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TYÖT RAITIORADAN
LÄHEISYYDESSÄ



Varo raitiovaunujen ajojohtimia!

Raitiovaunujen ajojohtimissa on 600V 
tasavirtajännite, joka on ihmiselle hengen-
vaarallinen. Sähköiskun voi saada kos-
kettamalla johdinta suoraan tai välillisesti, 
esim. työkoneiden, rakennustarvikkeiden 
tai telineiden kautta.

Ajojohtimen läheisyydessä työskenneltä-
essä on muistettava vähimmäisetäisyydet 
(SFS 6002).
•	Henkilöiden etäisyys 2 m. 
•	Työkoneiden etäisyys 2 m.

Vähimmäisetäisyydet ovat samat myös 
kannatinvaijereille ja muille ajojohdinjärjestelmän osille. Poikkeustapa-
uksissa myös kannatinvaijeri voi olla jännitteellinen esimerkiksi vioittu-
neen tai likaisen eristeen tai sääolosuhteiden vuoksi. 

Jos työskenneltäessä on mentävä 2 metriä lähemmäs ajojohtimia tai 
kannatinvaijereita, tulee ottaa yhteys HKL:ään. Kaivajalta edellytetään 
tällöin raitiorata-alueen sähköturvallisuuskurssin suoritusta. Työ ajojoh-
timien läheisyydessä edellyttää yleensä ajojohtimen jännitteen katkai-
sua ja työmaadoittamista. 

Ajojohtimen jännitteen katkaisu ja työmaadoitus tilataan vähintään 7 
vuorokautta ennen työn aloittamista.Työt voidaan aloittaa vasta, kun 
HKL:n edustaja antaa siihen luvan. 

Jännite kytketään takaisin, kun työn suorittaja ja kytkentämääräyksen 
antaja on varmistunut siitä, että työ on valmis, eikä jännitteen kytkemi-
sestä aiheudu vaaraa.

Ajojohtimiin tai kannatinvaijereihin ei saa tulla mekaanisia rasituksia. 
Ajojohtimiin ja kannatinvaijereihin osumisesta on aina ilmoitettava 
HKL:lle. JOKAISEEN AJOJOHDINJÄRJESTELMÄN OSAAN ON 
SUHTAUDUTTAVA KUIN SE OLISI JÄNNITTEINEN.

HKL kouluttaa kaivuyrityksiä työskentelemään raitiovaunualueiden 
lähettyvillä. Rata-alueella työskenteleviltä vaaditaan kurssin käymistä. 
Koulutus on tilattava HKL:ltä vähintään 14 vuorokautta ennen suunni-
teltua kaivuajankohtaa.

Radoilla tehtävät työt

HKL valvoo rata-alueella ja metriä sitä lähempänä olevia kaivutöitä 
ja muita töitä. Töistä on ilmoitettava HKL:lle vähintään 7 vuorokautta 
ennen töiden aloittamista. Työt voidaan aloittaa vasta kun HKL:n edus-
tajan kanssa on tehty aloituskatselmus ja HKL:n edustaja antaa siihen 
luvan. 

Kaivutöitä suorittaessa on huomioitava, ettei kiskojen vapaa aukko saa 
ylittää tukemattomana yli metriä. Yli metrin vapaanaukon kaivannoista 
on urakoitsijan tehtävä HKL:lle kiskojen tuenta suunnitelman ja hyväk-
sytettävä se kaivutöiden valvojalla. 

HKL velvoittaa urakoitsijan suorittamaan ja kirjaamaan kaivutäyttöjen 
tiiveyden, yleisten ohjeiden mukaan. Urakoitsija tilaa HKL- raitioliiken-
teeltä kiskojen tuennan ennen päällystystöiden aloittamista.

Jos työalueella on raitiovaunu- tai bussipysäkkejä on niiden siirrosta 
sovittava erikseen HSL:n kanssa vähintään 7 vuorokautta ennen töiden 
alkua. Urakoitsijalla ei ole lupaa siirtää pysäkkejä.

Yhteystiedot

Ilmoitus sähkö- tai kaivutöistä tehdään HKL:n internetsivuilta  
www.hkl.fi/kaivuilmoitukset löytyvällä lomakkeella (poikkeustapa-
uksissa sähköpostilla kaivuilmoitukset.hkl@hel.fi).

Kaivutöistä rata-alueella voi kysyä ja sopia katselmuksista  
p. 09 31035413 (virka-aikaan).

Sähköasioista rata-alueella voi kysyä ja sopia katselmuksista  
p. 09 310 35503 (virka-aikaan).

Raitiovaunu- tai bussipysäkkien siirrosta on sovittava erikseen 
HSL:n (Helsingin seudun liikenne) kanssa p. 09 4766 4444 (vaihde, 
virka-aikaan).  

Hätätöissä tai onnettomuustilanteissa ilmoitus HKL-Raitioliiken-
teen liikenteeohjauskeskukseen, 09 310 34962. Sähköasioissa 
yhteys 09 310 35803. Numerot palvelevat 24 h/vrk.

Koulutuspyynnöt: Rauno Lipponen 09 310 35900,  
rauno.lipponen@hel.fi.


