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1 Soveltamisala 
 

1. Tätä määräystä sovelletaan Suomessa käyttöönotettavaan uuteen liikkuvan kaluston 

osajärjestelmään sekä tämän määräyksen voimaan tullessa olemassa olleeseen liikkuvan 

kaluston osajärjestelmään, jota tämän määräyksen voimaan tulon jälkeen uudistetaan 

tai parannetaan. Tämän määräyksen osalta käyttöönottoluvan edellytyksenä oleva vaa-

timustenmukaisuuden arviointi on tehtävä raideliikennelain 50 §:n mukaisesti. 

2. Tämän määräyksen 2 lukua sovelletaan liikkuvan kaluston osajärjestelmää koskevissa 

yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä mainituissa avoimissa kohdissa ja Suomea kos-

kevissa erityistapauksissa.  

3. Tämän määräyksen 3 lukua sovelletaan rataverkolla liikennöiviin ratatyökoneisiin, infra-

struktuurin tarkastusvaunuihin sekä muuhun rataverkolla käytettävään kalustoon. 

4. Ratatyökoneiden osalta määräys kohdistuu ainoastaan liikennöinnin edellyttämiin rauta-

tieteknisiin vaatimuksiin ratatyökoneen ollessa kuljetustilassa.  

5. Tätä määräystä ei sovelleta yksinomaan ratatyöalueella käytettäväksi tarkoitettuihin ra-

tatyökoneisiin.  

6. Raideliikennelain 4 § 25 kohdan määritelmän mukaisiin pitkälle edenneisiin hankkeisiin 

sovelletaan ennen tämän määräyksen voimaantuloa voimassa olleita määräyksiä. 

7. Mikäli hakija soveltaa ratatyökoneeseen tai infrastruktuurin tarkastusvaunuun yhteen-

toimivuuden teknistä eritelmää (YTE), se voi valita joko YTE:n täyden soveltamisen ja 

raideliikennelain 49 § mukaisen ilmoitetun laitoksen tekemän tarkastuksen tai YTE:n 

vaatimusten soveltamisen kansallisena määräyksenä ja raideliikennelain 50 § mukaisen 

tarkastuksen. 
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8. Määräystä TRAFI/18103/03.04.02.00/2012 voidaan soveltaa tavaravaunuihin tois-

taiseksi. 

 

2 Määritelmät 
 

Tässä määräyksessä tarkoitetaan 

1. Hakijalla lupaa tai oikeutta hakevaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä 

 

2. Infrastruktuurin tarkastusvaunulla  infrastruktuurin kunnon seurannassa käytettä-

vää kalustoyksikköä. Infrastruktuurin tarkastusvaunu voi olla itse vetävä tai vedet-

tävä, ja sillä ei ole erillisiä toimintatiloja kuljetukseen ja työskentelyyn; 

 

3. Johtimella yhdestä tai useammasta, kuparisesta tai mekaaniselta kestoltaan ja vir-

ranjohtokyvyltään vastaavanlaisesta materiaalista valmistetusta, sähkönjohteesta 

muodostettu sähköenergian siirtoon tarkoitettu kokonaisuus 

 

4. Junien kulunvalvonnalla järjestelmää, joka valvoo junan nopeutta; 

 

5. Jännitteelle alttiilla kohteella kohdetta, joka voi tulla jännitteelliseksi virtapiirissä 

tapahtuneen eristysvian seurauksena; 

 

6. Liikennöinnillä rataverkolla tapahtuvaa luvanvaraista liikkuvan kaluston kulkua 

joko junana tai vaihtotyönä; 

 

7. Liikkuvan kaluston osajärjestelmää koskevilla yhteentoimivuuden teknisillä eritel-

millä Melu YTE:ä, TAV YTE:ä ja VHE YTE:ä; 

 

8. Maadoittamisella virtapiirin sähkönjohteiden oikosulkemista ja yhdistämistä maan 

potentiaaliin sähkönjohteella; 

 

9. Melu YTE:llä Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”liikkuva ka-

lusto – melu” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä ja komission 

päätöksen  2008/232/EY  muuttamisesta  ja  päätöksen 2011/229/EU kumoami-

sesta annettua komission asetusta (EU) N:o 1304/2014, , muutoksineen; 

 

10. Miinusjohtimella on tasavirtapiiriin kuuluva sähkönjohde, joka on maan potentiaa-

lissa, lukuun ottamatta virtapiiriä, jonka miinusjohdinta ei ole yhdistetty rautatie-

kaluston runkoon; 

 

11. Muulla rataverkolla käytettävällä kalustolla tarkoitetaan VHE ja TAV YTE:ien sovel-

tamisalaan kuulumatonta kalustoyksikköä, jota ei ole tarkoitettu junaliikenteeseen, 

vaan sitä käytetään esimerkiksi ratapihalla tai siirtotyössä, jossa käydään Väylävi-

raston rataverkolla; 

 

12. Nollajohtimella vaihtovirtapiiriin kuuluvaa sähkönjohdetta, joka on maan potenti-

aalissa, lukuun ottamatta virtapiiriä, jonka nollajohdinta ei ole yhdistetty rautatie-

kaluston runkoon; 

 

13. Radio-ohjausjärjestelmällä rautatiekalustoon asennettua järjestelmää, jonka avulla 

rautatiekalustoa voidaan ohjata radio-ohjauslaitteen avulla; 
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14. Ratatyökoneella erityisesti radan ja infrastruktuurin rakentamiseen ja kunnossapi-

toon suunniteltua kalustoyksikköä. Ratatyökonetta käytetään eri toimintatiloissa: 

työskentelytila, kuljetustila itse vetävänä kalustoyksikkönä ja kuljetustila vedettä-

vänä kalustoyksikkönä;  

 

15. Rataverkolla valtion rataverkkoa ja raideliikennelain soveltamisalan piiriin kuuluvia 

yksityisraiteita; 

 

16. Rautatiekalustolla rautatiellä liikkuvaa kalustoa; 

 

17. Rautatiekalustoon liitettävällä sähkönjohteella sähkönjohdetta, jonka avulla voi-

daan siirtää sähköenergiaa kahden tai useamman rautatiekaluston välillä sekä rau-

tatiekaluston ja yleisen sähköverkon välillä; 

 

18. Suojamaadoittamisella sähköä johtavan jännitteelle alttiin osan yhdistämistä maan 

potentiaaliin sähkönjohteella;  

 

19. Sähkölaitteella laitetta, jonka toimintaan vaaditaan sähköenergiaa tai laitetta, joka 

tuottaa sähköenergiaa; 

 

20. Sähkölaitetilalla rautatiekalustossa olevaa yhdelle tai useammalle sähkölaitteelle 

tarkoitettua tilaa; 

 

21. Sähkönjohteella sähköä johtavaa materiaalia, jota voidaan käyttää sähköenergian 

siirtoon; 

 

22. TAV YTE:llä Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”liikkuva ka-

lusto – tavaraliikenteen vaunut” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritel-

mästä ja komission päätöksen 2006/861/EY kumoamisesta annettua komission 

asetusta (EU) N:o 321/2013; 

 

23. VHE YTE:llä Euroopan unionin rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston osajärjestel-

mää ”veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto” koskevasta yhteentoimivuuden 

teknisestä eritelmästä annettua komission asetusta (EU) N:o 1302/2014,; 

 

24. Vikavirtasuojalla laitetta, joka valvoo virtapiirissä kulkevaa virtaa ja joka avaa val-

vottavan virtapiirin, kun potentiaalien välinen virta eroaa toisistaan vikavirtasuojan 

havahtumisarvon verran; 

 

25. Yleisellä sähköverkolla kiinteää sähköenergian syöttö- ja jakelujärjestelmää, joka 

on tarkoitettu käytettäväksi tietyllä alueella, ja joka on toteutettu standardien SFS 

6000 ja SFS 6001 mukaisesti. 
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3 Veturit, henkilöliikenteen kalusto ja tavaravaunut 
 

3.1 Pyöräkerran mitat Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainväli-
sessä rautatieliikenteessä (VHE YTE 7.2.3.6) 

 

Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä kulkevan kaluston 

on sallittua käyttää Suomen 1524 mm rataverkolla seuraavassa taulukossa esitettyjä pyörien 

ja pyöräkertojen käyttörajamittoja. 

 

  

 

3.2 Kolmannen maan kalusto (VHE YTE 7.3.2.26, TAV YTE 7.3.2.1, Melu 
YTE 7.3.2.1) 

 

Venäjän federaatiosta Suomeen saapuvien suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä käy-

tettävien kalustoyksikköjen kohdalla on noudatettava vaatimuksia, jotka on esitetty Suomen ja 

Venäjän välisessä sopimuksessa suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä. 

 

 

3.3 Pyörän lämpökuormituksen kestävyys (TAV YTE 4.2.3.6.3, TAV YTE 
6.1.2.3) 

 

Yksinomaan Suomen 1524 mm:n rataverkolla käytettävien pyörien lämpökuormituksen kestä-

vyyttä ei ole tarpeen osoittaa TAV YTE:n 4.2.3.6.3 kohdan mukaisesti. 

 

 

  

Pyörän halkaisija  D 

(mm)

Pienin arvo 

(mm)

Suurin arvo 

(mm)

Pyörien sisäpintojen väli (AR) D ≥ 725 1440 1444

Pyörän halkaisija  D 

(mm)

Pienin arvo 

(mm)

Suurin arvo 

(mm)

D ≥ 840 22

840  > D  ≥ 760 25

760 > D ≥ 725 27,5

D ≥ 760 27,5

760 > D ≥ 725 29,5

Laipan jyrkkyys (qR) ≥ 725 6,5 --

Osajärjestelmään liittyvät vaatimukset

Pyörän laippojen väli (SR)

(Laippojen kosketuspintojen väli)

SR = AR+Sd(vasen pyörä)+Sd(oikea pyörä) 

D ≥ 725 1487 1509

Pyörä -osatekijään liittyvät vaatimukset

Pyörän kehän leveys (BR+reunapurse) D ≥ 725 134 145

Laipan paksuus (Sd) 33

32Laipan korkeus (Sh)



 
Määräys 

6 (10) 

TRAFICOM/168146/03.04.02.00/2019 

 

4 Ratatyökoneet ja muu rataverkolla käytettävä kalusto  
 

4.1 Ratatyökoneet 
 

Käyttöönotettavan ratatyökoneen on täytettävä joko VHE tai TAV YTE:n olennaiset vaatimuk-

set. Olennaisten vaatimusten katsotaan täyttyvän, jos ratatyökone täyttää 

- VHE YTE:n tai TAV YTE:n 4.2 luvussa esitetyt tekniset ja toiminnalliset vaatimukset, tai 

- standardin EN 14033-1:2017 vaatimukset huomioiden tämän määräyksen 3.2 luvussa 

esitetyt kansalliset vaatimukset.  

 

4.2 Kansalliset vaatimukset 

4.2.1 Ulottuma (EN 14033-1:2017 5.1) 

Arvioitavan yksikön tulee olla FIN1 ulottuman sisällä. Ulottuma on esitetty standardin EN 

15273-2:2013 liitteessä F.  

4.2.2 Pyörään ja pyöräkertaan liittyvät mitat (EN 14033-1:2017 7.2.2, 7.3, 7.5, 7.6) 

Pyörästöön liittyvien ominaisuuksien ja käyttörajamittojen tulee olla VHE YTE:n 4.2.3.5.2.1, 

4.2.3.5.2.2 ja 7.3.2.6 kohdan (taulukoissa 1 ja 2 kohta ’1524 mm’) tai TAV YTE:n 4.2.3.6.2 ja 

4.2.3.6.3 kohdan (taulukoissa 3 ja 4 kohta ’1524 mm’) mukaiset.  

Hyväksyttyjä pyörän profiileja ovat S10021 ja EPS2 sekä samantyyppiselle kalustoyksikölle 

aiemmin rataverkolla käytetyt profiilit. Muiden profiilien tapauksissa on tehtävä VHE YTE:n 

6.2.3.6 kohdassa olevan taulukon 14 tarkastelu. 

4.2.3 Puskimet ja vetolaitteet (EN 14033-1:2017 10) 

Puskimien ja vetolaitteiden on oltava VHE YTE:n 4.2.2.2.3 kohdan mukaisia tai vaihtoehtoisesti 

TAV YTE:n 4.2.2.1.1 kohdan mukaisia. Mahdollisten välikytkimien tulee olla VHE YTE:n 

4.2.2.2.2 kohdan tai TAV YTE:n 4.2.2.1.2 kohdan mukaisia. Kalustoa on voitava hinata tarvit-

taessa käyttäen hinauskytkintä.  

4.2.4 Kuumakäynti-ilmaisimet (EN 14033-1:2017 11.3) 

Akselilaakerin kuntoa on tarkkailtava joko kalustoyksikköön asennetun järjestelmän avulla tai 

täyttämällä VHE YTE:n 7.3.2.3 kohdan tai TAV YTE:n 4.2.3.4 kohdan vaatimukset. 

4.2.5 Virroittimet 

Virroittimen on oltava VHE YTE:n 4.2.8.2.9 kohdan mukainen. Sähköistetyn rataverkon kanssa 

yhteensopiva virroittimen kelkka on kuvattu VHE YTE:n 4.2.8.2.9.2.2 ja 7.3.2.14 kohdassa. 

4.2.6 Ilmastovaatimukset (EN 14033-1:2017 16.1) 

Mikäli hakija aikoo käyttää ratatyökonetta rajoittamattomasti rataverkolla myös talvioloissa, on 

sen täytettävä VHE YTE 4.2.6.1.1 ja 7.4 kohdan tai TAV YTE:n 4.2.5 ja 7.4 kohdan vaatimuk-

set.  

4.2.7 Toiminta raidevirtapiirien kanssa (EN 14033-1:2017 11.1) 

Ratatyökoneen perättäisten akseleiden suurin sallittu etäisyys on 19 m. 

                                           
1 EN 13715:2011 Liite C 
2 EN 13715:2011 Liite D 
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4.2.8 Loppuopastimien kannattimet (EN 14033-1:2017 13.3.1) 

Loppuopastimien kannattimet eivät ole pakollisia. 

 

 

4.3 Infrastruktuurin tarkastusvaunut 
 

Käyttöönotettavan infrastruktuurin tarkastusvaunun on täytettävä VHE YTE:n olennaiset vaati-

mukset. Olennaisten vaatimusten katsotaan täyttyvän, jos infrastruktuurin tarkastusvaunu 

täyttää VHE YTE:n 4.2 luvussa esitetyt tekniset ja toiminnalliset vaatimukset. 

 

 

4.4 Muu rataverkolla käytettävä kalusto 
 

4.4.1 Yleiset vaatimukset 

 

Muulle rataverkolla käytettävälle kalustolle myönnetään käyttöönottolupa, jos se täyttää suun-

nitellun käyttönsä kannalta rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston 

asetuksen (284/2019) liitteen III yleisiä vaatimuksia koskevassa luvussa 1 ja liikkuvaa kalus-

toa, kunnossapitoa sekä käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevissa 2.4 - 2.6 luvuissa 

esitetyt olennaiset vaatimukset. Liikenne- ja viestintävirasto päättää käyttöönottoluvan myön-

tämisestä hakijan hankesuunnitelman ja sen toteutumisen perusteella. Hakijan on sisällytet-

tävä suunnitelmaansa yksiköstä ainakin seuraavat tiedot: 

- suunniteltu käyttö rataverkolla 

- suunnitteluun perustuvat tekniset arvot 

- runkorakenne 

- akselistorakenne 

- kalustoulottuma  

- pyörästön käyttörajamitat  

- kunnossapitosuunnitelma 

4.4.2 Sähköjärjestelmän vaatimukset 

4.4.2.1 Perusperiaatteet 

Rautatiekaluston sähköjärjestelmän on täytettävä tämän määräyksen vaatimukset ja rautatie-

kaluston sähköjärjestelmää koskevan EN-normiston turvallisuustaso. 

 

Rautatiekaluston sähköjärjestelmä on toteutettava siten, että se on yhteentoimiva rautatiejär-

jestelmän eri osajärjestelmien kanssa. 

4.4.3 Rautatiekaluston mittaus 

Hakijan on todettava mittaamalla liitteessä 1 esitetyllä menetelmällä, että rautatiekaluston 

rungon ja ratakiskon välillä oleva resistanssi on tämän määräyksen mukainen. 

4.4.4 Sähkötekninen merkintä ja varoitusmerkintä 

Seuraavat rautatiekalustossa olevat kohteet on varustettava sähköteknisellä merkinnällä, 

jonka avulla kohteen paikallistaminen, käyttö, kunnossapito ja tarkastus on oltava mahdollista: 

 

- sähkölaite, 

- akku, 

- johtimet johtimen liitoskohdassa ja johtimessa, 
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- sähkölaitteen ilmaisin, 

- sähkölaitteen ohjauslaite, sekä 

- rautatiekaluston rungon kohta, johon on yhdistetty rautatiekaluston virtapiirien nolla- ja 

miinusjohtimia sekä erillisiä suojamaadoitusjohtimia. 

 

Sähkötekninen merkintä on oltava saavutettavissa tarkastusta varten. 

 

Seuraavassa luetelmassa mainitut on varustettava varoitusmerkinnällä, jonka avulla varoite-

taan sähkön aiheuttamasta vaarasta tekstillä, kuvalla tai niiden yhdistelmällä, ennen kuin säh-

kön aiheuttamalle vaaralle on mahdollista altistua: 

 

- sähkölaite, jonka nimellisjännite on vähintään 1000 V, 

- sähkölaitetila, jossa voi olla vähintään 1000 V jännite, 

- rautatiekaluston kohta, josta voi kiivetä yli 1,7 m korkeudelle kiskon pinnasta, 

- ovi tai luukku, jonka kautta voi päästä käsiksi yli 1000 V jännitteelliseen osaan, sekä 

- rautatiekalustossa oleva junien kulunvalvontaan liittyvä antenni.  

 

Varoitusmerkintä ja sähkötekninen merkintä on tehtävä sen tarkoittamaan kohteeseen tai koh-

teen välittömään läheisyyteen siten, että merkintä yksiselitteisesti kohdistuu sen tarkoitta-

maan kohteeseen. 

 

4.4.4.1 Sähkölaitetila 

Sähkölaitetila on oltava lukittavissa tai pääsy sinne on oltava muutoin estettävissä. 

 

Sähkölaitetilaan pääsyn on oltava estetty, jos sähkölaitetilassa olevaa yli 1000 V jännitettä ei 

ole katkaistu sekä yli 1000 V jännitteelle altista virtapiiriä kaikilta osin maadoitettu, paitsi sel-

laisen sähkölaitetilan osalta, joka on tarkoitettu rautatiekalustoon liitettävää sähkönjohdetta 

varten ja sähkölaitetilassa ei ole tämän lisäksi muita yli 1000 V sähkölaitteita. 

 

Sähkölaitetilaan kerääntyneen sinne kuulumattoman nesteen ja tiivistyneen kosteuden on 

päästävä valumaan pois sähkölaitetilasta. 

 

Sähkölaitetila on rakennettava palamattomasta tai palamista rajoittavasta materiaalista. 

 

4.4.4.2 Virtapiirin suojalaite 

Virtapiirin suojalaitteen on avattava virtapiiri automaattisesti, kun virtapiirin virta ylittää tason, 

jonka virtapiiriin kuuluvat sähkönjohteet on mitoitettu kestämään. 

 

Poikkeuksellinen jännite, virta ja taajuus virtapiirissä eivät saa estää tai viivästyttää virtapiirin 

suojalaitteen toimintaa. 

 

Jos suojalaite avaa virtapiirin, sellaisen sähkölaitteen, jota ei ole tarkoitettu käytettäväksi il-

man suojalaitteen avaamaa virtapiiriä, on samanaikaisesti kytkeydyttävä pois päältä. 

 

Virtapiirin suojalaitetta ei saa käyttää sähkölaitteen käyttökytkimenä. 

 

4.4.4.3 Pistorasian varustaminen vikavirtasuojalla 

Ohjaamossa sijaitseva käyttöpistorasia on varustettava vikavirtasuojalla.  

 

Vikavirtasuojan on avattava virtapiiri automaattisesti viimeistään, kun samaan virtapiiriin kuu-

luvien potentiaalien virtaero on 30 mA. 

 

4.4.4.4 Kosketussuojaus 

Rautatiekaluston kosketussuojaus on toteutettava standardin EN 50153:2014 +A1:2017 koh-

tien 5, 6, 7 ja 8 mukaisesti. 
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Akun navat ja akkuja yhdistävät suojaamattomat sähkönjohteet on suojattava tahattomalta 

koskettamiselta. 

 

4.4.4.5 Johdinjärjestelmä 

Rautatiekaluston johdinjärjestelmä on toteutettava standardin EN 50153:2014 +A1:2017 koh-

dan 7 mukaisesti. 

 

4.4.4.6 Rautatiekaluston rungon suojamaadoittaminen 

Rautatiekaluston jännitteelle alttiin rungon osan ja ratakiskon välisen resistanssin on oltava 

enintään 0,15 Ω. 

 

Rautatiekaluston runko, teli ja pyöräkerta on oltava yhdistetty toisiinsa poikkipinta-alaltaan vä-

hintään 50 mm² kuparisen johtimen virranjohtokykyä vastaavalla johtimella. 

 

Laakerien on oltava sellaiset, ettei rautatiekalustosta ratakiskoon kulkeva virta aiheuta niihin 

vaurioita. 

 

Pyöräkerran vastus kiskojen välillä saa olla enintään 0,5 ohmia. 

 

4.4.4.7 Rautatiekaluston sähköjärjestelmän dokumentointi 

Rautatiekaluston sähköjärjestelmän dokumentaatiosta on käytävä ilmi: 

 

- sähkölaitteiden sijainti ja tarkoitus rautatiekalustossa, 

- sähkölaitteen toiminnan ja kytkennän kuvaus, 

- sähköjärjestelmän käyttöohje, 

- virtapiirin suojalaitteen ja vikavirtasuojan sijainti ja tyyppi, 

- ilmaisimien sekä ohjaus-, kytkin- ja mittalaitteiden sijainti ja tarkoitus, 

- sähkönjohteen tyyppi sekä virran ja jännitteen kesto, 

- suojamaadoitus, 

- kohta, jossa rautatiekaluston nolla- ja miinusjohtimet yhdistyvät, sekä 

- vuorovaikutus sähkölaitteen ja muun mekaanisen laitteen välillä. 

 

Dokumentaatioon on lisättävä yksiselitteinen käytetyn piirrosmerkin ja kuvaamistavan selitys 

sellaisesta käytetystä piirrosmerkistä tai kuvaamistavasta, jota ei ole mainittu standardissa IEC 

60617. 

 

4.4.4.8 Rautatiekaluston radio-ohjaus 

Rautatiekaluston radio-ohjausjärjestelmä on toteutettava standardin EN 50239:2018 vaati-

musten mukaisesti, paitsi että kohdan 9.2.1.1 mukainen ilmasto-olosuhde Suomessa on stan-

dardin EN 50125-1:2014 mukaisesti T2. 

 

 

 

 

Hanna Hakanen 

pääjohtajan sijainen 

 

 

Yrjö Mäkelä 

raideliikennejohtaja 
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Liite 1 Rautatiekaluston jännitteelle alttiin rungon osan ja ratakiskon välisen resis-

tanssin mittaaminen 

 

 

Kuva 1 Esimerkki mittausjohtimien kiinnityksestä 

 

Mittauksessa tarvitaan säädettävä tehonlähde, joka ilmaisee jännitteen ja virran. 

1) 

Tehonlähteen johdin kytketään rautatiekaluston välittömään läheisyyteen saman raiteen rata-

kiskoon, jossa mitattava rautatiekalusto sijaitsee. 

Johtimen kiinnityspaikan ja rautatiekaluston pyöräkertojen välisen kiskon on oltava yhtenäi-

nen. Välissä ei saa olla raide-eristystä tai kiskonjatkosta. 

2) 

Tehonlähteen toinen johdin kytketään mitattavan rautatiekaluston jännitteelle alttiiseen osaan. 

3) 

Tehonlähteeseen kytketään riittävä jännite siten, että virta-arvo on noin 50 A. Tämän jälkeen 

merkitään ylös jännite- ja virta-arvo. 

Resistanssiarvo lasketaan mitatun jännite- ja virta-arvon perusteella. 

Esimerkki 

Virta-arvoksi saatiin I = 50 A ja jännitearvoksi U = 1,2 V.  

 

𝑅 =
𝑗ä𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒ℎä𝑣𝑖ö 𝑈 [𝑉]

𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎 𝐼 [𝐴]
=

1,2 𝑉

50 𝐴
= 0,02 Ω 

 

Mittauspöytäkirjaan on merkittävä saatu resistanssiarvo ja väli, josta resistanssiarvo on mi-

tattu. Mittausjohtimien resistanssin saa vähentää mittaustuloksesta. Tällöin mittauksessa käy-

tettyjen mittausjohtimien resistanssi on merkittävä näkyviin mittauspöytäkirjaan. Pöytäkirjaan 

on merkittävä myös mittausaika, päivämäärä sekä mittaajan nimi. 


