
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampereen raitiotien kunnossa-

pidon päivystyksen ja varalla-

olon suunnittelu 

Mika Puttonen 

 

 
 
 
OPINNÄYTETYÖ 
Marraskuu 2019 
 
Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma 
 
 
 



 

 

 

TIIVISTELMÄ 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma 
 
PUTTONEN, MIKA: 
Tampereen raitiotien kunnossapidon päivystyksen ja varallaolon suunnittelu 
 
  
Opinnäytetyö 28 sivua, joista liitteitä 3 sivua 
Marraskuu 2019 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Tampereen raitiotien kunnossapi-
toallianssille kunnossapidon päivystyksen ja varallaolon suunnitelma, joka aut-
taa toteutusvaiheen toteuttamisessa. Opinnäytetyössä käytettiin apuna infor-
maatiota työmaalta sekä haastateltiin eri yhteistyötahoja.  
 
Opinnäytetyössä selvitettiin päivystäjien ja takapäivystäjien pätevyyksiä, sekä 
kunnossapitoallianssille kuuluvia kunnossapito vastuualueita. Työhön sisältyi 
myös päivystyksen työvuorojen suunnittelua, sekä mahdollisia päivystys -ja eri-
koistilanteita sekä niiden kustannustehokasta toteuttamista.  
 
Opinnäytetyö tehtiin NRC Group Finland Oy:n organisaatiossa, joka toimii 
osana Tampereen raitiotieallianssia sekä kunnossapitoallianssia. Päivystyksen 
ja varallaolon suunnitelmat tulevat soveltuvasti käytäntöön vuoden 2020 aikana. 
Haastavana kohtana opinnäytetyössä oli työn laajuus sekä kehitysvaiheen ai-
kana niukasti saatavilla ollut materiaali. 
 
Tulevaisuudessa tämän työn tarkoitus kokonaisuudessaan on toimia vankkana 
pohjana kehittyvien suunnitelmien tueksi. Työn rakenne on tehty niin, että uu-
sien päivityksien sekä tietojen päivitys tähän työhön tulisi käydä vaivatta.  
 

  

Asiasanat: raitiotieallianssi, kunnossapitoallianssi, päivystys, kustannustehokkuus 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Construction Site Management 
 
PUTTONEN, MIKA: 
Planning the Emergency and Standby Maintenance of the Tampere Tramway 
 
Bachelor's thesis 28 pages, appendices 3 pages 
November 2019 

The purpose of this thesis was to develop a maintenance standby and standby 
plan for the Tampere Tram Maintenance Alliance, which will help in the imple-
mentation phase. The thesis used information from the construction site and in-
terviewed various partners. 
 
The thesis explored the competencies of the on-duty and rear-duty staff and the 
maintenance responsibilities of the maintenance alliance. The work also included 
planning of on-call shifts, as well as possible on-call and emergency situations 
and their cost-effective implementation. 
 
The thesis was carried out in the organization of NRC Group Finland Oy, which 
is part of the Tampere Tram Alliance and the Maintenance Alliance. The plans 
for on-call time and stand-by will be put into practice already in the winter of 
2020. The scope of the thesis was the scope of the thesis and the scarce mate-
rial available during the development phase. 
 
In the future, the whole purpose of this work is to serve as a solid foundation for 
supporting evolving plans. The work is structured so that new updates and infor-
mation updates for this job should be effortless. 
 

Key words: tram alliance, maintenance alliance, duty, cost-effectiveness 



  4 

 

SISÄLLYS 

1   JOHDANTO .......................................................................................... 6 

2 ALLIANSSIMALLIN HYÖDYNTÄMINEN SEKÄ YHTEISTYÖ ............... 7 

2.1 Kunnossapitoallianssi ..................................................................... 7 

2.2 Yhteistyön toimivuus eri toimijoiden kanssa ................................. 10 

2.2.1 TRO .................................................................................... 11 

2.2.2 ROK .................................................................................... 11 

2.2.3  LASSI ................................................................................. 11 

2.2.4  Skoda Transtech ................................................................ 12 

3 PÄIVYSTYS ........................................................................................ 13 

3.1 Päivystäjän ja takapäivystäjän pätevyydet ................................... 13 

3.1.1  Päällysrakenne ................................................................... 13 

3.1.2  Sähkötyöt ........................................................................... 15 

3.1.3  Kausiluonteiset ................................................................... 16 

3.2   Päivystyksen toteutus ................................................................. 16 

3.2.1 Ympärivuorokautinen päivystys .......................................... 17 

3.2.2  Työvuorot ........................................................................... 17 

3.3.3  Vasteajan optimointi ........................................................... 18 

3.2.4  Takapäivystäjien sijainti ..................................................... 19 

3.2.5  Kustannustehokkuus .......................................................... 20 

4 POIKKEUSTILANTEET PÄIVYSTYKSESSÄ ..................................... 22 

4.1 Lumipäivystys............................................................................... 22 

4.2 Erikoispäivystys ............................................................................ 22 

4.2.1  Lehtikelit syksyllä ............................................................... 22 

4.2.2  Juhlapyhät sekä muut tapahtumat ..................................... 23 

5 POHDINTA ......................................................................................... 24 

LÄHTEET ................................................................................................. 25 

LIITTEET ................................................................................................. 26 

Liite 1. Kunnossapitoallianssin vastuualueet. ...................................... 26 



  5 

 

 LYHENTEET JA TERMIT  

 

 

TRO  Tampereen raitiotie Oy 

ATU-alue  Radan aukea tila 

Kiintoraide Laattatyyppi, jossa betoniset kaulukset ja yhtenäinen 

laatta 

Erilliskaista  Laattatyyppi, jossa raiteet erillään ja laatat erillään toi-

sistaan 

Pölli  Raitiotie -ja viherkaistalla kiskojen alle tuleva betoninen 

tuki, johon kisko kiinnitetään 
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1   JOHDANTO 

 

 

Tampereen raitiotien rakentaminen sai ensimmäiset päätöksensä vuonna 2016. 

Tällöin Tampereen kaupunginvaltuusto teki toteutuspäätöksen, joka koski rai-

tiotien ensimmäisen vaiheen rakentamista. Rakentamisen toteutus tapahtuu alli-

anssimuotona. Tampereen raitiotieallianssin muodostavat NRC Group Finland 

Oy, YIT Rakennus OY sekä Pöyry Finland Oy. Suunnittelusta vastaa NRC 

Group Finland Oy sekä Pöyry Finland Oy ja rakentamisesta NRC Group Finland 

Oy sekä YIT Rakennus Oy.  

 

Raitiotien ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkoi vuonna 2017. Ensimmäisen 

vaiheen rakentamiseen kuuluu raitiotieradan rakentaminen väylälle Pyynikintori 

– TAYS – Hervanta. Tämä linja kattaa viisi eri aluetta, joihin kuuluvat: Keskusta, 

Kaleva, Hervannan valtaväylä, Hervanta sekä Hervannan Ruskossa sijaitseva 

varikkoalue. Lisäksi allianssille kuuluu ratainfran kunnossapito, joka toteutetaan 

kunnossapitoallianssina. Kunnossapitoallianssin muodostavat TRO, NRC Fin-

land Oy ja YIT Suomi Oy. Tämä työ käsittelee kunnossapitoallianssia sekä päi-

vystyksen suunnittelua. 

 

Tarkoituksena tässä työssä on luoda Tampereen raitiotien kunnossapitoallians-

sille päivystyksen ja varallaolon suunnitelma. Pääkohtina työssä perehdytään 

päivystäjien vaatimien pätevyyksien määrittelyyn sekä päivystys resurssien -

että vuorojen suunnitteluun ja sen kustannustehokkaaseen toteutukseen. 

Työssä kerrotaan allianssimuodon tuomista mahdollisuuksista kunnossapitoon, 

sekä yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa. Työn sisältöön kuuluu myös päi-

vystyksen erikoistilanteiden läpikäyntiä. 

 

Lopuksi työssä käsitellään pohdintaa sekä työn yhteenvetoa, miten toteutuskel-

poinen suunnitelmista tuli. 

 

Osa opinnäytetyöstä ei ole julkista. Osa työn tuloksista jää vain tekijän ja koh-

deyrityksen käyttöön. 
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2 ALLIANSSIMALLIN HYÖDYNTÄMINEN SEKÄ YHTEISTYÖ 

 

 

2.1    Kunnossapitoallianssi 

 

Tampereen raitiotien kunnossapidosta vastaa kunnossapitoallianssi. Kunnossa-

pitoallianssin muodostava TRO, NRC Group Finland Oy sekä YIT Suomi Oy. 

Kunnossapitoallianssisopimus kirjoitettiin 12.2.2019. Kunnossapitoallianssin so-

pimuskausi kattaa aikavälin 12.2.2019 – 31.5.2029. Sopimuskausi jakautuu 

kahteen eri osuuteen, jotka ovat toukokuun lopussa 2022 päättyvä kehitysvaihe 

ja sen jälkeen erikseen tilattavat kaksivuotiset kunnossapitojaksot.  

 

Sopimuksen tavoitebudjetti on noin 21,8 miljoonaa euroa, josta kehitysvaihee-

seen on varattu noin 4,6 miljoonaa euroa koko osuudesta. NRC Finland Oy:n 

sekä YIT Suomi Oy:n molempien osapuolien osuus on 50 prosenttia sopimuk-

sesta. (Raitiotieallianssi 2019a) 

 

Tampereen Raitiotien kunnossapito koostuu seuraavista osakokonaisuuksista: 

- päällysrakenne 

- pysäkkialueet 

- vaihteet 

- radan varusteet ja laitteet 

- radan ohjaus- ja turvalaitejärjestelmät 

- radan merkit 

- ratajohto 

- sähkönsyöttöasemat 

- raitiotieradan pylväät 

- taitorakenteet 

- talvikunnossapito 

- varikko. 

 

Raitiotien kunnossapidossa kunnossapitoallianssille kuuluvat vastuualueet ovat 

kuvattuna taulukossa 1. Kunnossapitoallianssin toimintaan ei kuitenkaan kuulu 

Raitiotieallianssin rakenteiden takuukorjaukset, vaan ne suoritetaan Raitiotiealli-
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anssin toimesta. Raitiotiepysäkeillä, viheralueilla sekä kannatinlankojen eri si-

jainnilla on merkitys kunnossapitoallianssille kuuluvissa vastuissa ja ne ovat ku-

vattuna tarkemmin Liitteessä 1. 

 

TAULUKKO 1. Kunnossapitoallianssille kuuluvat vastuualueet. 

Osa-alue Kunnossapitovastuu 

Raitiotiejärjestelmä  

Raitiotie ja sen varusteet Kunnossapitoallianssi 

Sähkö -ja turvalaitteet  

Ratajohtopylväät Kunnossapitoallianssi 

Yhteiskäyttöpylväät (pl. valaisimet) Kunnossapitoallianssi 

Raitiotien opastimet Kunnossapitoallianssi 

Raitiotien turvalaitteet Kunnossapitoallianssi 

Sähkönsyöttöasemat ja jakokaapit  

Sähkönsyöttöasemien sähköjärjestel-

mät 

Kunnossapitoallianssi 

Raitiotiejärjestelmän jakokaapit Kunnossapitoallianssi 

Varikko  

Varikon viheralueet pl. puut Kunnossapitoallianssi 

Varikon öljyn- ja hiekanerotusjärjestel-

mät 

Kunnossapitoallianssi 

Varikon piha-alue sis. varusteet ja va-

laisimet 

Kunnossapitoallianssi 

Viheralueet  

Nurmirata (Sammonkatu, Teiskontie, 

Hermiankatu ja Makkarajärvi) 

Kunnossapitoallianssi 

Nurmiradan ATU:n ulkopuoliset viher-

alueet (Sammonkatu ja Teiskontie) 

Kunnossapitoallianssi 

Taitorakenteet  

S10 Turtolan akk Kunnossapitoallianssi 

S11 Kokin risteyssilta Kunnossapitoallianssi 

S13 Hallinjoen ratasilta Kunnossapitoallianssi 

S14 Vackerin aks A Kunnossapitoallianssi 
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S17 Lammelankallion akk Kunnossapitoallianssi 

S18 Hallilan akk Kunnossapitoallianssi 

S19 Koivusenojan ratasilta Kunnossapitoallianssi 

S23 Kekkosentien aks Kunnossapitoallianssi 

TM21 Itsenäisyydenkaadun aks Kunnossapitoallianssi 

TM22 Itsenäisyydenkatu Kunnossapitoallianssi 

TM22A Itsenäisyydenkadun aks Kunnossapitoallianssi 

TM22B Tunnelin länsipuoli Kunnossapitoallianssi 

TM23 Rieväkatu, masto 38 Kunnossapitoallianssi 

TM24 Rieväkatu, masto 37 Kunnossapitoallianssi 

TM24A Rieväkatu, S6 Kunnossapitoallianssi 

TM25 Vuohenojan aks alataso Kunnossapitoallianssi 

TM28 Vuohenojan rs alataso Kunnossapitoallianssi 

TM28A Vuohenojan rs pohjoinen Kunnossapitoallianssi 

TM28B Vuohenojan rs eteläinen Kunnossapitoallianssi 

TM29 Kokin risteyssilta pohjoinen Kunnossapitoallianssi 

TM30 Laulun pysäkki Kunnossapitoallianssi 

TM31 Laulunsilta Kunnossapitoallianssi 

TM36 Teiskontien tukimuurit Kunnossapitoallianssi 

TM37 Kekkosentien silta Kunnossapitoallianssi 

TM38 Vieritien tukimuuri Kunnossapitoallianssi 

Katualueet  

Sekaliikennekaistat (sis. talvikunnos-

sapito) 

Kunnossapitoallianssi 

Raitiotien huoltotiet (sis. talvikunnos-

sapito) 

Kunnossapitoallianssi 

Tasoristeysalueet Kunnossapitoallianssi 

Pysäkkialueet  

Raitiotiepysäkit Kunnossapitoallianssi 

Raitiotiepysäkkien roska-astioiden 

tyhjennys 

Kunnossapitoallianssi 

Muut  

Tohtorinpuiston hulevesipumppaamo Kunnossapitoallianssi 

Reunakivien uusiminen Kunnossapitoallianssi 
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Kunnossapitoallianssi aloittaa kunnossapitotehtävät vuonna 2019 alueilla, jotka 

on luovutettu tilaajalle ennen Kunnossapitoallianssin muodostamista ja laajen-

taa kunnossapitotöitään luovutusten edetessä. Kunnossapidon eri vaiheiden 

ajoitus selviää kuvasta 1. 

 

 

 

KUVA 1. Kunnossapitovaiheiden aikataulu. (Raitiotieallianssi 2019e.) 

 

2.2    Yhteistyön toimivuus eri toimijoiden kanssa 

 

Kunnossapitoallianssi toimii yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa. Yhteis-

työn ennaltasuunnittelu auttaa tehokkaaseen toteuttamiseen. Resurssien sekä 

työkoneiden hankinta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa takaa kustannus-

tehokkaan lopputuloksen.  

 

Yhteisiä toimijoita kunnossapitoallianssin kanssa ovat muun muassa TRO, 

ROK, LASSI, Skoda Transtech Oy sekä muita yksityisiä toimijoita. Näistä yh-

teistyötoimijoista, sekä niiden osallisuudesta kunnossapidossa on kerrottu seu-

raavissa kappaleissa.  
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2.2.1 TRO 

 

TRO eli Tampereen Raitotie Oy on Tampereen kaupungin omistuksessa oleva 

yhtiö. TRO toimii tilaajana Tampereen raitiotien rakentamisessa, kalustohankin-

nassa, rahoituksen järjestämisessä, sekä vastaa Ratikan brändistä ja raitio-

tiejärjestelmien toimivuudesta liikennöinnin alkaessa. (Tampereen ratikka 

2019b).  

 

Tampereen Raitiotie Oy omistaa rakennettavan raitiotieradan. Kaikki luovutuk-

set, jotka tehdään Tampereen Raitiotie Oy:lle kuuluvat kunnossapitoon. TRO:n 

kunnossapitovastuualueisiin kuuluvat muun muassa seuraavat: 

- sähkönsyöttöasemien talotekniikka 

- varikon talotekniikka ja sisätilat 

- raitiotien pysäkkikatokset ja niiden varusteet. 

 

2.2.2 ROK 

 

ROK eli raitioliikenteen ohjauskeskus huolehtii Tampereen raitiotiellä muun mu-

assa liikenteen -sekä toiminnanohjauksesta ja tuesta. Liikenteenohjauksella tar-

koitetaan liikennöinnin sujuvuutta -että liikennöintiin vaikuttavien asioiden enna-

kointia ja ennaltaehkäisyä. Toiminnanohjaus kattaa kategoriat kuten tapahtu-

malokin ylläpitoa sekä kriisiviestintää.   

 

ROK huolehtii vikailmoitusten teosta ja niiden kulkua osapuolilta toisille. Kuljet-

tajalta saa paljon informaatiota liikenteestä, joista kuljettaja tiedottaa ROK:lle. 

Saaduista tiedoista ROK välittää viestiä eteenpäin esimerkiksi kunnossapitoon. 

Tärkeätä vikailmoitusten viestinnässä on selkeiden vastuualueiden jako. (Uo-

lamo 2019) 

 

2.2.3   LASSI 

 

LASSI eli liikennöintiallianssin muodostavat VR-Yhtymä, Tampereen Raitiotie 

Oy sekä Tampereen kaupunki. Ratikan henkilökunta työllistyy liikennettä operoi-

valle VR Yhtymälle. Liikennöintiallianssi vastaa kehitysvaiheessa muun mu-

assa: 
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- liikenteen ja palvelukonseptin suunnittelusta ja testauksesta 

- henkilöstösuunnittelusta  

- liikenteenohjaajien ja kuljettajien rekrytoinnista ja koulutuksesta. 

 

LASSI tekee yhteistyötä kunnossapitoallianssin kanssa ja yhteisinä teemoina 

ovat esimerkiksi työturvallisuus/riskien tunnistaminen, ratikan kuljettajahenkilös-

tön hyödyntäminen kunnossapitotöissä, ratakapasiteetin varauksen suunnittelu. 

(Tampereen ratikka 2019c.)  

 

2.2.4   Skoda Transtech  

 

Tampereen raitiotievaunut tulevat Skoda Transtech Oy tehtaalta Kainuusta. Rai-

tiotievaunujen malli on ForCity Smart Artic X34. Vaunut ovat noin 37 metriä pitkiä, 

kolmiosaisia ja kahteen suuntaan ajettavia. Suurin kapasiteetti vaunulla on 264 

matkustajaa ja istumapaikkoja vaunu tarjoaa 104 kpl. Tilaa vaunusta löytyy myös 

12 lastenvaunulle tai 6 isolle pyörätuolille sekä 6 paikkaa polkupyörälle ja 4 mer-

kittyä paikkaa opaskoiran kanssa matkustaville. (Tampereen ratikka 2019d.) 

 

Skoda Transtech:llä on kunnossapitosopimus kunnossapitoallianssin kanssa. 

Ensimmäisen vaunun tulo Tampereelle sijoittuu vuoden 2020 kevääseen, jonka 

jälkeen alkavat tyyppikokeet. Tyyppikokeiden aikana vaunun omistaa Skoda 

Transtech ja omistaja on tällöin myös velvollinen kuljettajan palkkaamisessa. 

Vaunun tulisi siirtyä TRO:n omistukseen marraskuussa 2020.  
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3 PÄIVYSTYS 

 

 

Raitiotien kunnossapidon päivystys toteutetaan niin, että yksi henkilö on päivys-

tysvuorossa koko ajan. Päivystäjällä tulee olla tarvittavat työkalut sekä varaosat 

mukanaan vian korjaukseen. Lisäksi päivystäjällä on apunaan kaksi takapäivys-

täjää, jotka lähtevät päivystäjän soitosta vikakohteeseen. Tulevissa kappaleissa 

kerrotaan päivystäjien pätevyyksistä, työvuoroista, vasteajasta sekä tämän kai-

ken kustannustehokkaasta toteuttamistavasta.  

 

3.1  Päivystäjän ja takapäivystäjän pätevyydet 

 

Päivystäjällä tulee olla tietyt pätevyydet, jotta hän voi toimia päivystystehtävissä. 

Päivystäjän pätevyydet eivät ole samat kuin takapäivystäjillä. Vian sattuessa 

päivystäjän velvollisuus on ilmoittaa pätevyyttä vastaavalle takapäivystäjälle 

viasta ja kutsua tämä kohteeseen, jollei päivystäjä itse voi vikaa korjata. Päte-

vyydet koskevat myös normaaleissa työvuoroissa työskenteleviä henkilöitä, 

jotka tekevät kyseisiä työkohtia. 

 

Päivystyspätevyysluokkia Tampereen raitiotien kunnossapidossa on kolme, 

joissa jokaisessa on yksityisempiä pätevyyksiä alakohtina. Pätevyydet luetel-

laan seuraavissa kappaleissa sekä niistä annetaan joitakin perustietoja liittyen 

pätevyyskohtaan. 

 

3.1.1   Päällysrakenne 

 

Päällysrakennepätevyyksiin luetaan viisi erillistä pätevyysmoduulia. Näistä päte-

vyyksistä ja niiden sisällöstä on päätetty Kunnossapitoallianssin toimesta. Pääl-

lysrakennepäteväksi henkilö voidaan todeta, jos yksi tai useampi seuraavista 

pätevyyksistä on suoritettu. Pätevyyskohdat kattavat seuraavat: 

 

1. Kiintoraide/erilliskaista 

o Henkilö ymmärtää eri laattatyyppien rakenteet ja eristys-

tavat, sekä osaa rakentaa/korjata kyseiset laattatyypit. 

Henkilö osaa kiskon kiinnitysmekanismien toimintatavan 
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sekä erottaa eri pöllien tarkoituksen. Tämän pätevyyden 

omaava henkilö voi toimia myös käsin tehtävissä hionta-

töissä. 

 

2. Sepeliraidepätevyys 

o Henkilö ymmärtää sepelin toiminnan sekä sepelin tuen-

taan tarvittavat työvaiheet. Henkilö osaa tunnistaa pöllit ja 

vian sattuessa korjata vanhan tai vaihtaa uuden. Kiskon 

eristys ja hiontatyöt sekä radan merkkien perustuksen 

tietotuntemus.  

 

3. Vaihdepätevyys 

o Vaihdepätevä henkilö osaa mitata vaihteen oikeista koh-

dista sekä osaa toimia vaihteen mekaanisten osien rik-

koutuessa, kuten kielen vaihdossa. Henkilö pystyy toimi-

maan vaihteen hitsausta sekä hiontaa vaativissa työkoh-

dissa. 

 

4. Hitsaus/hiontapätevyys 

o Hitsauspätevyyden saamiseksi henkilöllä tulee olla vähin-

tään yksi seuraavista pätevyyksistä, jotka ovat: 

▪  kaarijatko-hitsaus  

▪  termiittihitsaus 

▪  jauhekaari-hitsaus 

▪ mig/mag-hitsaus. 

o Hitsauspätevyyden omaava henkilö voi luovuttaa raiteen 

liikenteelle hitsaus/hiontatoimenpiteiden jälkeen. Jatkuva-

kiskoraiteen luovuttamiseen tarvitaan hitsauspätevyyden 

lisäksi päällysrakennepätevyys. 

o Hiontapätevyyttä ei vaadita pursehiontaan, vaan työn voi 

suorittaa riittävän ammattitaidon omaava henkilö. Hit-

saustyön jälkeisen hionnan voi tehdä vain hitsauspäte-

vyyden omaava henkilö. 
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5. Yleiset pätevyydet  

o Tämä kohta sisältää laitekoulutuspätevyydet sekä kisko-

jen ja vaihteiden voitelun/pesun. 

▪ Henkilön tulee perehtyä ratatyyppiin ja sen tole-

ransseihin. Henkilö hallitsee mitoituslaitteen (Cali-

prin) ominaisuudet sekä osaa lukea ja tulkita saa-

tuja tuloksia. 

 

3.1.2   Sähkötyöt 

 

Sähkötöihin liittyen pätevyydet määrittyvät sähköratapätevyyteen sekä turvalai-

tepätevyyteen. Vahvavirtatöihin ryhtyviltä velvoitetaan sähköalan ammattitutkin-

toa, mutta lisäksi rakenteiden maadoitusjärjestelmän (VLD-laitteet) kanssa työs-

kennellessä vaaditaan sähköratapätevyys. Pätevyyksistä tarkennuksia seuraa-

vissa kohdissa. 

 

1. Sähköratapätevyys sisältää: 

o sähkönsyötön 

▪ Sähkönsyötön töihin kuuluvat sähkönsyöttöase-

man -, syöttö- ja paluuvirtakaappien huolto, ratajoh-

toerottimet, sekä muuntamoiden työmaadoitus. Pä-

tevyydessä edellytetään riittävää asiantuntemusta/ 

käytännön osaamista kyseisistä töistä. 

o  ajojohtimet 

▪ Ajojohtimet kohta sisältää jaksoeristimet, kannatin-

lankojen ja ajojohtimen kunnossapidon ja huollon, 

pylväät ja Kannatinorret, sekä ratajohdon työmaa-

doitukset. Vaaditaan riittävä asiantuntemus sekä 

käytännön osaaminen kyseisitä kohdista. 

o  varikon paikallisohjauksen 

▪ Sisältyy varikon säilytys -ja korjaamohalli. Vaadittu 

tuntemus sekä perehdytys paikallisohjaukseen liit-

tyvistä laitteista. 

 



  16 

 

 

2. Turvalaitepätevyys sisältää: 

o Liikennevalot, radan ohjaus ja turvalaitteet, vaihteen oh-

jausjärjestelmä, asetinlaitteen ja käyttöliittymälaitteen kun-

nossapito, radan vaihdeopastimet, sähköradan staattiset 

merkit, sähköiset kääntölaitteet sekä akselinlaskimet. Pä-

tevyyden suorittajalta vaaditaan riittävä asiantuntemus ja 

käytännön osaaminen kyseisistä laitteista. 

 

3.1.3   Kausiluonteiset 

 

Kausiluonteiset pätevyydet käsittävät kausiluontoisesti tehtävien töiden pätevyy-

det sekä työkoneille vaadittavat pätevyydet. 

 

1. Huoltoajopätevyys vaaditaan työkoneilla tehtäviin töihin, joihin 

kuuluvat muun muassa: 

o lumen ja sohjon poisto  

o hiekoitus, mekaaninen liukkaudentorjunta  

o polanteen poisto ja tasaus  

o hiekoitusmateriaalin ja lehtien poisto, pölynsidonta  

o uran/pintojen putsaus, harjaus ja pesu 

o nurmikon leikkuu, kalkitus ja kastelu. 

 

3.2   Päivystyksen toteutus 

 

Tampereen raitiotien kunnossapidon pääosin toteuttaa kunnossapitoallianssi. 

Kunnossapito suunnitellaan, niin että sen tulee olla toiminta valmiina vuoden jo-

kaisena päivänä. Kunnossapidon päivystyksessä on paikalla aina yksi henkilö. 

Päivystäjän tukikohta sijaitsee varikolla. Tämän lisäksi alueella on kaksi taka-

päivystäjää (yksi päällysrakenne/vaihdepätevä sekä yksi turva/sähköpätevä 

henkilö). Takapäivystäjät lähtevät päivystäjän hälytyksestä vikakohteeseen.  
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3.2.1 Ympärivuorokautinen päivystys 

 

Kunnossapito toimii 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Päi-

vystyksen piiriin kuuluu muun muassa kunnossapitoalueen pysäkkien ja kisko-

jen putsaus hiekasta/lehdistä/lumesta sekä kunnossapitoalueella tapahtuvan 

rikkoutumisen tai vian korjaus, jotta liikennöinti voi jatkua sujuvasti. 

 

Päivystystehtävien ulkopuolella päivystäjällä on myös muita tehtäviä. Varikolla 

sijaitsevassa tukikohdassa päivystäjä tekee kunnossapitoon liittyviä valmistele-

via työtehtävä. Tarvittaessa päivystäjän tulee laatia hankinta -ja puutelistoja. 

Päivystäjän tulee huolehtia päivystyskaluston kunnollisuudesta/huolloista ja var-

mistaa, että autojen varustelu työkalujen sekä varaosien puitteissa on kun-

nossa. Päivystäjän tulee selata vikalistoja ja suorittaa raportointia tehdyistä työ-

vaiheista.  

 

Varikon yleisen siisteyden ylläpito, kuten kaivojen puhdistus sekä materiaalien 

tarkastelu kuuluu päivystäjän toimenkuvaan. Päivystäjän rooli kunnossapidossa 

on merkittävä, mutta toimenkuvaan sisältyy myös paljon muita työvaiheita sekä 

huoltotoimenpiteitä. 

 

3.2.2   Työvuorot 

 

Päivystäjien työvuorojen toteuttamiseen vaihtoehtoina on vuorotyö. Vuorotyö to-

teutetaan kolmivuorotyönä, jossa päivystäjät kiertävät erillisen listan mukaan. 

Työvuorojen suunnittelussa käytetään neljän päivystäjän sekä yhden taka-

päivystäjän kiertorytmiä. Esimerkki työvuorolistan toteutuksesta löytyy kuvasta 

2, jossa päivystäjiä kuvataan värikoodein. Yhdellä päivystäjällä on yksi väri, joka 

sijoitetaan työvuorolistaan. Kuvan työvuorolistassa on käytetty yhden kuukau-

den ajanjaksoa, jossa päivän aikana on kaksi eri päivystäjää sekä arkipäivinä 

yksi henkilö normaalissa työvuorossa.  
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KUVA 2. Päivystäjien työvuorolista yhden kuukauden otannalta. 

 

Takapäivystäjät toimivat normaalissa päivätyön rytmissä 07:00-15:30. Taka-

päivystäjän tulee olla vikakohteessa tunnin kuluessa päivystäjän ilmoituksesta. 

Takapäivystäjä saa lähtiessään lähtörahan, jonka jälkeen alkavat työtunnit. Läh-

töraha vaihtelee ajankohdasta riippuen, josta esimerkki taulukossa 2.  

 

TAULUKKO 2. Takapäivystäjän lähtöraha ajankohdan mukaan. 

 

Tämä osa työn tuloksista jää vain tekijän ja kohdeyrityksen käyttöön. 

 

3.3.3   Vasteajan optimointi 

 

Päivystäjän tulee olla vian ilmettyä kohteessa tietyssä ajassa. Tämä lisää lähtö-

kohtaisesti paljon ennaltasuunnittelua. Tampereen raitiotien tilaajan tavoitteena 

vasteajan tulisi olla 20 minuuttia. Vasteajan toimivuutta testataan talven 2019-

2020 aikana ja siten vasteajan optimaalinen tavoiteaika tarkentuu lopullisesti. 

Vasteajajasta ja sen toteutumista seuraavassa kappaleessa kaksi esimerkkiä. 
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Esimerkki 1. Varikko - Pyynikintorin pysäkki. 

Kohteiden välimatka on pisimmillään 13,0 kilometriä ja lyhimmillään 10,5 kilo-

metriä. Molempien reittien laskettu ajoaika on 18 minuuttia. Tällöin tilaajan ta-

voitteena oleva 20 minuuttia on lähes mahdotonta toteuttaa. Matkan kestoksi 

voidaan arvioida liikenteestä riippuen noin 30 minuuttia, mutta pahimmassa 

ruuhkassa vieläkin kauemmin. 

 

Esimerkki 2. Varikko - Sammonaukio. 

Kohteiden välimatka on pisimmillään 9,5 kilometriä ja lyhimmillään 8,0 kilomet-

riä. Pisimmän reitin laskettu ajoaika 15 minuuttia ja lyhimmän reitin ajoaika 13 

minuuttia. Matkan kestoksi voidaan arvioida liikenteestä riippuen noin 20 mi-

nuuttia, joka täyttäisi tilaajan vasteaika tavoitteen.  

 

3.2.4   Takapäivystäjien sijainti 

 

Vasteajan toteutumisen kannalta oleellinen asia on takapäivystäjien sijainti. Ta-

kapäivystäjien vasteaika on tunti ilmoituksesta, joten asuinpaikan sijainti tulee 

suunnitella tämän mukaan. Koko päivystysalue on pituudeltaan noin 15 kilomet-

riä. Kuvassa 3 on kuvattuna päivystysalue punaisella sekä kakkosvaiheen kat-

tava alue sinisellä. Kuvasta ilmenee myös alueella olevat peittoalueet. 
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KUVA 3. Tampereen raitiotien kunnossapitoalue sekä takapäivystäjän peittoalu-

eet. (Raitiotieallianssi 2019e) 

 

3.2.5   Kustannustehokkuus 

 

Kustannustehokkaaseen toteutukseen merkittävissä määrin vaikuttaa resurs-

sien sekä koneiden työvuorojen suunnittelu. Tarvittavien resurssien määrä mää-

ritellään suunnitteluvaiheessa, mutta täydentyy käytännössä testaamalla lopulli-

seen muotoonsa. Tehokas toteutus saadaan aikaiseksi kolmivuorotyöllä teettä-

mällä. Tällöin palkallisia henkilöitä työskentelee päivystyksessä yksi kerrallaan.  

Kustannuslaskentaesimerkkejä mahdollisen päivystyksen/korjaustilanteiden 

kannalta on esitetty taulukossa 3. Esimerkeissä vertaillaan raitiotien ajolangan 

korjaustyötä, jossa ajolanka on tippunut paikaltaan siihen, että vaihde on jääty-
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nyt. Vaihteen päivystäjä/takapäivystäjä pystyy korjaamaan toimintakuntoon läm-

mittämällä, kun taas ajolangan korjaukseen vaaditaan enemmän resursseja 

sekä koneita.  

 

Kustannustehokkaan toteutukseen pyritään myös varautumalla varaosien va-

rastoimisella. Varastoitavat varaosat määritellään tutkimalla toimitusaikoja, rik-

koutumistodennäköisyyksiä ja kartoittamalla riskejä raitiotieliikenteen keskeyty-

misen kautta. Varastossa on hyvä olla normaalit kulutusosat ja hankinta-ajalta 

kriittisimmät osat, kuten vaihteet, ratajohtopylväät ja niiden kulutusosat.  

 

TAULUKKO 3. Kustannuslaskentaesimerkit mahdollisista päivystystoimenpi-

teistä. 

 

Tämä osa työn tuloksista jää vain tekijän ja kohdeyrityksen käyttöön.  
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4 POIKKEUSTILANTEET PÄIVYSTYKSESSÄ 

 

 

Kunnossapidossa on myös normaalista poikkeavaa päivystystoimintaa, johon 

tulee varautua hyvissä ajoin. Näitä poikkeustilanteita varten pitää osata enna-

koida kaluston tarve, sekä varautua lisäresurssein. Seuraavissa kohdissa käy-

dään mahdollisia poikkeustilanteita lävitse tarkemmin. 

 

4.1   Lumipäivystys 

 

Normaaliin talvikunnossapitoon kuuluu lumen poisto raiteilta, mutta suuremman 

lumimyräkän sattuessa resurssien lisäys on välttämätöntä. Säätietojen tarkkailu 

tulee olla loogisesti osana työn suunnittelua, jotta voidaan varautua resurssien 

kuten lumipäivystäjien varauksilla. Lumipäivystykseen voidaan varautua ylimää-

räisillä päivystäjillä sekä takapäivystäjillä, jos säätiedotteet näyttävät uhkaa-

valta. Kaluston realisointi myös tilanteen mukaan.  

 

4.2   Erikoispäivystys 

 

Normaalista poikkeavaakin päivystystä Tampereen raitiotieltä löytyy. Erikois-

päivystykseen luetaan esimerkiksi syksyn tuomat haasteet, sekä vuoden aikana 

järjestettävät yleiset tapahtumat kuten festivaalit. Näistä erikoispäivystys tilan-

teista kerrotaan seuraavissa kappaleista enemmän. 

 

4.2.1   Lehtikelit syksyllä 

 

Syksyn tullessa lehdet aiheuttavat huomattavasti toimenpiteitä Tampereen rai-

tiotien kunnossapidossa. Erityisesti lehtikelit aiheuttavat toimenpiteitä Sammon-

kadulla sekä Teiskontiellä, joiden varsille on istutettu lehmuksia. Lehtien put-

saukseen näillä alueilla on kiinnitettävät huomiota ja pidettävä kiskot puhtaana 

lehdistä. 

 

 Lehdet kerääntyvät myös mielellään sekalaatoissa käytettyihin urakiskoihin, joi-

den urat tulee puhdistaa huolellisesti. Urakiskojen urat tulee puhdistaa tarvitta-

essa päivittäin myös hiekoitushiekasta, jota vaunu levittää edellä ajaessaan.   
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4.2.2   Juhlapyhät sekä muut tapahtumat 

 

Tampereellakin luonnollisesti on paljon erilaisia tapahtumia varsinkin kesäai-

kaan ja ne tulee huomioida myös raitiotien kunnossapidossa. Kesällä useam-

mat konsertit, festivaalit, urheilutapahtumat työllistävät raitiotien ylläpitoa, sillä 

roskaamista tapahtuu normaalia enemmän. Tällöin tulee päivystäjän tarkkailla 

raitiotiekaistoja ja olla valmiina putsaamaan kiskot sekä pysäkki -että vaihdealu-

eet huolellisesti. Tarvittaessa päivystäjien takapäivystäjien määrää kasvatetaan 

tapahtumien ajaksi. 

 

Juhlapyhät voivat aiheuttaa vastaavia toimenpiteitä, sillä näinä päiviä suurim-

malla osalla ihmistä on vapaat. Tälläisiä tapahtumia ovat esimerkiksi vappu, ju-

hannus, uusivuosi. Huomioitavana kohtana tulee muistaa myös, että Tampere 

on ennen kaikkea opiskelijakaupunki, ja opiskelijatapahtumat voivat myös kuor-

mittaa kunnossapitoa ylimääräisillä siivouskeikoilla.  
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5 POHDINTA 

 

 

Suunnitelmien laatiminen rakennusalalla on ehdotonta työn onnistumisen kan-

nalta. Mitä enemmän on henkilöstöä ja mitä suurempi on työmaa-alue, sitä tär-

keämpää on laatia yksityiskohtaiset suunnitelmat jokaiseen työmaaosa-aluee-

seen. Tämän työn suunnitelmat tulevat käytäntöön Tampereen raitiotiin kunnos-

sapidolle, jonka työmaa-alue kattaa noin 15 kilometriä ja työllistää kymmeniä 

työntekijöitä.  

 

Tässä opinnäytetyössä kerrottiin päivystyksen sekä varallaolon toteutuksesta ja 

resursseista. Työ selvittää päivystäjien vaatimien eri pätevyyksien luokittelua 

sekä sisältöä ja niistä kerrotaan yleisluonteisesti. Pätevyydet on määritetty Tam-

pereen raitiotien kunnossapitoon. Työssä otetaan kantaa päivystyksen ympäri-

vuorokautiseen toimintaan sekä päivystysvuorojen suunnitteluun viikko tasolla. 

Kunnossapitoallianssin kanssa yhteistyötä tekeviä tahoja työssä käsiteltiin kehi-

tysvaiheen aikana mukana olevien yritysten kautta.      

 

Kunnossapitoallianssin kehitysvaihe alkoi 2019 ja tämän työn suunnitelmat päi-

vystykseen ja varallaoloon liittyen otetaan käytäntöön soveltuvin osin vuoden 

2020 aikana. Tämän työn suunnitelmia voidaan tulevaisuudessa soveltaa tarvit-

taessa tilanteen mukaan sopiviksi.  

 

Opinnäytetyön tuloksena kunnossapitoallianssille ollaan luotu vankka suunnitel-

mapohja, jonka tulisi olla valmiina käytännön kokeilua varten. Suunnitelmat voi-

vat muuttua kehitysvaiheen aikana, jonka myötä myös tämän kyseisen työn päi-

vityksen tulee päivittyä. Kehitysideana jatkoa ajatellen voisi pohtia todellisen 

kriisitilanteen ennaltasuunnittelua, sekä mahdollisesti sen demonstrointia.  
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LIITTEET       

Liite 1. Kunnossapitoallianssin vastuualueet.  

 

Kuvissa 1-5 on kuvattuna punaisella värillä kunnossapitoallianssille kuuluvat 

vastuualueet Tampereen raitiotien kunnossapidossa. 

 

 

 

 

 

KUVA 1. Kunnossapitovastuu sähköratapylvään ollessa radan sivussa.  
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KUVA 2. Kunnossapitovastuu kannatinlangan ollessa asennettuna seinäkiinnik-

keellä. 

 

 

 

KUVA 3. Kunnossapitovastuu sähköratapylvään ollessa keskellä rataa. 
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KUVA 4. Kunnossapitovastuu kannatinlangan ollessa kiinnitettynä valaisinpylväi-

siin. 

 

 

 

KUVA 5. Kunnossapitovastuu pysäkkialueella. 


