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1 Soveltamisala ja määritelmät

Tätä ohjetta on noudatettava vaihto-  ja ratatyössä VR-Yhtymä Oy:n (VR)
rataverkon haltijuuteen kuuluvilla alueilla. Tämän ohjeen lisäksi on noudatettava
VR:n rataverkonhaltaijana mahdollisesti antamia liikennepaikkakohtaisia ohjeita,
jotka on määritelty VR:n verkkoselostuksessa.

Vaihtotyö tarkoittaa luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä
tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Ratatyö tässä ohjeessa tarkoittaa työtä (myös kunnossapitotyö), joka:
- tehdään siten, että kone tai sen osa saattaa ulottua ratatyön

suojaulottumaan (RSU:aan)
- vaikuttaa radan rakenteisiin ja laitteisiin
- vaatii jännitekatkon
- tulityöt, jotka tehdään RSU:n sisällä tai 7 m lähempänä liikennöidyn raiteen

lähimpää kiskoa
- kohdistuu turvalaitteisiin, tasoristeyksiin tai kääntöpöytiin
- edellyttää vaihtotyön keskeyttämistä työ- tai rautatieturvallisuuden takia tai

muuten vaikuttaa vaihtotyöhön, tai
- vaikuttaa vaunujen purkamiseen ja kuormaamiseen sekä kaluston

kunnostamiseen.

2 Yleistä

VR:n raiteet on esitetty osana Liikenneviraston raiteistokaavioita. Rataverkolla
käytetään Liikenneviraston Radan merkit ja merkinnät, RATO 17, ohjeen mukaisia
merkkejä.

Työskenneltäessä tai liikuttaessa VR:n rataverkolla tulee käyttää standardin SFS-EN
ISO 20471 tai SFS-EN 471 mukaista, CE-merkittyä, luokan 2 tai 3
varoitusvaatetusta taikka EN 1150 mukaista vaatetusta. Muut suojausvaatimukset
määritellään työtehtävien riskiin perustuen.

Liikennöinti VR:n hallinnoimalla rataverkolla on aina vaihtotyötä.

VR:n rataverkko on pääosin toisen luokan liikenteenohjauksen aluetta, eikä se ole
liikenteenohjauksen piirissä. Osa VR:n raiteista kuuluu ensimmäisen luokan
liikenteenohjausjärjestelmiin, jonka liikenteenohjauksesta vastaa Liikennevirasto
(Liikenneviraston luvananto yms. periaatteiden mukaisesti). Ensimmäisen ja toisen
luokan liikenteenohjauksen rajat  on esitetty liikennepaikkojen raiteistokaavioissa.

Rataverkolla olevien turvalaitteiden käyttöohjeet, joilla täydennetään tätä ohjetta,
turvalaitteiden käyttöohjeet löytyvät Liikenneviraston verkkosivujen extranetistä.

Onnettomuus- ja vaaratilanteissa on ilmoitettava välittömästi VR:n
Operaatiokeskukseen (yhteystiedot jäljempänä kohdassa 11). Liikenneviraston
liikenteenohjausalueen osalta ilmoitus on tehtävä Liikenneviraston ko. alueen



4 (7)
VR-Yhtymä Oy 1.1.2019

Dnro Y24777/040/16 Rataverkon vaihto- ja
ratatyön turvallisuusohje

Julkinen

liikenteenohjaukselle. Hätätilanteissa on soitettava aina suoraan yleiseen
hätänumeroon 112.

Kaikesta havaituista raiteisiin, niiden laitteisiin, ratajohtojärjestelmään,
turvalaitteisiin ja kääntöpöytiin liittyvistä vioista ja häiriöistä sekä poikkeamista,
mitkä voivat vaarantaa raiteilla liikkumisen, on ilmoitettava rataverkon haltijalle.

Sähköradan kaukovalvonta ja -käyttö hoidetaan käyttökeskuksista. Käyttökeskukset
toimivat 24 tuntia vuorokaudessa.

3 Pätevyydet ja kelpoisuudet

Rautatieliikenteen harjoittajan ja ratatyöstä vastuullisen tahon on varmistettava, että
heidän liikkuvan kaluston kuljettajillaan on liikenteen palveluista annetun lain
(24.5.2017/320; ”Liikennepalvelulaki”) II OSA 7 luvussa tarkoitettu  pätevyys
kyseiseen tehtävään.

Liikennepalvelulain II OSA 7 luvun 1 § 2 momentin mukaisesta, lain soveltamisalan
ulkopuolella olevasta ns. pienimuotoisesta kuljettajatoiminnasta on sovittava
erikseen VR:n kanssa laadittavassa rataverkon käyttösopimuksessa, jossa
määritellään mm. pienimuotoisen kuljettajatoiminnan alueellinen rajaus ja
toiminnallisen alueen rajausmenettelyt. Pienimuotoinen kuljettajatoiminta on aina
vaihtotyötä ja toiminnassa noudatetaan Trafin ohjetta Pienimuotoinen
kuljettajatoiminta (TRAFI/189329/03.04.02.01/2018).

Kaikilta turvalaitteen tai kääntöpöydän käyttäjiltä edellytetään perehdytystä ja
työnopastusta laitteiden käyttämiseen.

Sähköistetyllä radalla ja sen läheisyydessä työskentelevien henkilöiden tulee olla
perehdytetty sähköratajärjestelmään.

4 Vaihtotyö

Vaihtotyöhön on oltava VR:n lupa. Luvan antamismenettelystä sovitaan rataverkon
käyttösopimuksessa.

Vaihtotyöyksiköt vastaavat itsenäisesti liikkumisestaan alueella, johon niillä on
rataverkon haltijan lupa.

Liikenneviraston liikenteenohjausalueilla luvat liikennöintiin ja mahdollisiin
turvalaitoksen vaihteiden käyttöön antaa kyseisen alueen liikenteenohjaaja.
Liikennöintilupiin liittyvä viestintä tapahtuu Liikenneviraston
liikenneviestintäjärjestelmien ja ohjeiden mukaisesti.

Kaikessa vaihtotyössä on käytettävä kaluston ilmajarruja.
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Vaihtotyössä kukin toimija varmistaa kalustonsa paikallaan pysymisen esimerkiksi
omistamillaan pysäytyskengillä. Ratapihoilla sekä kuormaus- ja purkauspaikoilla,
jotka eivät ole valvottuja käytettään vain lukittavia pysäytyskenkiä.

Vaihteet ja raiteensulut on niiden käyttämisen jälkeen palautettava
perusasentoihinsa.

Kalustoa ei saa jättää paikalleen siten, että se estää muun rautatie- tai
maantieliikenteen.

Vaihtotyön viestinnässä käytetään suomen kieltä.

5 Ratatyö

Ratatyössä on noudatettava VR:n kunnossapitosuunnitelmaa. Ratatyön tekemisen
osalta noudatetaan Liikenneviraston radanpidon turvallisuusohjeita (TURO).
Vaadittavien pätevyyksien ja osaamisvaatimusten osalta noudatetaan
Liikenneviraston antamaa ohjetta (26/2018) ”Valtion rataverkon haltijan osaamis-
ja pätevyysvaatimukset” siinä määriteltyine siirtymäaikoineen.

Ratatyöhön on oltava aina lupa. Lupa ratatyöhön on pyydettävä VR:n paikalliselta
yhteyshenkilöltä (yhteyshenkilöt on nimetty VR:n verkkoselostuksessa).).

Ratatyötä saa suorittaa vain VR:n kanssa radan kunnossapito- tai
urakkasopimussuhteessa oleva yritys.

Ratatyöstä vastuullisen tahon on ennen työn aloittamista ja tarvittaessa työn aikana
perehdytettävä ratatyöhön osallistuva henkilöstönsä tähän ohjeeseen ja kyseisen
työn olosuhteisiin sekä työhön liittyviin vaaroihin.

Kuljettaja vastaa itsenäisesti koneensa liikkumisesta ratatyössä.

Ratatyön alkamisesta, sen vaikutuksista raiteiden käyttämiseen, työn kestosta ja
työn päättymisestä sekä kyseisen ratatyövvastaavan yhteystiedot on ilmoitettava
ennen työn aloittamista rautatieliikenteen harjoittajille, VR:n yhteyshenkilölle sekä
muille tahoille. Muutoksista on ilmoitettava heti kun mahdollista.

Ratatyövastaavan on varmistettava ratatyön suojaaminen. Tarvittaessa liikennöinti
on estettävä Seis-levyllä, lukitsemalla suojaava vaihde tai sopimalla
liikennöintirajoitteesta alueen liikenteenohjaajan kanssa
(liikenteenohjausjärjestelmien alueella).

Jännitteisen ratajohdon yläpuolella työskentely ilman erillislupaa on kielletty.
Tarvittavat jännitekatkot on huolehdittava ja sovittava erikseen.

Liikenneviraston liikenteenohjauksen alaisella rataverkolla ratatyöt
(liikennerajoitteet), jotka vaikuttavat radan liikennöitävyyteen on ilmoitettava
Liikenneviraston JETI -ennakkotietojärjestelmässä ja niistä on tehtävä aina
ratatyöilmoitus.
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Liikuttaessa ja työskenneltäessä rata-alueella on käytettävä näkyvää
turvavaatetusta.

6 Turvalaitteet ja kääntöpöydät

Turvalaitteiden sekä kääntöpöytien käytössä on noudatettava niistä annettuja
käyttöohjeita. Kääntöpöytien käyttöohjeet ovat kunkin kääntöpöydän käyttötiloissa.
Kääntöpöydät tulee palauttaa perusasentoonsa käytön jälkeen.

Rautatieliikenteen harjoittajan tulee varmistaa, että sen henkilöstöllä on osaaminen
kyseisten laitteiden käyttöön sekä opastaa tarvittaessa henkilöstönsä.

7 Vaihteen aukiajo

Vaihteen aukiajosta on ilmoitettava välittömästi VR:n verkkkoselostuksessa
nimetylle paikalliselle yhteyshenkilölle.

Vaihteen aukiajon jälkeen kuljettajan (tai muun vaihtotyöstä vastaavan henkilön)
tai ratatyövastaavan on silmämääräisesti tarkastettava, voiko vaihteesta
liikennöidä.

Kun ratatyövastaava tai kuljettaja (tai muu vaihtotyöstä vastaava henkilö) ei
havaitse syytä, mikä estää aukiajon jälkeisen liikennöinnin, voidaan vaihteessa
liikennöidä enintään nopeudella 5 km/h ennen kunnossapitäjän tekemää tarkastusta
ja tarvittavaa säätöä.

Kunnossapitäjän on tarkastettava aukiajettu vaihde ja ilmoitettava liikennöinnin
rajoitteen 5 km/h poistumisesta ja mahdollisesta muusta rajoitteesta VR:n
verkkoselostuksessa nimetylle paikalliselle yhteyshenkilölle.

8 Tulityö

Tulityötä saa suorittaa vain VR:n kanssa radan kunnossapito- tai
urakkasopimussuhteessa oleva yritys, joka itse myöntää tulityöluvat omalle
henkilöstölleen tai aliurakoitsijalleen. Tulityön suorittajalla tulee olla voimassaoleva
tulityökortti. Tulityöhön on aina saatava erillinen lupa VR:n yhteyshenkilöltä.

9 Perehdyttäminen

Toimijan on perehdyttävä tähän ohjeeseen ja paikallisiin olosuhteisiin.
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10 VR:n yhteyshenkilöt

Rooli Nimi Tehtävä Puhelinnumero Sähköposti

Rataverkon haltija Juha Antti Juutinen Kiinteistöjohtaja 040 8620 577 juha.juutinen@vr.fi
Hallinnolliset asiat Teemu Hyvönen Kehitysjohtaja 040 8621 401
teemu.hyvonen@vr.fi
Turvallisuus Markku Saha Turvallisuuspäällikkö 040 8622 339 markku.saha@vr.fi
Radan kunnossapito Sami Viitanen Tarjouspäällikkö 040 8630 577 sami.viitanen@vr.fi

Operaatiokeskus 040 8620 568

Paikalliset yhteyshenkilöt on nimetty VR:n verkkoselostuksessa.


