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2 YLEISIÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ

2.1 KUORMAAN VAIKUTTAVAT VOIMAT

Tavaroiden tukeminen on tehtävä ottaen huomioon ne rasitukset, joita rautatiekuljetuksen
aikana normaalisti esiintyy. Kuormiin kohdistuu voimia, joiden vaikutus riippuu vaunun
rakenteesta sekä kuormaamis- ja kuljetustavasta. Tällaisia voimia ovat:

a. pitkittäiset vaakasuorat voimat, jotka syntyvät vaunujen törmätessä vastakkain, junan
kulkiessa, vaihtotyössä, laskumäessä ja jarrutuksen aikana

b. poikittaiset vaakasuorat voimat, jotka syntyvät vaunun heilahtelusta kulun aikana sekä
c. keskipakovoimasta vaunun kulkiessa kaarteissa ja vaihteissa
d. pystysuorat voimat, jotka aiheutuvat vaunuun kohdistuvista pystysuuntaisista

sysäyksistä kulun aikana
e. tuulivoima
f. kitkavoima
g. kuorman paino.

Pitkittäisten, poikittaisten ja pystysuuntaisten voimien vaikutuspisteenä on kuorman
painopiste. Kokonaistuulivoiman vaikutuspisteenä on tuulen vaikutuksen alaisen pinnan
painopiste. Tuulivoiman suuruudeksi otetaan 0,5 kN/m2.

Kohdissa a., b. ja c. mainittuja voimia arvioitaessa on otettava huomioon, että tavaroihin
vaikuttavat voimat saattavat nousta:

· VAUNUN PITUUSSUUNNASSA noin 4-kertaisiksi kuorman painoon verrattuna. Niitä
voidaan kuitenkin pienentää huomattavasti tavaroiden joustavalla kiinnityksellä tai
liukuvalla kuormaustavalla. Tällöin osa liike-energiasta kuluu kitkatyöhön.

· VAUNUN POIKITTAISSUUNNASSA 0,5-kertaisiksi kuorman painoon verrattuna.

· PYSTYSUUNNASSA 0,3-kertaisiksi kuorman painoon verrattuna.

Kohtisuoraan ylöspäin suuntautuvat voimat vähentävät kitkavoimaa ja edistävät tavaroiden
siirtymistä. Kitkavoimia laskettaessa voidaan käyttää seuraavassa taulukossa annettuja
kitkakertoimen arvoja. Pintojen ollessa jäisiä tai öljyisiä pienenevät arvot merkittävästi ei
yleensä alle 0,1. Pinnan ollessa hiekoitettu voidaan käyttää taulukon suurempia arvoja.

TAULUKKO 1:

HANKAAVAT AINEET KITKAKERROIN
Puu/Puu 0,4-0,7
Puu/Teräs 0,4-0,6
Teräs/Teräs 0,15-0,3
Betoni/Teräs 0,5-0,7
Betoni/Puu 0,55-0,7
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2.2 VAUNUJEN KUORMAAMINEN, TARKASTAMINEN JA KUORMAN PURKAMINEN
SÄHKÖRADALLA

Vaunujen kuormaamisessa, tarkastamisessa ja kuorman purkamisessa sähköradalla on
noudatettava voimassaolevia sähkörataohjeita.
https://julkaisut.vayla.fi/pdf4/rhk_b22_sahkorataohjeet_web.pdf

Avovaunujen kuormaaminen ja kuorman purkaminen tehdään yleensä sähköistämättömällä
raiteella. Säiliövaunujen ja katettujen vaunujen päälle nouseminen on tehtävä
sähköistämättömällä raiteella tai järjestettävä jännitekatko ja työmaadoitus. Jos viereinen
raide on sähköistetty tai jos kuormaus- tai purkausraiteen yli kulkee johtimia, on
vähimmäisetäisyydet jännitteisiin osiin säilytettävä.

Sähköistetyllä raiteella sekä sähköistetyn raiteen läheisyydessä saa tehdä vaunujen
kuormausta sekä kuormien purkamista ja tarkastamista, jos seuraavat ehdot on täytetty:

a. työssä käytetään vain sellaisia henkilöitä, jotka tuntevat jännitteisten osien
läheisyydessä työskentelyä koskevat määräykset,

b. sähköalueen sähkölaitteiston käytön johtaja on hyväksynyt työpaikan ja antanut siitä
tarpeelliset ohjeet työn suorittajalle,

c. työ tehdään siten, että vähimmäisetäisyydet jännitteisiin osiin, nostokorkeuden
rajoittimien käyttö ja muut vaatimukset on täytetty työskentelyn kaikissa vaiheissa
(Taulukot 2 ja 3).

Työskentely jännitteisen johtimen alla on yleensä sallittu kiskon selästä enintään 1,7 m
korkean kuorman päällä ja avovaunussa saa siirtää esineitä, jotka ovat vaunun lattiasta
enintään 2,5 m korkeita.

Jos varoituskilvin on osoitettu ajolangan olevan alempana kuin 6,0 m kiskon selästä, sen
korkeus on selvitettävä ennen työskentelyn aloittamista ja huolehdittava siitä, että
vähimmäisetäisyydet jännitteisiin osiin säilyvät.

Kohdan c. pääsäännöstä poiketen eräissä töissä, esim. purettaessa käsin puisia ratapölkkyjä
avovaunusta, sallitaan jännitteisen johtimen alla työskentely kuorman päällä, jonka korkeus
kiskon selästä on enintään 2,2 m. Edellytyksenä on, että käytetään vain ao. työhön opastettua
henkilökuntaa ja työskentely tapahtuu erillisen työskentelyohjeen mukaisesti.

Mikäli edellä mainitut ehdot eivät ole täytetyt, vaativat kuormaus- yms. työt sähköistetyllä
raiteella tai sen läheisyydessä jännitekatkon ja työmaadoituksen.

Kuormausalueella tulee olla taulu, josta selviävät tärkeimmät kuormausta koskevat tiedot
(esim. SRO:n liite 17)

Tulenarkojen nesteiden kuormaamisen ja purkamisen on sähköradan läheisyydessä
tapahduttava tähän työhön tarkoitetulla alueella työstä laadittuja ohjeita noudattaen.
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TAULUKKO 2:

Työntekijän työskentelyalueen vähimmäisetäisyydet ratajohdon jännitteisistä osista.
Ensimmäinen mitta tarkoittaa vähimmäisetäisyyttä työskenneltäessä jännitteisen osan sivulla
ja sulkeissa oleva mitta vähimmäisetäisyyttä työskenneltäessä jännitteisen osan alapuolella.
Tarvittaessa työskentelyalue on rajattava tai selvästi merkittävä. Työskentely rakenteitten
yläpuolella on kielletty ilman sähkölaitteiston käytön johtajan antamia erityisohjeita.
Työntekijä Työskentelyalueen vähimmäis-

etäisyydet 25 kV:n
jännitteisistä osista

Työskentelyalueen vähimmäis-
etäisyydet paluujohtimesta

Sähköalan ammattihenkilö 1.5 m (1.0 m) 0.5 m (0.5 m)
Muu tehtävään perehdytetty
henkilö

2.0 m (2.0 m) 2.0 m (2.0 m) 1)

1) Jos työssä joudutaan alittamaan 2.0 m (2.0 m) vähimmäisetäisyys paluujohtimesta, on
   siihen saatava sähkölaitteiston käytön johtajan lupa.

TAULUKK0 3

Työkoneiden työskentelyalueen vähimmäisetäisyydet ratajohdon jännitteisistä osista.
Ensimmäinen mitta tarkoittaa vähimmäisetäisyyttä koneen työskennellessä jännitteisen osan
sivulla ja sulkeissa oleva mitta vähimmäisetäisyyttä koneen työskennellessä jännitteisen osan
alapuolella. Tarvittaessa työskentelyalue on rajattava tai selvästi merkittävä. Työskentely
jännitteisten rakenteitten yläpuolella on kielletty ilman sähkölaitteiston käytön johtajan
antamia erityisohjeita. Etäisyydet koskevat myös kaikkia työssä käytettäviä välineitä ja
taakkoja.
Työkone Työskentelyalueen

vähimmäisetäisyydet
25 kV:n jännitteisistä osista

Työskentelyalueen
vähimmäisetäisyydet
paluujohtimesta.

Nostokorkeuden rajoittimella
varustettu kiskoilla
kulkeva työkone 1) 2)

3.0 m (1.0 m) 2.0 m (1.0 m)

Nostokorkeuden rajoittimella
varustettu liikkuva
tai siirrettävä kone 2)

3.0 m (1.5 m) 2.0 m (1.5 m)

Muu liikkuva tai siirrettävä
kone ilman nostokorkeuden
rajoitinta 2)

3.0 m (2.0 m) 2.0 m (2.0 m)

1) Kiskoilla kulkeva työkone, jonka liikkuvien osien (nosturi tms.) toiminta on viranomaisten
   hyväksymällä tavalla rajoitettu enintään 5.0 m korkeuteen kiskon selästä.

2) Rajoittimen toiminta on tarkastettava ennen työn aloittamista. Työkoneen haltija vastaa
   siitä, että rajoitin on oikein mitoitettu, ja työstä vastaavan henkilön on tarkastettava, että
   se on käytössä.

Sähkölaitteiston käytön johtaja vastaa siitä, että urakoitsijan työntekijöille annetaan
perehdyttämiskoulutus.

Rajoittimella varustetun työkoneen, joka ei kulje kiskoilla, ylin toimintakorkeus on 4,5 m
kiskon selästä.


