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The purpose of the thesis was to create educational material for Tampere tram-
way's power supply system and to train maintenance staff. In addition, the re-
quirements of the Traffic and Electrical Safety Act for maintenance are discussed 
in the work. The clients were NRC Group Finland Oy and the maintenance alli-
ance responsible for the maintenance of the Tampere tramway. The maintenance 
alliance consists of Tampereen Raitiotie Oy, NRC Group Finland Oy, and YIT 
Suomi Oy. 
 
The work examines the power supply system of the Tampere tramway. Neces-
sary operating instructions were compiled and used for training the maintenance 
staff. The base materials were the technical documents of the equipment manu-
facturers, the Electrical Safety Act 1135/2016, and the Finnish Safety and Chem-
icals Agency guidelines. 
 
The work and operating instructions cover the structure, operation, and properties 
of the equipment, the requirements of the Electrical Safety Act for the operation 
and the persons managing it, and the interactions between the various parts and 
software of the system. A significant part of the work reviewed of the job descrip-
tions of the operation manager and the supervisor of electrical work. 
 
Technical know-how of the system was transferred to the maintainer through 
training and operating instructions. The transfer of this know-how enabled the 
safe and efficient operation of maintenance, which causes as little disruption to 
traffic as possible. Instructions are not included in the public version of the thesis. 
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1 JOHDANTO 

 

Tampereen raitiotiejärjestelmä on edennyt siihen pisteeseen, että järjestelmän 

kunnossapito on välttämätöntä liikennöinnin mahdollistamiseksi. Järjestelmän 

ainutlaatuisuudesta johtuen kunnossapitotoiminnan alussa on määritettävä tar-

vittava osaaminen, sekä luoda mahdollisuus tämän osaamisen kehittämiselle ja 

edelleen koulutukselle. Tämä opinnäytetyö on osana tätä määritys- ja koulutus-

työtä. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia tarvittava koulutusmateriaali Tampereen 

raitiotien sähkönsyöttöjärjestelmästä, ja kouluttaa osaaminen kunnossapitäjälle. 

Työssä käsitellään sähkönsyöttöjärjestelmän laitteistoa ja toimintaa, vaaditut 

henkilöt ja ammattitaito, sekä kunnossapidon, liikenteenohjauksen ja liikennöin-

nin välistä vuorovaikutusta. 

 

Kunnossapidon hoitaa NRC Finland Oy:n ja YIT Suomi Oy:n muodostama Kun-

nossapitoallianssi. Lisäksi allianssissa on mukana tilaajaosapuolena toimiva 

Tampereen Raitiotie Oy. Kyseiset yritykset ovat olleet mukana rakentamassa 

Tampereen raitiotietä osana Raitiotieallianssia. Tämä työn tilaajan on NRC 

Group Finland Oy, jonka vastuulle kunnossapitoallianssissa kuuluun mm. säh-

kötyöt. 



 

2 TAMPEREEN RAITIOTIEJÄRJESTELMÄ 

 

 

2.1 Yleistä 

 

Tampereen raitiotie on Tampereelle vuosina 2017–2024 rakennettava merkit-

tävä hanke. Hankkeen käynnisti 2000-luvun alussa toteamus bussiliikenteen 

pian saavuttamasta kuljetuskapasiteetin ylärajasta. Raitiotiehanketta tutkittiin ja 

kehitettiin kunnes 2016 kaupunginvaltuusto päätti rakentamisesta, joka aloitet-

tiin vuonna 2017. 

 

Raitiotie on mukana mahdollistamassa Tampereen kehitystä monin tavoin. Rai-

tiotien katsotaan kytkevän sen vaikutusalueella olevan asutuksen kiinteämmin 

Tampereen keskustan ja sen vaikutuksen alaiseksi. Yhteyden katsotaan myös 

hyödyttävän Hervannan kasvua ja toimintaa, sillä se helpottaa liikkumista kes-

kustan suunnalta Hervannan korkeakouluille ja työpaikka-alueille. (Hervannan 

pohjoisakselin liikenneselvitys, 2018, 2.) 

 

Tampereen raitiotien vuonna 2021 valmistuva osa 1 kulkee välillä Pyynikintori-

Hervantajärvi. Osa sisältää myös yliopistolliselle sairaalalle ja Sorin aukiolle kul-

kevat haarat. Vaunujen vuoroväli on 7,5 min ja keskustan alueella 3–4 min. Py-

säkkejä reitin varrella on 24 kappaletta, joista jokainen on esteetön (kuvio 1). 

Raitiovaunuja on nähty Tampereella liikenteessä vuoden 2020 loppupuolelta 

asti, aluksi testien ja koeajojen merkeissä, ja myöhemmin koulutusajoina. 

 

KUVIO 1. Raitiotien osan 1 pysäkit (Tampereen raitiotie, 2021) 



 

Raitiotien osa 2 kulkee välillä Pyynikintori–Lentävänniemi. Osa lisää järjestel-

mään noin 6,6 km raidetta ja 9 pysäkkiä. Osan rakentaminen on aloitettu 

vuonna 2020 ja valmistuu vuonna 2024.  

 

 

2.2 Rata ja kiskot 

 

Rata on suurilta osin kaksoisraidetta, eli siinä on yksi raide kumpaankin suun-

taan ajamista varten. Raide koostuu kahdesta rinnakkain sijoitetusta kiskosta. 

Kiskojen välistä etäisyyttä kutsutaan nimellä raideleveys. Tampereen raitiotiellä 

raideleveys on 1435 mm, joka on Euroopassa ja muissa Pohjoismaissa yleinen 

leveys. Helsingin raitiotiejärjestelmässä raideleveys on 1000 mm. (Tampereen 

kaupunki tiedote) 

 

Rata kulkee suurilta osin omilla kiskoilla erillään muusta liikenteestä. Tämä 

mahdollistaa raitiovaunujen sujuvan kulun ruuhka-aikaan esimerkiksi Hervan-

nan valtaväylän rinnalla.  

 

Raiteelta toiselle vaihto, tai kahden raiteen muuttaminen yhdeksi on toteutettu 

vaihteilla (kuva 1). Ratajärjestelmästä löytyy sähkö- ja käsikäyttöisiä vaihteita. 

Varikolla vaihteita ohjaa asetinlaite. 

 

 

KUVA 1. Varikon vaihteita. (Pasi Tiitola, Tampereen Raitiotie Oy) 



 

2.3 Sähköjärjestelmä 

 

Tampereen sähkönsyöttöjärjestelmän muodostaa 15 sähkönsyöttöasemaa, 

jotka prosessoivat sähkön raitiovaunuille sopivaksi. Syöttöasemat saavat käyt-

tämänsä sähkön Tampereen Sähköverkko Oy:n hallinnoimasta 20 kV jakeluver-

kosta. Syöttöasemat ovat kytketty rinnan ja mitoitettu siten, ettei kaikkien syöttö-

asemien tarvitse syöttää sähköä järjestelmään samanaikaisesti liikennöinnin 

mahdollistamiseksi. Kuviossa 2 esitetty sähkönsyötön periaate. 

 

 

KUVIO 2. Sähkösyötön periaate asemalta radalle (Yle) 

 

Sähkönsyöttöasemat muuntavat ja tasasuuntaavat sähkön moderneille raitio-

tiejärjestelmille tyypilliseksi IEC 50163 (2005) standardin mukaiseksi 750 VDC 

jännitteeksi. 750 VDC on nimellisjännite. Oikea jännite vaihtelee standardin sal-

limissa rajoissa käyttö- ja kuormitustilanteen mukaan. Taulukossa 1 esitetty 

standardin mukaisia jännitteitä. Jännite ei saa olla välillä Umin1 ja Umin2 yli kahta 

minuuttia, eikä välillä Umax1 ja Umax2 yli viittä minuuttia. (SFS-EN 50163, 2005, 

7.) 

 

TAULUKKO 1. IEC 50163 mukaisia standardijännitteitä 

Tyyppi Umin1 (V) Umin2 (V) Un (V) Umax1 (V) Umax2 (V) 

DC 

500 500 750 900 1000 

1000 1000 1500 1800 1950 

2000 2000 3000 3600 3900 

AC 
11000 12000 15000 (16,7 Hz) 17250 18000 

17500 19000 25000 (50 Hz) 27500 29000 

 



 

Tyypillisesti junaverkoissa käytetään korkeita vaihtojännitteitä ja raitioteillä ma-

talampia tasajännitteitä. Yleisesti raitiotieverkon tasajännitteen valinta johtuu hä-

viöiden pienentämisestä, laitteistokustannuksista, sekä toteutuksen helppou-

desta. Merkittävänä etuna pienemmän jännitetason käytössä on myöskin järjes-

telmältä vaadittujen suojaetäisyyksien pienuus suurjännitteeseen verrattuna. 

Suurimmat valmistajat tarjoavat ja suosivat lähinnä DC-ratkaisuja raitioteiden 

parissa.  

 

Energian raitiovaunulle siirtää kupariset ajojohtimet. Suurella osalla rataa ajo-

johtimen rinnalle on kytketty kannatinvaijeri. Jokaisen raiteen kohdalla on oma 

ajojohdin ja linjaraiteella nämä ajojohtimet ovat kytketty rinnan toistensa ja kan-

natinvaijereiden kanssa. 

 

Raitiovaunu muodostaa ajojohtimeen galvaanisen yhteyden vaunun katolle si-

joitetun virroittimen avulla. Virroittimen korkeus on muuttuva, joten ajolangan 

korkeuden ei tarvitse olla vakio. Yleisesti ajojohdin on sijoitettu 5,5 m korkeu-

teen, mutta esimerkiksi siltoja alittaessa ajojohdin laskeutuu matalammalle.  

 

Paluujohtimena järjestelmässä toimii raitiovaunun käyttämät kiskot. Kiskot ovat 

valmistettu teräksestä ja niiden suuren poikkipinta-alan vuoksi ne sopivat erin-

omaisesti käytettäväksi paluuvirtapiirinä. Kiskot ovat eristetty maasta kumisilla 

eristimillä maassa kulkevien hajavirtojen ehkäisemiseksi. 

 

 

2.3.1 Syöttöjaksot ja jaksoerottimet 

 

Ajojohdinjärjestelmä on jaettu useaan eri syöttöjaksoon. Syöttöjakso on ajojoh-

dinjärjestelmässä kahden syöttöaseman välinen jakso, jota rajaa sähköisesti jak-

soerottimet. Yleisesti yksittäistä syöttöjaksoa syöttää kaksi syöttöasemaa, yksi 

syöttöjakson kummastakin päästä. Syöttöjaksot mahdollistavat jännitteen- tai jän-

nitteettömyyden rajaamista tietyille alueille vaikuttamatta koko linjaan.  

 

Jaksoerotin on ajojohtimeen sijoitettava erotin, joka katkaisee ajojohtimen säh-

köisesti. Tampereen raitiotiellä on tällä hetkellä käytössä neljää erilaista jaksoero-

tintyyppiä. Sähkönsyötön kannalta jaksoerottimet voidaan jakaa kahteen tyyppiin: 



 

katkoviin ja siltaaviin. Siltaavat jaksoerottimet yhdistävät erotusjaksot hetkellisesti 

virroittimen kulkiessa jaksoerottimen ali. Tästä johtuen syöttöjaksot ovat hetkelli-

sesti galvaanisesti yhteydessä, eikä virransyöttö vaunuun katkea erottimen 

ajaksi. Katkova jaksoeristin ei muodosta hetkellistä yhteyttä erotusjaksojen vä-

lille. Vaunun virransaanti katkeaa eristimen ajaksi, jonka takia katkova virroitin 

sopii vain alhaiseen ajonopeuteen. Kuviossa 3 esitetty esimerkki siltaavasta ja 

katkova jaksoeristimestä (Koski 2020, 11–13.) 

 

 

KUVIO 3. Esimerkkikuva siltaavasta (ylempi) ja katkaiseva (alempi) jaksoerotti-
mesta (Arthur Flury, muokattu) 



 

3 KUNNOSSAPITO 

 

 

3.1 Toimintamalli 

 

Kuten raitiotietä rakentava Raitiotieallianssi, myös kunnossapito on toteutettu al-

lianssimallilla. Kunnossapitoallianssin muodosta palveluntuottajat NRC Group 

Finland Oy, YIT Suomi Oy ja tilaajaosapuolena toimiva Tampereen raitiotie Oy. 

Verkon haltija Tampereen raitiotie Oy on siirtänyt kunnossapitovastuun palve-

luntuottajille, jotka vastaavat raitiotiejärjestelmän turvallisesta ja toimintavar-

masta toiminnasta.  

 

Kunnossapitoallianssin kaikki sähkötyöt hoitavat allianssin NRC Group Finland 

Oy:n työntekijät ja sähkötöiden johtajana toimii NRC Group Finland Oy:n raitio-

tiedivisioonan sähkötöidenjohtaja.  

 

 

3.2 Kunnossapidon yhteistoiminta liikennöinnin kanssa 

 

Kunnossapidon perimmäinen tarkoitus on taata liikennöinnille mahdollisimman 

toimintavarma ympäristö. Sähköjärjestelmiä kunnossapitäville tämä tarkoittaa 

sähköjärjestelmän jatkuvaa huoltoa ja kunnonseurantaa. Sähköjärjestelmän on 

pysyttävä toimitakuntoisena ja turvallisena käyttöasteesta ja sääolosuhteista riip-

pumatta.  

 

Määräaikaistarkastusten ja huoltojen, sekä muun ennaltaehkäisevän toiminnan 

lisäksi kunnossapito vastaa vikapäivystyksestä. Kunnossapidolla on aina ni-

metty vikapäivystäjä, joka vian sattuessa saapuu paikalle ja aloittaa tarvittavat 

toimet. Kunnossapito ei kuitenkaan suorita varsinaista sähköradan valvontaa. 

 

Kunnossapito tiedottaa liikennöintiä aktiivisesti heidän toiminnastansa, ja radan 

tilasta, jotta liikennöinti osaa varautua mahdollisiin haasteisiin. Merkittävät ra-

dalla tapahtuvat kunnossapitotyöt, kuten lumien auraus tai nurmikkojen kastelu 

pyritään suorittamaan silloin kuin liikennöinti on vähäistä, tai siitä on tauko. 

 



 

Yksittäisen sähkönsyöttöaseman voi poistaa verkosta sen vaikuttamatta liiken-

nöintiin. Sähkönsyöttöaseman poisto verkosta voi olla tarpeellista silloin, kun 

tehdään huoltotöitä sähkönsyöttöaseman prosessisähkölaitteisiin, tai niiden lä-

heisiin osiin. Tämän tyyppisiä toimenpiteitä ovat mm. kytkinlaite-, muuntaja- ja 

suojarelehuollot. 

 

 

3.3 Osaamis- ja pätevyystarpeet 

 

 

3.3.1 Käytön johtaja 

 

Suurissa laiteistoissa sähkölaitteiston haltijan on nimettävä käytön johtaja vas-

taamaan laitteiston turvallisesta käytöstä. Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 60§ 

määrittää, että sähkölaitteiston haltijan on nimettävä käyttötöitä varten käytön 

johtaja mikäli: 

 

1) sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli 

1000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja tai 

2) sähkölaitteiston liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan 

kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liitty-

mistehojen summaa, on yli 1600 kilovolttiampeeria. 

 

Tampereen raitiotiejärjestelmä täyttää pykälän 60 molemmat kohdat, joten järjes-

telmän käyttö vaatii käytön johtajan. Tampereen raitiotie Oy on hankkinut käytön-

johtajan palvelun NRC Group Finland Oy:ltä. Sähköturvallisuuslain (1135/2016) 

61§ mahdollistaa, että käytön johtajana voi toimia NRC Group Finland Oy:n työn-

tekijä sillä: 

 

”Käytön johtajan tulee olla sähkölaitteiston haltija tai tämän palveluksessa. Käy-

tön johtajana voi toimia myös sellaisen yhteisön palveluksessa oleva henkilö, jolla 

on sähkölaitteiston haltijan kanssa sähkölaitteistoa koskeva kunnossapitosopi-

mus. Lisäksi henkilö, joka ei ole sähkölaitteiston haltijan palveluksessa, voi olla 

käytön johtajana, kun sähkölaitteistoon kuuluu enintään kolme nimellisjännitteel-

tään enintään 20 kilovoltin muuntamoa tai muuntamoon rinnastettavaa erillistä yli 



 

1000 voltin nimellisjännitteistä kytkinlaitosta.” (Sähköturvallisuuslaki 

1135/2016/61§) 

 

Käytön johtajan vastuuna on huolehtia, että sähkölaitteiston kunto pysyy vaadi-

tulla tasolla. Merkittävänä tekijänä kunnonvalvonnassa ja kunnossapidossa ovat 

määräaikaistarkastukset ja kunnossapito-ohjelma, joiden toteutuminen on käytön 

johtajan vastuulla. Puutteiden ilmetessä käytön johtaja vastaa korjausten riittävän 

nopeasta korjauksesta. Käytön johtajan johdolla laitteiston käytön lisäksi voidaan 

tehdä käyttöön verrattavia yksinkertaisia korjaus- ja huoltotöitä kuten rikkoontu-

neiden osien vaihtoa, tai laitteiston huoltoa. (Tukes, Sähkölaitteiston haltija ja 

käytön johtaja.) 

 

Lisäksi käytönjohtajan vastuuna on järjestelmän parissa toimivien ihmisten riit-

tävä ammattitaito. Tähän merkittävänä tekijänä on erilaiset perehdytykset ja kou-

lutukset normaalien ammattitaitovaatimusten lisäksi, sillä raitiotiejärjestelmä 

eroaa merkittävästi tyypillisestä toimintaympäristöstä. 

 

 

3.3.2 Sähkötöiden johtaja 

 

Sähköjärjestelmän yksinkertaisia korjaus- ja huoltotöitä voidaan tehdä käytönjoh-

tajan johdolla, mutta mikäli työ muuttuu vaativammaksi, eli ei ole käyttöön verrat-

tava toimenpide, on töissä oltava nimettynä sähkötöiden johtaja. (Sähköturvalli-

suuslaki 1135/2016/55§). 

 

Sähkötöiden johtaja vastaa siitä, että: 

 

1) sähkötöissä noudatetaan sähköturvallisuuslakia 1135/2016 

2) sähkölaitteet ja -laitteistot ovat sähköturvallisuuslain 1135/2016 edellyttä-

mässä kunnossa ennen käyttöönottoa tai luovuttamista; 

3) sähkötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi tehtäviinsä 

opastettuja 

 



 

Sähkötöiden johtajan vastuuna on huolehtia sähkötöiden toteutumisesta turvalli-

sesti, varmistumalla laitteiston kunnosta ja oikeellisuudesta, sähköturvallisuus-

lain toteutumisesta, sekä sähkötöitä tekevien henkilöiden riittävästä ammattitai-

dosta. (Tukes, Sähkölaitteiston haltija ja käytön johtaja.) 

 

 

3.3.3 Huoltotoimenpiteitä suorittava henkilö 

 

Sähköjärjestelmää huoltavan henkilön tulee täyttää sähköturvallisuuslain 

(1135/2016) pykälässä 73 määritellyn sähköalan ammattihenkilön vaatimukset, 

tai olla perehdytetty henkilö, joka toimii ammattihenkilön ohjauksessa. Lisäksi 

henkilön tulee olla erikseen perehdytetty kyseiseen kohteeseen ja sen vaikutuk-

seen raitiotiejärjestelmässä. Pykälä 73 määrittää riittävän ammattitaitoiseksi hen-

kilön, joka on: 

 

1) suorittanut soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon ja hankkinut 

kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; 

2) suorittanut soveltuvan sähköalan insinöörin tai teknikon tutkinnon ja hank-

kinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; 

3) suorittanut soveltuvan ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai vas-

taavan aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukau-

den työkokemuksen sähkötöissä; 

4) suorittanut soveltuvan ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan aiem-

man koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut vuoden työkokemuksen säh-

kötöissä; tai 

5) hankkinut kuuden vuoden työkokemuksen sähkötöissä ja riittävät alan pe-

rustiedot. 

 

Tampereen raitiotien käytön johtajan mukaan perehdytyksen tärkeys korostuu 

etenkin maadoitusten ja sähköradan kytkentämuutosten parissa. Sähköradan 

kytkentämuutoksia tekevän henkilön on ymmärrettävä järjestelmän toiminta, jotta 

radan jännitetilanne on ja pysyy haluttuna. (Tampereen raitiotien käytön johtaja 

2021) 

 

 



 

3.4 Määräaikaistarkastus 

 

Suurille sähkölaitteistoille on pidettävä määräajoin järjestettävä määräaikaistar-

kastus.  Määräaikaistarkastus on teetettävä muille kuin asuinrakennuksille, jos 

pääsulakkeiden koko on yli 35 A (Tukes, kunnossapito ja määräaikaistarkastuk-

set) 

 

Laitteiston luokitus määrittää laitteistolle vaaditut varmennus- ja määräaikaistar-

kastukset, sekä vaatimukset kunnossapito-ohjelmalle. Sähköturvallisuuslaki 

(1135/2016) luokittelee pykälässä 44 sähkölaitteistot kolmeen luokkaan: 

 

1) luokan 1 sähkölaitteisto: 

 

a) sähkölaitteisto asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuin-

huoneistoa; 

b) muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto, jonka suojalaitteena toimivan 

ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 

3; 

 

2) luokan 2 sähkölaitteisto:  

 

c) sähkölaitteisto, johon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lu-

kuun ottamatta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään 

1 000 voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1 000 voltin sähkölaitteita tai 

niihin verrattavia laitteistoja; 

d) sähkölaitteisto, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston halti-

jan kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien 

liittymistehojen summaa, on yli 1 600 kilovolttiampeeria. 

 

3) luokan 3 sähkölaitteisto: 

 

c) verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muu vastaava sähköverkko. 

 

 



 

Käytössä olevalle luokan 1 ja 2 sähkölaitteistolle asuinrakennuksia lukuun otta-

matta on tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein. Luokan 3 lait-

teistolle määräaikaistarkastus on tehtävä viiden vuoden välein. (Sähköturvalli-

suuslaki 1135/2016/49§.) 

 

Tampereen raitiotien sähköjärjestelmä luokitellaan luokkaan 2 c, sillä siihen kuu-

luu yli 1000 voltin nimellisjännitteisiä osia. Sähköturvallisuuslaki siis määrittää 

laitteistoon tehtäväksi määräaikaistarkastuksen kymmenen vuoden välein. Lait-

teistojen näkökulmasta jokainen syöttöasema on erillinen sähköjärjestelmä, joten 

jokaiselle asemalle tehdään erilliset varmennus ja määräaikaistarkastukset. 

 

Sähköturvallisuuslain (1135/2016) pykälä 50 määrittelee, että määräaikaistarkas-

tuksessa tulee riittävässä laajuudessa varmistua siitä, että: 

 

1) sähkölaitteiston käyttö on turvallista, kunnossapito on riittävää turvallisuu-

den ylläpitämiseksi ja laitteistolle on tehty kunnossapito-ohjelman mukai-

set toimenpiteet; 

2) sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, kuten piirustukset, 

kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä; 

3) sähkölaitteiston laajennus ja muutostöistä on asianmukaiset tarkastuspöy-

täkirjat 

 

Määräaikaistarkastuksen tekijä laatii tarkastuksen perusteella tarkastuspöytäkir-

jan. Laitteiston haltijan tulee säilyttää pöytäkirja, sekä osoitus puutteiden korjauk-

sista vähintään seuraavaan määräaikaistarkastukseen asti. (Sähköturvallisuus-

laki 1135/2016/51§.) 

 

Sähköturvallisuuslain edellyttämiä varmennustarkastuksia ja määräaikaistarkas-

tuksia voi tehdä turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valtuuttamat tarkastajat 

ja tarkastuslaitokset. Tarkastusten tekijöiden on oltava sähkötöiden tekijään ja 

sähkölaitteiston omistajaan nähden riippumattomia kolmansia osapuolia. (Tukes, 

Tarkastustoiminta.) 

 

 

 



 

3.5 Käyttöönottopöytäkirjaa edellyttämättömät työt 

 

Sähköturvallisuuslain (1135/2016) pykälä 43 vaatii laitteistosta riittävällä laajuu-

della toteutetun käyttöönottotarkastuksen, sekä siihen kuuluva käyttöönottopöy-

täkirjan. Käyttöönottotarkastus täytyy tehdä myös sähkölaitteiston muutos- ja laa-

jennustöissä. Vähäisistä muutostöistä ei kuitenkaan tarvitse tehdä käyttöönotto-

pöytäkirjaa.  

 

Merkittävissä muutostöissä on myös pidettävä varmennustarkastus. (Sähkötur-

vallisuuslaki 1135/2016/45§.) Muutos tai laajennus määritetään merkittäväksi, 

mikäli muutosaluetta suojaavan ylivirtasuojan koko on yli 35 A laitteistossa, jolle 

ei edellytetä käytön johtajaa, tai muutosaluetta suojaavan ylivirtasuojan koko on 

yli 250 A laitteistossa, jolle on nimettävä käytön johtaja. Tämän määrityksen pe-

rusteella sähköjärjestelmän primääripiiriin tehtävät muutokset vaativat lähes aina 

käyttöönottopöytäkirjan, ellei muutostyö ole vähäinen tai 1434/2016 6§ määrit-

tämä muutos tai laajennustyö, jota ei lasketa merkittäväksi. (Tukes, Sähköasen-

nusten käyttöönottovaiheen tarkastukset.) 

 

Valtioneuvoston asetuksen 1434/2016 5§ mukaan vähäisiksi katsottavia töitä, 

joista ei vaadita käyttöönottotarkastusta ovat: 

 

1) sellaisista sähköalan töissä, joista voi aiheutua vain vähäistä vaaraa tai 

häiriötä: 

2) nimellisjännitteeltään enintään 50 voltin vaihtojännitteisten tai 120 voltin 

tasajännitteisten sähkölaitteistojen asennuksista; 

3) Yksittäisten komponenttien vaihdoista tai lisäyksistä taikka näihin verrat-

tavista toimenpiteistä; 

4) yksittäisten kojeiden syöttöön liittyvistä muutostöistä enintään 1000 voltin 

nimellisjännitteellä; 

5) nimellisjännitteeltään enintään 1000 voltin kytkinlaitoksiin kohdistuvista 

muutostöistä, joissa kytkinlaitoksen nimellisarvoja ei muuteta; 

6) sellaisen tilapäislaitteiston asennuksesta, joka on koottu standardien mu-

kaisista työmaakeskuksista. 

 



 

Valtioneuvoston asetuksen 1434/2016 6§ mukaan töiksi, joita ei katsota merkit-

täviksi ovat: 

 

1) kyse on 5§:ssä tarkoitetuista sähköalan töistä; 

2) muutos- tai laajennustyön kohteena olevan sähkölaitteiston nimellisjännite 

on enintään 1000 volttia sekä työalueen ylivirtasuojan nimellis- tai asette-

luvirta enintään 35 ampeeria, jos käytönjohtajaa ei vaadita, ja muutoin 250 

ampeeria; 

3) muutos- tai laajennustyö kohdistuu kytkinlaitokseen, eikä kytkinlaitoksen 

nimellisarvoja muuteta. 

 

 

3.6 Kunnossapidon vaatimukset 

 

Tukes:n ohjeessa 16/2017 määritetään, että sähkölaitteiston haltijan täytyy hoi-

taa laitteistoa siten, ettei siitä aiheudu vaaraa. Laitteiston kuntoa ja turvallisuutta 

tulee tarkkailla säännöllisesti, sekä mahdolliset puutteet korjattava riittävän nope-

asti. Sähköturvallisuus korostuu järjestelmässä entisestään, sillä järjestelmään 

kuuluu avojohtimia ja se sijaitsee kaupunkiympäristössä.   

  

Sähköturvallisuuden kannalta toiminnan perustana voidaan pitää sähköturvalli-

suuslain (1135/2016) pykälää 6 joka määrittää, että sähkölaitteet ja laitteistot on 

suunniteltava, rakennettava, valmistettava, korjattava, huollettava ja käytettävä 

siten, että: 

 

1) niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa; 

 

2) niistä ei sähköisesti tai sähkömagneettisesti aiheudu kohtuutonta häiriötä; 

 

3) niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti. 

 

Sähköturvallisuuden kannalta kunnossapidon vaatimukset voidaan jakaa henki-

löstö-, laitteisto- ja työvälinevaatimuksiin. 

 



 

Henkilöstövaatimuksen kattaa kohteessa sähkötöiden johtajan, käytön johtajan 

ja käyttöä, sekä kunnossapitoa suorittavat henkilöt. Työtä suorittavien henkilöi-

den ammattitaito on tehtävästä ja toimenpiteestä riippuen käytön tai sähkötöiden 

johtajan vastuulla. Käytännössä sähkörataa käyttävien ja vähäisissä huoltotöissä 

töistä vastaa käytön johtaja ja vaativissa huolto- tai korjaustöissä töistä vastaa 

sähkötöiden johtaja. Molemmissa tehtävässä voi toimia sama henkilö, mutta mi-

käli näin ei ole, on aktiivinen yhteistyö kaikkien etuna. 

 

Laitteistovaatimukset tarkoittavat vaatimusta sähköjärjestelmälle ja sen osille py-

syä toimintakuntoisena ja turvallisena käyttää. Käytönjohtaja vastaa turvallisuu-

den toteutumisesta. Hänen apunaan on sähköistä kunnossapitoa suorittavat hen-

kilöt, sekä vaaditut tarkastukset ja kunnossapito-ohjelma. 

 

Työvälinevaatimukset kattavat työssä vaaditut työkalut, maadoitusvälineet ja 

muut työn ja työturvallisuuden kannalta oleelliset asiat. Työvälineiden on oltava 

oikeat ja ajankohtaiset, sekä täyttää vaaditut standardit. Etenkin työmaadoitus-

välineissä kunnonvalvonta korostuu, sillä niitä käytetään ulkotiloissa ja säästä 

riippumatta. Oikeilla ja turvallisilla välineillä työn tehokkuus, mielekkyys ja työtur-

vallisuus nousevat. 

 

 

3.7 Kunnossapito-ohjelma 

 

Sähkönsyöttöasemien kunnossapidon perustana on asemakohtainen kunnossa-

pito-ohjelma. Kunnossapito-ohjelma määrittää huollon ajankohdat, sekä huol-

lossa käytävät kohteet. Kunnossapito-ohjelma on pakollinen ja jokaiselle sähkön-

syöttöasemalle erillinen. Ohjelma on muodostettu sähköturvallisuuslain ja sen 

pohjalta tehtyjen asetusten, sekä laitteiston valmistajien omien ohjeistuksen mu-

kaan. (Tukes, Ohje 16/2017.) 

 

 

 



 

4 SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA 

 

 

Sähkönsyöttöasema muuttaa 20 kV kolmivaiheisen vaihtosähkön raitiovaunulle 

sopivaksi 750 V tasasähköksi. Muunto- ja suuntauskaluston lisäksi asemalta löy-

tyy kytkinlaitteet, sekä näihin liittyvät apusähkö-, ohjaus ja tietoliikennejärjestel-

mät. 

 

 

4.1 Muuntajat ja sähkölaitteet 

 

Tampereen raitiontien sähkönsyöttöasemilla on kaksi primääripiirien muuntajaa: 

päämuuntaja ja omakäyttömuuntaja. Päämuuntaja on 1,6 MVA kuivamuuntaja, 

jonka kytkentäryhmä on Yd11y0. 20 kV sähkö on kytketty muuntajan ensiöpuo-

lelle tähtikytkentään. Muuntajassa on toisiopuolella d- ja y- kytkennässä olevat 

erilliset käämit, jotka muodostavat toisiopuolelle kuusi vaihejohdinta, joiden välillä 

on 30° vaihe-ero. Kuivamuuntajan merkittävän etuna öljymuuntajiin verrattuna on 

vähemmät tilavaatimukset. Tilan ei tarvitse olla erikseen palosuojattu, eikä muun-

tajan alle vaadita erillisiä valuma-altaita öljyvuotojen varalle. Etenkin kahdella 

maanalaisella syöttöasemalla öljyvuotojen tai tulipalojen hallitseminen olisi han-

kalaa. Kuvassa 2 esitetty Hitachi ABB:n valmistama kuivamuuntaja. 

 

 

KUVA 2. Hitachi ABB:n valmistama kuivamuuntaja (Hitachi ABB) 

 



 

Omakäyttömuuntaja muuttaa asemalle tulevan 20 kV sähkön kiinteistön sähkö-

laitteistolle sopivaksi 400 V vaihtosähköksi. Asemalla 400 V sähköä käyttää kiin-

teistön omat sähköjärjestelmät, kuten ilmastointi, valaistus ja lämmitys. 

 

 

4.2 Tasasuuntaus 

 

Päämuuntajalta tuleva 6-vaiheinen nimellisjännitteeltään 586 VAC jännite tasa-

suunnataan raitiovaunulle sopivaksi tasasähköksi. Suuntaukseen käytetään 12-

pulssista diodeista muodostettua tasasuuntaussiltaa. 12-pulssisen tasasuun-

taussillan etuna 6-pulssiseen verrattuna on, että osa syöttöpuolen yliaalloista 

ovat vastakkaisvaiheisia ja siten eliminoituvat (ABB tekninen opas 6). Tämän an-

siosta 12-pulssinen suuntaaja on vähemmän haitallinen tasasuuntaajaa syöttä-

välle verkolle. 24-pulssinen suuntaaja vähentäisi yliaaltoja entisestän, mutta vaa-

tisi käytännössä toisen muuntajan ja kaksinkertaisen määrän diodeja, joten se ei 

ole taloudellisesti järkevä ratkaisu. Kuviossa 4 esitetty erilaisten tasasuuntaajien 

vaikutuksista syöttävään verkkoon. (ABB Industry Oy, Tekninen opas 6, 18–19.) 

 

 

KUVIO 4. Tasasuuntaussiltojen verkkovaikutuksia (ABB Industry Oy) 

 

 

 

 

 



 

4.3 Suojareleet 

 

Suojarele on elektroninen laite, jonka tarkoitus on havaita sähköverkossa tapah-

tuvia vikoja. Suojarele toimii tiedonkäsittely-yksikkönä, joka saamansa datan pe-

rusteella ohjaa kytkinlaitteiden toimintaa. Suojareleet saavat mittatietonsa mitta-

muuntajilta, jotka mittaavat primääripiirin virtaa ja jännitettä. Mittatietojen perus-

teella suojarele havaitsee viat ja suorittaa tarvittaessa piirin katkaisun avaamalla 

katkaisijan. (Korpinen L. Sähkötekniikkaopus. Luku 5.) 

 

 

4.4 Kytkinlaitteet 

 

Kytkinlaitteiden tehtävänä on ohjata sähköenergian siirtoa verkossa ja tarvitta-

essa muuttaa verkkotopologiaa. Yleisesti kytkinlaitteet jaetaan katkaisijoihin ja 

erottimiin.  

 

 

4.4.1 Katkaisijat 

 

Katkaisija on kytkinlaite, joka pystyy katkaisemaan suurimman piirissä kulkevan 

virran. Katkaisijan on kyettävä katkaisemaan piirissä tapahtuvat oikosulkuvirrat 

vahingoittumatta, tai aiheuttamatta vahinkoa piirin muille komponenteille. (Korpi-

nen L. Sähkötekniikkaopus. Luku 9.6.1) 

 

DC-Katkaisijoiden mitoituksessa ja valinnassa on huomioitava, että tasavirta on 

huomattavasti vaikeampi katkaista kuin vaihtovirtajärjestelmässä, sillä toisin kuin 

vaihtovirta, tasavirta ei käy aktiivisesti nollatilassa. Yleisesti katkaisijoiden kon-

taktipinnat ja avausvälit ovat suurempia, ja ne ovat rakenteeltaan kestävämpiä. 

 

Tampereen raitiotien käytön johtajan mukaan ilmaeristeisten katkaisijoiden hyö-

tynä etenkin DC-katkaisijoiden osalta on niiden huollon helppous. Lisäksi katkai-

sijat ovat asennettu erilliseen vaunuun, jonka saa poistettua katkaisijakennon si-

sältä (kuva 3). Tällöin katkaisijan huolto- ja tarkastustoimenpiteet ovat helppoja 



 

ja nopeita toteuttaa. Raitiotiellä katkaisijoiden huoltoväli on huomattavasti ti-

heämpi kuin perinteisten jakeluverkossa käytettävien katkaisijoiden. (Tampereen 

raitiotien käytönjohtaja 2021). 

 

 

KUVA 3. Sécheron SA:n valmistama katkaisijakenno ja -vaunu (Sécheron SA) 

 

 

4.4.2 Erottimet 

 

Erotin on laite, joka muodostaa näkyvän ja luotettavan avausvälin virtapiiriin. 

Erottimien käyttö suoritetaan virrattomana ja mikäli mahdollista, niin jännitteettö-

mänä. Toisin kuin katkaisija, erotin ei pysty katkaisemaan suuria virtoja, kuten yli- 

tai oikosulkuvirtoja. Kuvassa 4 esitetty Sécheron SA:n valmistama erotin. (Korpi-

nen L. Sähkötekniikkaopus. Luku 9.6.2. Luettu 14.4.2021) 

 

 



 

 

KUVA 4. Sécheron SA:n valmistama erotin (Sécheron SA) 

 

Tampereen raitiotien käytönjohtajan mukaan yleisimmät käytöt erottimille ovat 

piirien erotus huoltotilanteissa, sekä maadoituserottimilla suoritettavat työmaa-

doitukset (Tampereen raitiotien käytönjohtaja, 2021). 

 



 

5 SÄHKÖVERKON AUTOMAATIO JA SUOJAUS 

 

 

5.1 Ala-asema 

 

Jokaiselta sähkönsyöttöasemalta löytyy ala-asema. Ala-asema (RTU) on mikro-

prosessoriohjattu laite, jota voidaan käyttää paikallisesti ala-asemaan liitetyltä 

näytöltä, tai kaukokäyttöjärjestelmässä. Ala-asema kerää asemalla mitattuja 

mitta- ja tilatietoja, jotka se välittää edelleen kaukokäyttöjärjestelmään. Mitta- ja 

tilatietoja ala-asema saa suojareleiltä tai suoralla I/O tiedolla. 

 

 

5.2 Kaukokäyttöjärjestelmä 

 

Kaukokäyttöjärjestelmä on tietojärjestelmä, joka toimii käyttäjän ja sähkönsyöttö-

asemien välisenä rajapintana. Kaukokäyttöjärjestelmään on kerätty kaikkien säh-

kösyöttöasemien merkittävät tila- ja analogiatiedot. Kaukokäyttöjärjestelmän 

kautta tapahtuu sähköjärjestelmän normaali käyttö kuten katkaisijoiden ohjaukset 

ja kulunvalvonta. Ala-asema välittää tiedot kaukokäyttöjärjestelmän serverille, 

joka kokoaa tiedot graafiseen käyttöliittymään. 

 

 

5.3 Relesuojaus 

 

Verkon suojauksen automaatio on toteutettu katkaisijoita ohjaavilla suojareleillä. 

Modernit suojareleet ovat tietokoneita, joiden tehtävänä on ohjata katkaisijoita 

tarpeen mukaan. Katkaisijaa voi ohjata kaukokäyttöjärjestelmästä, ala-asemalta, 

tai suoraan suojareleeltä joko releen näytöltä tai etäyhteydellä suoraan relee-

seen. Kaikilla ohjaustavoilla kuitenkin varsinaisen ohjauksen suorittaa suojarele. 

 

Tyypillisesti suojareleillä valvotaan esimerkiksi ylivirtaa, ylijännitettä, sekä oiko- 

ja maasulkuja. Releitä on useilta eri valmistajilta, ja suojaustoiminnot vaihtelevat 

valmistajan ja releen mallin mukaan. Tampereen raitiotiejärjestelmässä on käy-

tössä ABB:n ja Sécheron SA:n valmistamia suojareleitä.  

 



 

 

Suojarele tarkastelee virta- ja jännitetietoja aktiivisesti ja seuraa näiden perus-

teella verkon kuntoa. Merkittävä etu moderneissa suojareleissä on suojausten 

moninaisuus ja määrittelyn helppous. Suojareleen havaitessa verkossa poikkea-

vaa toimintaa se havahtuu, eli aloittaa mahdollisen vian seurannan. Suojauksesta 

ja sen asetteluista riippuen vian jatkuessa yli määritellyn ajan, suojarele avaa kat-

kaisijan. Tilannetta, jossa suojarele toimii, eli avaa katkaisijan, kutsutaan nimellä 

laukaisu. 

 

Sécheronin suojareleet seuraavat virta- ja jännitetietojen lisäksi myös kaapelei-

den kuntoa, sekä syöttö- ja paluuvirtapiirin välistä resistanssia. Syöttö- ja paluu-

virtapiirien resistanssin avulla suojarele määrittelee, onko piirit oikosulussa. Pii-

rien ollessa oikosulussa suojarele ei ohjaa käskyistä huolimatta katkaisijaa kiinni. 

Tällä suojauksella saadaan merkittävä turvallisuushyöty, sillä se estää sähköjen 

kytkemisen maadoitettuun piiriin. (Sécheron SA. STELLA-SEPCOS.) 

 

 

5.4 Relesuojauksen laukaisut 

 

 

5.4.1 Ylivirtalaukaisu 

 

Ylivirtalaukaisu tarkoittaa järjestelmän liian suuresta kuormituksesta syntyneen 

liian suuren virran katkaisua. Ylivirtalaukaisu muodostuu monen raitiovaunun 

kuormittaessa sähkönsyöttöjärjestelmää liian suurella teholla. Ylivirtalaukaisuja 

on useissa portaissa ja eri laukaisuajoilla. Useat laukaisuportaat mahdollistavat 

eri laukaisuajan käytön eri suuruisille ylivirroille. Tämän ansiosta suojausasettelut 

voidaan asetella esimerkiksi kestämään lyhyet virtapiikit, mutta kuitenkin avaa-

maan katkaisija vastaavan virran jatkuessa kauemmin. Kuviossa 5 esitettynä esi-

merkki kolmesta laukaisuportaasta. 

 



 

 

KUVIO 5. Esimerkki kolmen laukaisuportaan käytöstä 

 

Ylivirtalaukaisulle tyypillistä on tasainen virta, joka ei ylitä kyseisellä jaksolla kul-

kevien vaunujen maksimivirtaa.  

 

Tampereen raitiotien käytön johtajan mukaan normaalilla radan käytöllä ei ole 

mahdollista saada ylivirtalaukaisua aikaan. Jotta laukaisu syntyisi, pitäisi verkkoa 

kuormittaa huomattavasti tavallista enemmän, tai kytkeä syöttöjärjestelmä sellai-

seen poikkeustilaan, johon sitä ei ole suunniteltu. (Tampereen raitiotie käytön 

johtaja 2021.) 

 

 

5.4.2 Oikosulkulaukaisu 

 

Oikosulkulaukaisu syntyy syöttö- ja paluuvirtapiirin muodostaessa suoran yhtey-

den. Tässä tilanteessa virtaa rajoittaa vain muuntajan, kojeistojen, sekä syöttö- 

ja paluuvirtapiirien resistanssit. Virta nousee erittäin nopeasti suureksi, joten suo-

jauksen on tunnistettava, ja katkaistava virta nopeasti laiterikkojen välttämiseksi.  

 

Tyypillisesti oikosulkuvirran kuvaajassa on erittäin nopeasti nouseva virta, jonka 

nousun kulmakerroin pienenee virran kasvaessa. Virran huippuarvo saavutetaan 

katkaisijan avautumispisteessä. Oikosulkutilanteessa jännite laskee tasaisesti 



 

alle nimellisen, kunnes katkaisijan avautuessa primäärin ja mittauspiirien ominai-

suuksista johtuen jännitekuvaaja tippuu nopeasti ja voi käydä merkittävästi nega-

tiivisen puolella. Kuviossa 6 esitetty Tampereen raitiotienjärjestelmässä tehdyn 

oikosulkutestin tuloksista saatu kuvaaja. 

 

 

KUVIO 6. Tyypillinen raitiotiejärjestelmän oikosulkukuvaaja. 

 

 

5.4.3 Kytkentäsysäys 

 

Kytkentäsysäys syntyy raitiovaunun virroittimen kytkeytyessä ajojohtimeen. Suo-

jauksen kannalta merkittäviä tilanteita ovat hallitsemattomat kytkeytymiset, joita 

voi syntyä esimerkiksi virroittimen irrotessa hetkellisesti ajojohtimesta raitiovau-

nun liikkuessa, tai vaunun ajaessa katkovan jaksoerottimen ohi. Katkova jak-

soerotin katkaisee sähkönsyötön vaunulle hetkellisesti raitiovaunun kulkiessa 

katkovan jaksoerottimen eristimen ohi (KUVIO 7). Eristimen jälkeen vaunu kyt-

keytyy seuraavaan syöttöjaksoon, jolloin virheellisen ajon takia voi muodostua 

kytkentävirtasysäys. Kytkentävirtasysäyksen suuruus riippuu vaunun virtatar-

peesta, eli käytännössä nopeudesta ja kiihdytystilanteesta. 



 

 

KUVIO 7. Havainnekuva katkovasta jaksoeristimesta osana ajojohdinjärjestel-
mää (Tampereen Raitiotie Oy mediapankki, muokattu) 

 

Mikäli piirissä tapahtuu merkittävä kytkentäsysäys, on mahdollista, että oikosul-

kusuojaus laukaisee katkaisijan. Merkittävänä erona oikosulkuun on virran nousu 

maksimissaan vaunun maksimivirraksi, sekä virtapiikin nopea tasoittuminen. Kyt-

kentäsysäyksen muodostama virtapiikki poistuu jo merkittävästi ennen katkaisi-

jan avautumista (kuvio 8). 

 

 

KUVIO 8. Kytkentäsysäyksen muodostama virtapiikki 

 

Normaalissa liikennöintilanteessa kytkentäsysäyksen aiheuttamaa laukaisua ei 

synny. Katkovia jaksoerottimia on vain muuntamia ja niiden aiheuttamien kytken-



 

täsysäykset on huomioitu suojausasetteluissa ja nopeusrajoituksissa. Mikäli vau-

nulla ajaa yli nopeusrajoitusten, tai yrittää tehdä äkillisen kiihdytyksen eristävän 

jaksoerottimen aikana, on mahdollista, että virtapiikki aiheuttaa laukaisun. Virroit-

timen nopea irtoaminen voi johtua esimerkiksi virroittimen heilahduksesta, tai lii-

allisesta ajonopeudesta kohdissa, joissa ajojohtimen korkeus vaihtelee. 

 

 



 

6 SÄHKÖTURVALLISUUS 

 

 

6.1 VLD ja hajavirtojen valvonta 

 

Tampereen raitiotien sähköjärjestelmä on sähköisesti maasta erotettu. Radan 

kannalta maasta erotuksella pyritään eliminoimaan vääriä reittejä kulkevat haja-

virrat. Hajavirrat ovat paluuvirtoja, jotka kulkevat muita reittejä kuin kiskoja pitkin 

takaisin asemalle. Kisko ovat eristetty maasta kumisilla eristimillä, joten ne eivät 

ole normaalisti yhteydessä maapotentiaaliin. 

 

Jottei kiskon, ja sitä kautta raitiovaunun rungon ja maan välille muodostu vaaral-

lisia kosketusjännitteitä käytetään järjestelmässä VLD-laitteita (Voltage Limiting 

Device). Standardi EN 50122-1 jakaa VLD-laitteet tyyppeihin VLD-F ja VLD-O 

(taulukko 2). VLD:n toiminta perustuu kahden kohteen jännite-eron vertailuun. 

Jännite-eron kasvaessa liian suureksi VLD yhdistää kohteet toisiinsa, jolloin jän-

nite-ero tasaantuu. VLD:n hyöty on pitää maapotentiaali ja kiskopotentiaali eril-

lään normaalikäytössä hajavirtojen ehkäisemiseksi, mutta kuitenkin yhdistää po-

tentiaalit vikatilanteessa vaarallisen kosketusjännitteen poistamiseksi. 

 

TAULUKKO 2. VLD-F ja VLD-O 

VLD-F suojaa vikatilanteessa syntyviltä kosketusjännitteiltä yhdistämällä 

kosketettavissa olevat kohteet paluuvirtapiirin, johtaen katkaisijan 

avautumiseen. 

VLD-O suojaa normaalin käytön aikana syntyviltä kosketusjännitteiltä yh-

distämällä paluuvirtapiirin maapotentiaaliin. Katkaisijan avautumi-

nen ei ole tarkoituksen mukaista 

 

VLD:n toimivuuden ja suojauksen varmistamiseksi pysäkki- ja VATU-alueilla si-

jaitsevat johtavat rakenteet on yhdistetty galvaanisesti VLD:n luona sijaitsevaan 

potentiaalintasauskiskoon. Sähkönsyöttöasemalla tämä tarkoittaa MEB-kiskoa, 

joka toimii myös kiinteistön maadoituskiskona.  

 



 

Sähköradan sähköisen kunnon seuranta tapahtuu VLD-O laitteiden virta- ja jän-

nitetietojen perusteella. Hajavirranvalvontaserveri kerää laitteiden tiedot ja muo-

dostaa näiden perusteella kuntoarvion.  

 

 

6.2 Jännitekatkot ja jännitteetön työskentely radalla 

 

Raitiotiejärjestelmän ainutlaatuisuus muodostaa poikkeavia tarpeita verrattuna 

tavanomaisiin sähkö- tai jakeluverkkoihin. Sähköradan lähellä työskennellessä 

rata tehdään jännitteettömäksi ja sähköjen kytkeminen estetään. Tätä kutsutaan 

jännitekatkoksi. Jännitekatkon ja siihen liittyvien dokumenttien tekoa kutsutaan 

jännitekatkomenettelyksi. Jännitekatko voidaan tehdä tietylle linjan syöttöjaksolle 

tai -asemalle. Yksittäinen syöttöasema voidaan ohittaa ja erottaa verkosta, linjan 

kuitenkin pysyessä jännitteisenä. On myös mahdollista tehdä tietty tai tiettyjen 

sähkönsyöttöasemien väli jännitteettömäksi. Liikennöinnin kannalta on kuitenkin 

erittäin epäkäytännöllistä pitää jännitekatkoa linjalla, sillä se estää kyseisen välin 

läpi liikennöinnin. Liikennöinnin sujuvuuden takia on järkevää keskittää linjan jän-

nitekatkot vähäisen liikennöinnin, tai liikennöinnin tauon ajalle, esimerkiksi yölle. 

 

Jännitekatkon tekemisessä noudatetaan SFS 6002-standadissa ohjeistettua jän-

nitteettömäksi tekemisen vaiheita. 

 

0) Työalueen ja kohteen määrittely 

a. Työalueen ja kohteen määrittelystä vastaa työstä vastaava henkilö 

yhdessä käytön- ja/tai sähkötöiden johtajien kanssa. 

1) Täydellinen erottaminen 

a. Linjalla täydellinen erottaminen suoritetaan avaamalla kohteelle säh-

köä syöttävät katkaisijat, sekä katkaisijoiden ja syöttövirtapiirin väliin 

asennetut erottimet. 

b. Syöttöasemalla täydellinen erottaminen suoritetaan avaamalla syö-

tön puolelta työkohdetta edeltävä erotin. 

2) Jännitteen kytkennän estäminen 

a. Suoritetaan asettamalla tarvittavat ohjauksen estot laitteistoon ja kau-

kokäyttöjärjestelmään ja asetetaan näihin liittyvät kieltomerkit. 

3) Jännitteettömyyden toteaminen 



 

a. Suoritetaan soveltuvalla kaksinapaisella jännitteenkoettimella 

4) Työmaadoittaminen 

a. Linjalla ajojohdin maadoitetaan yhdistämällä ajojohdin kiskoon maa-

doituskaapelilla 

b. Syöttöasemalla laitteiston maadoitus tehdään sulkemalla maadoitus-

erotin tai yhdistämällä maadoitettava kohde kojeistoon asennettuun 

maadoituspisteeseen 

5) Suojaus lähellä olevilta jännitteisiltä osilta 

 

Jännitteettömäksi tekemisessä, kytkemisen estämisessä, sekä työmaadoittami-

sessa tulee ottaa huomioon, että syöttösuuntia voi olla piirissä useita. Esimerkiksi 

aseman ja radan väliset syöttökaapelit ovat normaalisti jännitteiset ajojohtimista 

tulevan sähkön vuoksi, vaikka kyseiseltä asemalta ei syötettäisi sähköä ajojohti-

miin.  

 

Raitiotiejärjestelmässä oman haasteen jännitteettömään työskentelyyn muodos-

taa siltaavat jaksoerottimet. Raitiotievaunun virroittimen ollessa jaksoerottimen 

kohdalla erotusjaksot yhdistyvät virroittimen ohituksen ajaksi. Hetkellinen syöttö-

jaksojen yhdistys on normaalissa käyttötilanteessa toivottu ominaisuus, sillä sen 

ansiosta ei synny kytkentävirtasysäystä syöttöjakson vaihtuessa. Tästä ominai-

suudesta johtuen virroittimen ollessa jaksoerottimella voi virroitin ohjata jännit-

teettömälle syöttöjaksolle jännitteen. Siltaavaa jaksoerotinta voi mallintaa kytki-

menä, joka yhdistää jaksot virroittimen ollessa jaksoerottimen kohdalla. 

 

 

KUVIO 9. Siltaava jaksoerottimen periaate. 

 

 



 

 

Jännitekatkomenettelyssä ajo jännitteettömälle syöttöjaksolle estetään raiteen 

keskelle asetettavalla seislevyllä, joka kieltää raitiovaunulla jännitteettömälle 

syöttöjaksolle ajon. On kuitenkin mahdollista, että ajovirheestä johtuen raitio-

vaunu ajaa syöttöjaksolle. Jännitteettömän syöttöjakson työmaadoituksella voi-

daan varmistaa oikosulun synty virheellisen ajon seurauksena, ja täten saadaan 

sähkönsyöttö katkeamaan myös virheellisen ajon aiheuttaman jännitepulssin 

syntyessä. Työmaadoitusten tekemiseen saa käyttää vain siihen käyttöön tarkoi-

tettuja välineitä. Jokaiselta syöttöasemalta löytyy tarvittavat välineet jännitteettö-

myyden toteamiseen ja työmaadoittamiseen. Kuvassa 5 esimerkki työmaadoituk-

sista. 

 

 

KUVA 5. Työmaadoitukset ja seislevy Teiskontiellä. (Raitiotieallianssi) 

 

6.3 Maallikoille sallitut toimenpiteet 

 

Tampereen raitiotiellä sähköjärjestelmän käyttöä ja käytönvalvontaa hoitaa pää-

osin perehdytetyt henkilöt. Varsinaiset jännitekatkot ovat kuitenkin käytönjohta-



 

jan, eli käytännön tasolla kunnossapidon vastuulla. Perehdytetty henkilö saa kyt-

keä järjestelmän jännitteiseksi ja jännitteettömäksi, mutta varsinaisen jännitekat-

kon tekeminen vaatii sähköalan ammattihenkilön. Kuitenkin hätätilanteessa hä-

tämaadoituksen saa tehdä hätämaadoitusperehdytetty henkilö. Hätämaadoitus-

perehdytys on erillinen koulutus, joka järjestetään kunnossapidossa työskentele-

ville maallikoille ja osalle pelastuslaitoksen henkilökunnasta. Hätämaadoitus on 

onnettomuuspaikalle tehtävä väliaikainen työmaadoitus, joka poistetaan, kun 

kunnossapito saa tehtyä jännitekatkomenettelyn mukaiset toimenpiteet ja työ-

maadoitukset.  

 



 

7 POHDINTA 

 

Raitiotiejärjestelmän toiminnassa merkittävä tekijänä on radan kunnossapito, 

sillä se mahdollistaa turvallisen ja varmatoimisen liikennöinnin. Jotta kunnossa-

pito toimii tehokkaasti ja aiheuttaa liikennöinnille mahdollisimman vähän häi-

riötä, on järjestelmän tunteminen välttämätöntä. Tämä korostuu etenkin sähkön-

syöttöjärjestelmän kohdalla, sillä kaikkia toimenpiteitä ei voi suorittaa järjestel-

män ollessa jännitteinen työkohteessa. 

 

Työssä perehdyttiin Tampereen raitiotien sähkönsyöttöjärjestelmään kunnossa-

pidon näkökulmasta. Työssä ja sen pohjalta tehdyissä käyttöohjeissa käsiteltiin 

laitteistoa, sen toimintaa ja järjestelmiä, sekä sähköturvallisuuslain muodosta-

mia vaatimuksia. Merkittävinä asioina joita työssä käsiteltiin ovat mm. tyypilliset 

vikatilanteen, sekä raitiotien syöttöjaksojen vaikutus jännitteettömänä työskente-

lyyn. Työn pohjalta tehtiin kolme käyttöohjetta ja järjestettiin koulutuksia kunnos-

sapidon henkilökunnalla. Käyttöohjeet ovat salattavaa materiaalia, joten niitä ei 

julkaista työn yhteydessä. 

 

Työturvallisuutta käsiteltiin sähköturvallisuuslain vaatimusten, sekä laitteiston 

ominaisuuksien pohjalta. Käytännössä voidaan todeta kunnossapidon tarvitse-

van käytön ja sähkötöiden johtajan, sekä sähköalan ammattihenkilöitä hoita-

maan sähkötyöt.  

 

Käyttöohjeiden ja koulutusten avulla kunnossapidolle saatiin siirrettyä tarvittava 

osaaminen sähkönsyöttöjärjestelmästä. Pääpainona oli kokonaisuuden ymmär-

täminen sekä eri toimenpiteiden vaikutus muuhun verkkoon. Lisäksi työ ja työn 

ohessa tehdyt materiaalit mahdollistavat kunnossapidolle sisäisen kouluttautu-

misen tulevaisuudessa.  
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