
LIGHT
RAIL

TRAINING
KOULUTUSOHJELMA

Kouluttaudu kansainvälisen 
tason pikaraitiotieasiantuntijaksi!
Raitiotieverkosto pääkaupunkiseudulla on kolminkertaistumassa. Tarvitsemme osaajia ratojen 
ja varikoiden suunnitteluun, toteutukseen ja elinkaaren aikaiseen hallintaan sekä vaunukalus-
toon ja liikennöintiin liittyviin tehtäviin. Tavoitteenamme on kasvattaa tarvittavaa osaamista ja 
luoda edellytykset toivotun kaupunkikehityksen toteutumiselle. 

Koulutusohjelma on suunnattu kaupunkiraideliikennealan toimijoille julkisella ja yksityisellä 
sektorilla; kaupunkien asiantuntijoille, joukkoliikennetoimijoille sekä alan suunnittelijoille, ura-
koitsijoille ja toimittajille. Koulutusohjelma on rakennettu ja kohdennettu erillisinä toteutuksina 
kahdelle tasolle: perustaso ja edistynyt taso.  Perustaso on tarkoitettu alan uusille asiantuntijoil-
le, joilla ei ole pitkää kokemusta, mutta joiden on kannettava vastuuta asiantuntijana, projekti-
päällikkönä tai vastaavassa roolissa meneillään olevassa tai tulevassa pikaraitiotiehankkeessa.  
Edistyneelle tasolle ovat tervetulleita raideliikenteen tai kaupunkikehittämisen ammattilaiset, 
jolla on jo vankka kokemus julkisesta liikenteestä ja kaupunkikehittämisestä.

Pikaraitiotiekoulutus on kattava kokonaisuus pikaraitiotien suunnittelun, 
rakentamisen, elinkaaren hallinnan, operoinnin ja kaupunkikehityksen
ammattilaisille. 



Koulutusohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa HKL yhteistyössä sveitsiläisen yli-
opiston Ostschweizer Fachhochschulen kanssa. 
Lue lisää järjestäjätahoista: www.hkl.fi , www.ost.ch/de

Koulutus koostuu yhteensä neljästä viikon mittaisesta opetusjaksosta, joista jokaisella on nel-
jä luentopäivää ja yksi ekskursiopäivä. Jaksot sijoittuvat kokonaisuudessaan viiden kuukau-
den ajanjaksolle. Opetusjaksoista kaksi toteutetaan Zürichissä, yksi Helsingissä ja yksi Dres-
denissä. Koulutus toteutetaan englanniksi.

AIKATAULU
Koulutuksen pilotti järjestetään vuoden 2021 aikana. Ensimmäinen avoin perustason 
koulutus käynnistyy keväällä 2022 ja edistyneen tason koulutus loppuvuonna 2022. 

KOULUTUKSEEN HAKU
Opiskelijat valitaan koulutukseen hakumenettelyn kautta. Koulutukseen otetaan 15–19 osal-
listujaa. Opiskelijavalinnoista vastaa HKL yhdessä Helsingin kaupungin edustajien kanssa. Il-
moitamme HKL:n viestintäkanavissa ja Light Rail Traing -koulutusohjelman verkkosivuilla, kun 
haku koulutuksiin alkaa. 

KUSTANNUKSET
Koulutuksen hinta/osallistuja on 4000 €. Hinta pitää sisällään luennot, työpajat ja kohde- 
vierailut paikan päällä. Matka- ja majoituskustannukset Zürichissä, Dresdenissä ja Hel- 
singissä neljän viikon ajalta ovat arviolta noin 2500-3500 €. Koulutuksen sekä matka- ja 
majoituskustannukset maksaa osallistuja/osallistujaorganisaatio.  

www.ura.hkl.fi/light-rail-training-koulutusohjelma/

Ota yhteyttä!
Koulutuspäällikkö Marjukka Mikola
puh. 040 486 0936
marjukka.mikola@hel.fi 

Kurssin kaikki opintojaksot ja lopputyön suorittaneille osallistujille myönnetään 
Ostschweizer Fachhochschulen todistus kurssin suorittamisesta.




