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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:

- Tampereen Varikko
- Tampereen tavravaaunukorjaamo

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 Tampereen Varikko ja Tampereen tavaravaunukorjaamo

2.1 Alueilla liikkuminen

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

Alueilla työskentelevällä on, oltava työhön tarvittava paikallinen perehdys.

Perehdytystä voit tiedustella varikon osalta Esko Pohjolalta puhelinnumerosta 040
8630 404 ja Harri Rintatalalta 040 8663 437 sekä tavaravaunukorjaamon osalta
Harri Jussilalta 040 8630 073.

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

Alueilla on tallentava kameravalvontajärjestelmä.

Mikäli henkilöä ei tunnisteta, hänet poistetaan hallista ja varikkoalueelta.

Tarpeetonta liikkumista huoltohallissa on vältettävä.

Alueilla toimintaan oleellisesti liittyvät raiteet vaihteineen, ilmenevät Liikenneviraston
raiteistokaavioista.

Alueilla ja halleissa on varottava ja väistettävä kaikkea liikkuvaa kalustoa.

Juna- ja huoltohalleissa kiskoilla liikkuvasta kalustosta varoitetaan
varoitusjärjestelmällä.

Varoitusjärjestelmä ilmoittaa ja varoittaa hallin raideliikenteestä siellä
työskenteleviä.

Alueilla toimintaan oleellisesti liittyvät raiteet vaihteineen, ilmenevät Liikenneviraston
raiteistokaavioista.
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2.2 Tampereen Varikko

Tampereen Varikon alueelle saapumisesta on sovittava ajovalmiushuollon kanssa p.
040 8666 499

Alueilla liikuttaessa, kääntöpöydän kääntämisestä sekä kulkutien esteettömyydestä
vastaa kuljettaja.

Punaisen valon palaessa, on kääntöpöydälle meno kielletty. Alueelle tultaessa tulee JKV
ottaa pois päältä.

Vaihtotyötä johtavan on myös varmistuttava kääntöpöydän asennosta, eikä
kääntöpöydällä ole perusasentoa.

Nopeudet:
Ø Korjaustiloissa, halleissa on sn 5 km / h
Ø Kääntöpöydillä sn 5 km / h

Kaluston osalta noudosta sovitaan työjohdon kanssa, joka ohjeistaa tarvittaessa,
ajovalmiushuoltoa tapauskohtaisesti.

Tallialueella liikuttaessa on kohteita, joissa on vaara joutua puristuksiin tai kiinteän
rakenteen läheisyys siirtojen yhteydessä. Näissä kohteissa liikuttaessa, kaluston
astimilla seisominen on kielletty:

o AV - hallien oviaukot
· Tampereen varikon AV hallin raiteen 872 pohjoispuolen oviaukon läheisyydessä

on ilmastoinnin laitekehikko oven reunaa lähempänä – huomioitava erityisesti
tähystettäessä pää veturista tai muusta kalustosta ulkona.

· Varikkorakennuksien oviaukot
· Varikon huoltotasot
· Kääntöpöydät
· Raiteiden877 ja 878 välissä oleva kattohuoltotasot

2.2.1 Kääntöpöytä

Kääntöpöydälle tuleva ja sieltä lähtevä kuljettaja tulkitsee kääntöpöydän opasteet.

2.2.2 Kääntöpöydän käyttöohje

· Tarkista ettei pöydälle ole tulevaa liikennettä.
· Vapauta kääntöpöydän lukitus kääntämällä lukitusvipu vasemmalle

ääriasentoon. Lukitusvivun kääntäminen vasemmalle ääriasentoon kääntää
näkyviin myös pöydän keskiosalla olevan seis levyn, joka on opasteena
kääntöpöydän liikenteelle.

· Kääntöpöytä käännetään kääntöpöydän ohjaustikkua kallistamalla haluttuun
suuntaan



Toimintaohje Versio 1 5 (6)
Menettelyohje 1.1.2018

Dnro Y 30259/040/17 VR-Yhtymä Oy:n
rataverkonhaltijana antama
Tampereen Varikon ja
Tampereen
tavaravaunukorjaamon työohje

Sisäinen

· Kun kääntöpöytä on kääntynyt lähelle haluttua raidetta, vapautetaan
tehonsäätöpyörä keskiasentoon ja pöytä jarrutetaan kohdalleen lattialla olevalla
jarrupolkimella.

· Kääntöpöytä lukitaan kääntämällä lukitusvipu oikealle ääriasentoon.
Kääntöpöydän lukitusvivun kääntäminen oikealle lukitusasentoon kääntää seis
levyn pois näkyvistä ja kääntöpöydällä voidaan taas liikennöidä.

· Kääntöpöydän perusasento on määrätty ja pöytä palautetaan aina sille
määrättyyn perusasentoon.

· Älä koskaan käännä kääntöpöydän suuntaa pöydän ollessa liikkeellä.
Rikkoutumisvaara.

2.2.3 Liikennöinti kääntöpöydälle

Kääntöpöydälle ajettaessa ja sieltä poistuttaessa on noudatettava erityistä
varovaisuutta.

2.2.4 Toimintahäiriöstä ilmoittaminen

Toimintahäiriöstä ilmoitetaan kunnossapitoon Kouvolan varikolle p. 040 8634 379 tai
040 8663 742.

2.3 Tampereen tavaravaunukorjaamo

Yksiköiden vaihtotyöjohtajien on sovittava vaunukorjaamon työnjohdon kanssa
vaunupajan alueelle siirtymisestä. Puh. 040 8666 168.

Vaunukorjaamolle vaunuja vietäessä on suurin sallittu nopeus 20 km/h.

Vaunukorjaamon raiteilla 720, 722, 732, 733, 734, 735 ja 739 on pysyvästi Tampere
Aseman puoleisessa päässä kaksoispysäytyskengät.

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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