ja valita eri päällysrakenteeseen sekä käyttötarkoituk-
seen profiililtaan tarkoituksenmukaisia kiskoja ottaen huomioon niiden heikkoudet ja vah-
vuudet.  

2. moduuli: Vaihteet ja radan laitteet 12.-13.2.2019 

Perehdytys vaihteisiin ja radan laitteisiin. Tavoitteena on oppia tuntemaan vaihde risteysra-
kenteineen ja eri vaihdetyypit sekä ymmärtää niiden merkitys esisuunnittelun, toteutuksen ja 
kunnossapidon kannalta. Moduuli antaa valmiuksia määritellä ja arvioida vaihdemuotojen 
ja risteysten sopivuutta eri käyttökohteisiin, tarvittaessa laskemalla mitoittaa syväuraiset ris-
teykset ja varmistaa niiden toimivuus.  
 
Moduulissa perehdytään erikoisvaihteiden, lukollisten ja lukottomien vaihteiden sekä auki 
ajettavan lukollisen vaihteen rakenteeseen ja huomioidaan vaihteenohjausjärjestelmän tar-
peet ratasuunnittelussa. Moduulissa paneudutaan myös turvallisuusnäkökohtiin sekä kiskon-
liikuntalaitteiden merkitykseen silloilla. 

3. moduuli: Ohjaava suunnittelu ja jatkuvakiskoraiteen tekeminen 13.3.2019 

Perehdytys raitiotieradan ja vaihteiden suunnittelua ohjaavaan raidegeometrian soveltami-
seen, ongelmakohtien purkamiseen, varikkosuunnittelun aiheuttamiin tilaongelmiin ja visu-
aalisen kaupunkikuvan suunnitteluun. Moduulissa perehdytään myös poikkeusliikenteen jär-
jestämiseen pitkällä runkolinjalla, väli- ja päätepysäkkien järjestelyihin, vaunujen aukean 
tilan ongelmiin sekä siltojen aiheuttamiin vaatimuksiin rataa rakennettaessa.  
 
Moduulin käytyään opiskelija tuntee myös jatkuvakiskoraide-teorian ja käytännön, tietää 
jännityksen alaisen raiteen riskialueet avo- ja suljetulla päällysrakenteella, tuntee kiskokiinni-
tyksen läpivetovastuksen, pitkittäisen- ja poikittaisen raidevastuksen sekä kehäjäykkyyden 
merkityksen jk-raiteeseen. Lisäksi luodaan katsaus eri hitsausmenetelmiin, eri profiilien liitän-
täkiskoihin ja yleisimpiin kiskovikoihin sekä kiskon kulumisongelmiin ja niiden tarkastukseen.  

4. moduuli: Kunnossapito ja huolto 2.4.2019 

Perehdytys raitiotieradan kunnossapitoon, radan kuormitukseen ja sitä kautta elinkaarikus-
tannuksiin, sen kustannusjakaumaan sekä radan pidon tarkastuksiin. Moduulissa perehdy-
tään kunnossapidon määrittelyyn normien EN 13306 ja DIN 31051 mukaan sekä radanpi-
don töiden vastuurajoihin kaupunkialueella (Hki).  
 
Moduulissa perehdytään kiskojen ja vaihteiden sekä ratalaitteiden eri kunnossapitomenetel-
miin (mm. kunnostushitsaus ja hionta) ja rajoihin sekä vikaantumisen syihin. Lisäksi luodaan 
katsaus kunnossapidossa tarvittaviin hankintoihin sekä eri urakkatarjouspyyntöjen tekoon.  

 

 


