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1 Yleistä ja soveltamisala

Tämä ohje on seuraavaa VR-Yhtymä Oy:n (VR) hallinnoimaa yksityisraidetta (toisen
luokan liikenteenohjausalue) koskeva rataverkonhaltijan antama paikallinen ohje, jota
kaikkien kyseisellä rataverkolla liikennöivien tai ratatöitä tekevien toimijoiden on
noudatettava:

- Kokkolan Varikko

Tällä ohjeella täydennetään viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä sekä muita
VR:n rataverkonhaltijana antamia ohjeita.

Tämän ohjeen lisäksi VR:n rataverkolla toimittaessa on noudattava VR-Yhtymä Oy:n
rataverkon vaihto- ja ratatyön turvallisuusohjetta, joka on saatavissa  VR:n
verkkosivuilta (ks. verkkoselostus).

2 Kokkolan varikko

2.1 Alueella liikkuminen

Alueella työskentelevillä henkilöillä on oltava huomiovaatetuksen lisäksi näkyvissä
henkilökortti tai selvästi tunnistettava työasu alueella ja hallissa liikuttaessa.

Alueella työskentelevällä on, oltava työhön tarvittava paikallinen perehdys.
Perehdytystä voit tiedustella Seppo Hohentalilta puhelinnumeroista 040 8633 251.

Vierailijoilla on oltava tarvittavien suojavarusteiden lisäksi isäntä tai muu VR:n henkilö
mukana ja tunnisteena ”Vierailija” kortti näkyvissä. Vierailijakortin saa
aluejärjestelijältä.

Mikäli henkilöä ei tunnisteta, hänet poistetaan hallista ja varikkoalueelta.

Tarpeetonta liikkumista huoltohallissa on vältettävä.

Varikkoalueella toimintaan oleellisesti liittyvät raiteet vaihteineen, ilmenevät
Liikenneviraston raiteistokaavioista.

2.2 Vaihtotyöt

Ota yhteyttä puhelinnumeroon 040-8633251 tai 040-8633951, klo. 7.00 – 15.30
välisenä aikana, sopiaksesi varikon alueelle ja halliin tulemisesta.

Muista kalustosta laskeutuessasi, että viereisellä raiteella voi olla liikennettä.

Mikäli kuljet liikkuvan kaluston mukana, kääntöpöydän ja tallinovien kohdalla ei saa
seistä veturin tai vaunun astimella siirron aikana.

Kytkeminen saadaan suorittaa siten, että paikallaan olevaa veturia tai vaunua vasten
työnnetään veturilla hiljaa kytkettävää kalustoa. Kytkijä odottaa kaluston vieressä ja
menee väliin liikkeen pysähdyttyä.
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Ennen kaluston siirtämistä on varmistettava, että kalustossa ei ole ketään
töissä, että kaikki kaapelit ja letkut on irrotettu ja laitettu niille kuuluvaan
paikkaan.
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