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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:

- Kouvolan Varikko
- Kouvolan 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 Kouvolan Varikko ja Kouvolan 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 Tuomo Piriseltä puhelinnumeroista 040 8663 743 sekä
tavaravaunukorjaamon osalta Pekka Mattilalta puhelinnumerosta 040 8634 409.

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.

Alueilla toimintaan oleellisesti liittyvät raiteet vaihteineen, ilmenevät Liikenneviraston
raiteistokaavioista.

Alueilla on varottava ja väistettävä kaikkea liikkuvaa kalustoa.

Tuotantotiloissa kiskoilla liikkuvasta kalustosta varoitetaan
varoitusjärjestelmällä.

Varoitusjärjestelmä ilmoittaa ja varoittaa hallin raideliikenteestä siellä
työskenteleviä.
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2.1.1 Kouvolan Varikko

2.1.1.1  Yleistä

Saapuvan yksikön tulee varikolle tullessa, ottaa yhteys huoltokuljettajaan Raili-
numeroon 1984. Muutoin varikolle tultaessa, ota aina yhteyttä työnjohtoon tai isäntänä
toimivaan henkilöön.

Varikon alueen vaihteiden kääntämiseen liittyvä ohje on liiteenä.

Raiteella 327 länsipäässä on kaarre, joka estää yli 20m pitkän yksikön liikennöinnin
sähköveturihallin länsipäästä.

Vetureita ei ajeta kiinni toisiinsa, vaan puskinten väliin jätetään noin 10 -15 cm rako,
jotta käännettävä huoltotaso mahtuu vetureiden väliin.

Poikkeuksen tähän tekee veturipari, jotka vian selvittämisen takia täytyy pitää
moniajossa, tällöin huoltotasoa ei käännetä veturien väliin.

Huoltoon tulevasta veturista testataan hiekoituksen toiminta ulkona ennen halliin
siirtoa.

Muuta, kuin sähkövetokalustoa ei saa tuoda sähköveturihalliin huoltoon tai korjaukseen
ilman sähköpäivystäjän lupaa (ajojohtimen on oltava tällöin jännitteetön).

Kun dieselmoottori on käynnissä, hallissa tulee käyttää pakokaasunpoistojärjestelmää,
tämä ei koske veturien siirtoja.

2.1.1.2  Raiteiden hälytykset

Ovien avautuessa, tai sulkeutuessa soi hälytyskello, joka on merkkinä mahdollisesta
liikenteestä. Raide 327 on varustettu keltaisilla hälytysvilkuilla ja summerilla, jossa on
jaksottainen nouseva / laskeva merkkiääni, sekä raide 328 on varustettu sinisillä
hälytysvilkuilla ja summerilla, jossa on jatkuva tasainen merkkiääni, näitä on
ehdottomasti käytettävä liikennöitäessä kyseisillä raiteistoilla, tällöin myös henkilöiden
on poistuttava ko. raiteen lähialueelta. Erivärisillä vilkuilla ja erilaisilla hälytysäänillä
helpotetaan liikenteessä olevan raiteen tunnistettavuutta.

2.1.1.3  Jännitteinen ajojohdinrakenne

Halliin ajettaessa on veturin, tai junan pääkatkaisin avattava ennen ryhmityseristimien
rajaamaa ajojohtimen osaa. Ryhmityseristimet sijaitsevat sähköveturihallin ovien
kohdalla, paitsi raiteen 328 länsipäässä, jossa ryhmityseristin on oven ulkopuolella.

Ajojohtimen ollessa jännitteellinen, hallin itäpäässä, lähinnä hallia olevissa
ajojohdinpylväissä, erottimen ohjaimessa ei näy laske virroitin merkkiä. Ajojohtimen
jännitteellisyyden näkee ajojohtimen yläpuolella olevasta vihreästä lamppurivistä.
Lamput ovat pimeänä, kun ajojohtimessa on jännite. Ajolangan yläpuolinen lamppurivi
on sähkölaitoksen verkossa, joten sähkökatkoksen aikana lamppurivi ei kerro totuutta
ajolangan jännitteestä.
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Halliin ajon jälkeen:
· Kiinnitä käsijarru, avaa akustokytkin ja ohjausvirtakytkin sekä aseta virtalukko 0

– asentoon ja maadoita veturi.

2.1.1.4  Jännitteetön ajojohdinrakenne

Kun hallin ajojohdin on jännitteetön, on veturit vietävä sisään virroitin alhaalla. Silloin
on ulkona olevissa itäpään erottimen ohjaimessa näkyvissä merkki laske virroitin.
Jos ajojohdin on jännitteetön, sähkövetokalusto pitää hinata ulos hallista.

Ajojohtimen jännitteettömyyden havaitsee ajojohtimen yläpuolella olevasta vihreästä
lamppurivistä. Lamput palavat, kun ajojohtimessa ei ole jännitettä. Ajolangan
yläpuolinen lamppurivi on sähkölaitoksen verkossa, joten sähkökatkoksen aikana
lamppurivi ei kerro totuutta ajolangan jännitteestä.

Rullaa sisälle erityistä varovaisuutta noudattaen ja pysäytä veturi siten, että
yläkaiteessa roikkuva punainen merkkinaru jää avattavan sivuikkunan keskelle ja
seuraavan veturin puskimiin jää 10 - 15 cm rako.

Halliin ajon jälkeen:
· Kiinnitä käsijarru, avaa akustokytkin ja ohjausvirtakytkin sekä aseta virtalukko 0 –

asentoon ja maadoita veturi.

Jännitteellinen ajojohdin.
Vihreät valot eivät pala
ajolangan yläpuolella.

Jännitteetön ajojohdin.
Vihreät valot palavat
ajolangan yläpuolella.
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2.1.1.5  Veturin pesu pilttuussa 47

Veturien pesut tehdään pilttuussa 47. Vietäessä veturi kyseiseen pilttuuseen on
noudatettava pilttuun yläosaan laitettuja liikennevaloja. Valot kertovat pilttuuseen
tehdyn ilmastointilaitteiden huoltotason asennon.

Punainen valo Huoltotaso ovat liian alhaalla. Liikennöinti
pilttuuseen 47 on kielletty.

Vihreä valo Huoltotaso on yläasennossa. Liikennöinti pilttuuseen
47 on sallittu.

Valot kertovat ainoastaan suojakaiteiden asennon.

2.1.1.6  Dieselveturien vienti korjaukseen ja huoltoon

Pysäytä veturi huoltopilttuuseen 33 niin, että merkki jää avattavan sivuikkunan
kohdalle.

Pysäytä moottorit ja varmista veturin paikallaan pysyminen seisontajarrulla.

Dieselmoottoreiden koekäytöt tehdään ulkona.

Kuulosuojaimia on käytettävä aina, kun työskentelet käynnissä olevan veturin
läheisyydessä.

2.1.1.7  Kääntöpöytä

Kääntöpöydälle tuleva ja sieltä lähtevä kuljettaja tulkitsee kääntöpöydän opasteet.

2.1.1.7.1 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

Ilmastointilaitteen
huoltotaso. Vasemmassa
alakulmassa ovat tason
asemaa osoittavat valot.
Tason alle ja sieltä pois
voi ajaa vain vihreän
valon palaessa.
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· 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.

2.1.1.7.2 Kääntöpöytien perusasento

Kouvolan varikko

Uusi talli raide 334
Vanhatalli raide 319

2.1.1.7.3 Liikennöinti kääntöpöydälle

Kääntöpöydälle ajettaessa ja sieltä poistuttaessa on noudatettava erityistä
varovaisuutta.

2.1.1.7.4 Toimintahäiriöstä ilmoittaminen

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

2.1.2 Kouvolan tavaravaunukorjaamo

2.1.2.1  Yleistä

Yksiköiden kuljettajien on vaunukorjaamon työskentelyaikana sovittava
vaunukorjaamon työnjohdon (puh. 040 8634 414) kanssa vaunupajan alueelle
siirtymisestä.

Huoltohallissa kiskoilla liikkuvasta kalustosta varoitetaan varoitusjärjestelmällä.

Varoitusjärjestelmä ilmoittaa ja varoittaa hallin raideliikenteestä siellä työskenteleviä.

Varoitusjärjestelmän asettaa toimintaan ja sen poistaa toiminnasta vaihtotyöyksikön
kuljettaja.

2.1.2.2  Vaunukorjaamon alue ja rajat

Vaunukorjaamon omat alueet rajoineen, joilla liikkuminen ei tarvitse liikennöintiin
lupaa muualta.

· R.116 Syöttö raide rajamerkkiin asti
· R.117 Syöttö raide rajamerkkiin asti
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· R.120 Varastoraide
· R.121 Hallin eteläinen raide, lähtevät
· R.122 Varastoraide sisään (Ei läpiajettava)
· R.123 Hallin pohjoinen raide, lähtevät

Lännessä vaunukorjaamoalue rajoittuu raideopastimeen T120. Idässä vaihdepiirin raja
on merkitty kilvellä.

2.1.2.3  Vaihtotyöt

Korjaukseen osoitetut vaunut viedään raiteille 116 tai 117 ja palotie on jätettävä
vapaaksi.

Kuljettajan on varmistettava siirtämiensä vaunujen paikoillaan pysyminen.

Vaunukorjaamon korjaamohallissa nopeusrajoitus 5 km/h, kuitenkin suurta
varovaisuutta noudattaen.
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1 Yleistä

Käyttötarkoitus

Kiilalukkovaihteen kääntölaite on lineaarimoottorilla toteutettu sähkötoiminen
vaihteenkääntölaite. Se voidaan asentaa vanhoihin kunnossa oleviin
kiilalukkovaihteisiin tai uusiin vaihteisiin, joihin on asennettava kiilalukko, vaihteen
lukituksen varmistamiseksi. Kiilalukkovaihteen kääntölaitetta voidaan käyttää satama-
ja varastoalueilla, lastaus- ja purkauspaikoilla yms. raiteistoilla joissa nopeuden ovat
alhaisia.

Kohde

Tiedot käyttökohteesta ja laitteiston varustelusta (täytetään kohteen mukaan)

Sijainti: Kouvola  varikko_____________________________________

Vaihteen / vaihteiden tunnukset V312, V314, V315, V316, V317, V319, V321,
V322, V323, V324, V325, V326, V328, V329______________

Asennonosoitin On ____  Ei __X___

Vaihdealueen vapaanaolonvalvonta On ____  Ei __X___

Vetokytkinohjaimet On 3 kpl  Ei _____
(V312 2kpl ja V329 1 kpl)

Kauko-ohjain On ____  Ei __X___

Kauko-ohjaimen ohjaustunnukset V _____ Tunnus _____

V _____ Tunnus _____

V _____ Tunnus _____

Käsiasetin On __X__  Ei _____

Varavoimalähde On ____  Ei __X___

Laitteiston käytönvalvoja Jukka Virtanen puh. 040 86 34337    tai

Tuomo Pirinen puh.040 86 63743

Laitteiston kunnossapitäjä Jyri Rämä puh. 040 86 34340
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2 Käyttörajoitukset

Kääntölaite EI OLE TURVALAITE. Kääntäjän on aina tarkistettava vaihteen vapaana
olo ja kielien asento ennen vaihteen ylitystä.

3 Laitteen käyttö

Laite on käyttövalmiudessa, jos merkkivaloissa palaa kiinteä valkoinen valo.

Kuva 1 Ohjauspainike ja
merkkivalo

Vaihteen kääntöä voidaan ohjata ohjauspainikkeilla ohjausmastoista tai
painiketauluista, vetokytkimillä tai kauko-ohjaimella, siitä riippuen mitkä ohjaimet on
järjestelmään asennettu.

Käyttö ohjauspainikkeilla
Ennen vaihteen kääntöä on varmistuttava, ettei vaihteen alueella ole tai sille ole
tulossa liikkuvaa kiskokalustoa.
Vaihteen kääntäminen aloitetaan painamalla vaihteen läheisyydessä olevaa sinistä
ohjauspainiketta (kuva 1) noin 1,5–3 sekunnin ajan, jolloin vaihde lähtee kääntymään.
Vaihteen kääntyessä, ohjauspainikkeen yläpuolella oleva merkkivalo ja ohjausmaston
huipussa oleva merkkivalo (ns. majakka, kuva 2) vilkkuvat. Vaihteen käännyttyä
pääteasentoonsa (noin 6 sekunnissa) sekä merkkivalo että majakka näyttävät kiinteää
valoa.

Käännön jälkeen on silmämääräisesti varmistuttava, että vaihteen kielet ovat
kääntyneet pääteasentoonsa ja johtavat halutulle raiteelle.

Tämän jälkeen voidaan liikennöidä vaihteen kautta normaalisti.

Kuva 2 Ohjausmasto
jossa ohjauspainike ja
ohjekilpi sekä majakka
maston huipussa
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Käyttö vetokytkimellä
Ennen vaihteen kääntöä on varmistuttava, ettei
vaihteen alueella ole tai sille ole tulossa liikkuvaa
kiskokalustoa.
Vaihteen kääntäminen aloitetaan vetämällä
vetokytkimen (kuva 3) narusta alaspäin noin 1,5–3
sekunnin ajan, jolloin vaihde lähtee kääntymään.
Vaihteen kääntyessä, ohjauspainikkeen (kuva 1)
yläpuolella oleva merkkivalo ja ohjausmaston huipussa
oleva merkkivalo (ns. majakka, kuva 2) vilkkuvat.
Vaihteen käännyttyä pääteasentoonsa (noin 6
sekunnissa) sekä merkkivalo että majakka näyttävät
kiinteää valoa.

Käännön jälkeen on silmämääräisesti
varmistuttava, että vaihteen kielet ovat
kääntyneet pääteasentoonsa ja johtavat halutulle
raiteelle.

Tämän jälkeen voidaan liikennöidä vaihteen kautta
normaalisti.

Käyttö ohjaustauluista
Ennen vaihteen kääntöä on varmistuttava, ettei vaihteen alueella ole tai sille ole
tulossa liikkuvaa kiskokalustoa.
Vaihteen kääntäminen aloitetaan painamalla ohjaustaulussa olevaa sinistä, halutun
vaihteen tunnuksella varustettua ohjauspainiketta (kuva 4) noin 1,5–3 sekunnin ajan,
jolloin vaihde lähtee kääntymään.
Vaihteen kääntyessä, ohjaustaulun vaihdekuviossa vilkkuu merkkivalo, siinä vaihteen
haarassa johon vaihde on kääntymässä. Vaihteen käännyttyä pääteasentoonsa (noin 6
sekunnissa) sekä merkkivalo näyttävät kiinteää valoa.

Käännön jälkeen on silmämääräisesti varmistuttava, että vaihteen kielet ovat
kääntyneet pääteasentoonsa ja johtavat halutulle raiteelle.
Tämän jälkeen voidaan liikennöidä vaihteen kautta normaalisti.

Kuva 4 Ohjaustaulu

Kuva 3 Vetokytkin käytössä
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4 Häiriötilanteet

Vaihde ei pääse pääteasentoonsa

Jos ohjauspainikkeen yläpuolella oleva valkoinen merkkivalo, majakka tai ohjaustaulun
merkkivalo jää vilkkumaan (noin kerran sekunnissa), niin vaihdetta ei saa ylittää.
Vilkkuminen osoittaa, etteivät vaihteen-kielet ole kääntyneet pääteasentoonsa ja
ohjausjärjestelmä on katkaissut käännön (noin 10 sekunnin jälkeen). Syynä voi olla
esim. vaihteenkielen ja tukikiskon väliin jäänyt liikettä estävä kappale.
Painamalla vaihteen ohjauspainiketta uudelleen vaihde palautuu lähtö asentoonsa.
Esteen poistamisen jälkeen vaihdetta voidaan kääntää uudelleen.

Jos vaihteen kääntö ei onnistu, niin että merkkivalot lopettavat vilkkumisen ja palavat
kiinteästi, on siitä ilmoitettava heti laitteiston käytönvalvojalle (yhteystiedot tämän
ohjeen alussa).

Virheellinen ohjaus
Jos käyttöpainiketta on painettu tai vetokytkintä vedetty liian pitkään (yli 4 sekuntia)
tai ohjauskytkin on juuttunut, merkkivalot ja majakka vilkkuvat noin 2 kertaa
sekunnissa jaksottaisesti, eikä vaihde lähde kääntymään.
Mikäli käyttöpainiketta on painettu tai vetokytkintä vedetty liian lyhyeen (alle 1,5
sekuntia), merkkivalo ja majakka vilkahtavat kerran, eikä vaihde lähde kääntymään.

Vaihde saadaan kääntymään, kun ohjauspainiketta tai vetokytkintä käytetään
uudelleen 1,5–3 sekunnin ajan.

5 Vikatilanteiden hallinta

Kääntölaite vikaantuu
Kääntölaitteen vikaantuessa ilmoita viasta välittömästi laitteiston käytönvalvojalle, joka
antaa ohjeita jatkotoimenpiteistä.

Laitteen sähkökatko
Sähkökatkon aikana merkkivalot eivät pala. Laitteen sähkökatkon aikana vaihdetta EI
VOIDA KÄÄNTÄÄ. Tällöin on tehtävä välittömästi ilmoitus laitteiston käytönvalvojalle.
Vaihteen ylittämistä sähkökatkon aikana on vältettävä. Jos vaihde on välttämättä
ylitettävä, niin vaihteen kielien pääteasennossa oleminen ja kiilalukon lukkiutuminen on
todettava erikseen ennen vaihteen ylitystä.

5.2.1 Vaihteen palauttaminen käsikäyttöiseksi

Käsiasettimella varustettu vaihde voidaan vikatilanteissa palauttaa käsikäyttöiseksi.
Tarve käsikäyttöiseksi palauttamiseen saattaa syntyä esim. pitkäaikaisen sähkökatkon,
laitteistovian, tai laitteiston muutostöiden yhteydessä.
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Kääntömoottorin irrotuksen saavat kuitenkin tehdä vain tehtävään
perehdytetyt henkilöt
Tehtävään perehdytyt henkilöt saavat lisätietoja erillisestä kunnossapito-ohjeesta.

Pitkäaikaisessa käytöstä poistossa majakka, ohjauspainikkeet ja ohjekilvet peitetään.

Muut häiriöt
Muissa vioissa tai häiriöissä käyttäjän tulee ottaa heti käytönvalvojaan. (Yhteystiedot
tämän ohjeen alussa.)

6 Kunnossapito ja puhdistus

Käyttäjän tehtävät

Käyttäjän on tarkkailtava vaihteiden toimintaa ja ilmoitettava mahdollisista vioista ja
häiriöistä käytönvalvojalle.

Käyttäjän tulee huolehtia vaihteiden puhdistuksesta lumesta, jäästä ja muusta
materiaalista joka saattaa estää vaihteenkielien pääsemisen pääteasentoonsa. Lisäksi
käyttäjän on huolehdittava ns. tankokuoppien puhdistuksesta, niin että käyttötanko ja
kääntömoottori pääsevät vapaasti liikkumaan. Tankokuoppaa puhdistettaessa on
varottava vahingoittamasta kääntömoottoria ja kaapeleita.
Tankokuopansuojaa ei saa ylittää raskailla työkoneilla (esim. pyöräkuormaajalla).
Käyttäjän on huolehdittava vaihteen normaalista rasvaamisesta.

Kunnossapitäjän tehtävät
Vaihteet ovat kiilalukoilla varustettuja vaihteita, jotka vaativat ko. vaihdetyypille
määritetyn normaalin kunnossapidon, säädön ja tarkistusmittaukset, jotka tekee
alueen kunnossapitäjä.

Toiminnan seuranta
Laitteisto varustetaan käyttö- ja häiriöpäiväkirjalla johon kaikki osapuolet merkitsevät
vaihteeseen ja laitteistolle tehdyt toimenpiteet.
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7 Laitteen rakenne

Laite koostuu sähkötoimisesta kääntömoottorista, kiinnityskomponenteista,
ohjauskeskuksesta virransyöttölaitteineen sekä ohjauspainikkeista ja ilmaisin
lampuista.

Menettelyohjeen muutoshistoria

Uusi versio Korvattu versio Pvm Muutos

No. Kappale No. Kappale

1 1.1.2018 Uusi ohje astuu voimaan.

Jakelu Kiinteistöyksikkö
Turvallisuusyksikkö

Kuva 5 Kääntömoottori on sijoitettu kiilalukkovaihteen tankokuoppaan
kuvan osoittamalla tavalla


