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1 YLEISTÄ
Tässä ohjeessa ajoneuvoyksiköllä tarkoitetaan autoja, ajoneuvoyhdistelmiä,
täysperävaunuja ja puoliperävaunuja eli trailereita, jotka tuetaan vaunuun
käyttämällä kuvan 1 mukaisia pyörävasteita. Ilman vetoautoa kuljetettavat trailerit
on varustettava aina dollylla junakuljetuksen ajaksi.

Mikäli kuorma ylittää Kuormaulottuman, on noudatettava voimassa olevaa
Rataverkon kuvausta.

Vaunun kuormataulukossa ilmoitettuja arvoja (A-, B-, C- ja D-kuormat) ei saa
ylittää (ks. KO, LIITE D). Sotilaskuljetuksista on annettu erilliset ohjeet (SKO, VR
3401).

1.1 Käytettävä kalusto
Tämän ohjeen mukaisesti ajoneuvoyksiköitä saa kuormata vain pyörällisten
ajoneuvojen kuljetukseen suunniteltuihin vaunuihin. Tällaisia vaunuja ovat:

- Rbqss
- Rbnqss
- Rbnqss-v
- Sdggnqss-w
- Sdggqss-w
- Sdggqqs-w

Kuormattaessa ajoneuvoyksiköitä muihin vaunuihin noudatetaan kuormausohjeen
kohtaa 10.

2 KUORMAUKSEN VALMISTELU
Rautatievaunuja vastaanotettaessa on tarkastettava, että vaunujen lattiat ovat
ehjät ja vaunun irto-osat ovat mukana. Mahdollinen lumi ja jää on poistettava
vaunuista ja tarvittaessa hiekoitettava kuormauslaituri.
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Vaunuja kuormattaessa ja purettaessa on vaunun paikoillaan pysyminen
varmistettava esim. kiinnittämällä vaunu kuormaussiltaan sillassa olevalla
kiristettävällä vetolenkillä, kaksoislenkkikytkimellä, vaunun ruuvikytkimellä tai
kiristämällä riittävä määrä käsijarruja. Vaunujen ilmajarrut tulee olla irrotettuina.

Vaunujen alas käännetyt päätyluukut toimivat ajosiltoina vaunusta toiseen
ajettaessa. Irralliset yliajorampit on asetettava ajoasentoon ja lukittava paikoilleen
ajettaessa yksiköitä matalasta vaunusta korkeampaan tai päinvastoin.

3 AJONEUVOYKSIKÖIDEN KUORMAUS VAUNUIHIN
Yksiköt voidaan kuormata ajaen joko päädystä vaunusta toiseen tai sivusta vaunun
lattiatasossa olevalta laiturilta tai nostamalla. Yksiköiden suurin sallittu korkeus,
kun yksikön leveys on enintään 2600 mm, saa olla eri vaunusarjoissa:

- Rbqss-, Rbnqss- ja Rbnqss-v-vaunuissa 4000 mm
- Sdggnqss-w-, Sdggqss-w- ja Sdggqqs-w-vaunuissa 4200 mm

Yksiköt on kuormattava siten, että etupää on junan kulkusuuntaan.

Mikäli kuormattavan yksikön (auto, perävaunu tai traileri) paino on yli 30 000 kg tai
painoa ei tiedetä, on yksikkö sijoitettava keskelle vaunua, eikä samaan vaunuun
sijoiteta muuta kuormaa. Kun kuormauspaikalla on autovaaka tai yksikön painot
tiedetään, voidaan vaunu kuormata täyteen kantavuuteen. Vaunun telipainojen
suhde ei saa ylittää arvoa 3:1. Vaunun ja rataluokan suurinta sallittua akselipainoa
ei saa ylittää.

Vaunusta toiseen saadaan ajaa vain, kun ajoneuvon akselipaino on enintään 12
tonnia ja akselilla on paripyörät. Yksittäispyöräisen akselin paino saa olla enintään
10 tonnia.

Yksikkö kuormataan vetoautolla tai vetomestarilla vaunuun siten, että painopiste
tulee mahdollisimman keskelle vaunua. Poikittaissuunnassa kuormatun yksikön on
oltava mahdollisimman keskellä vaunua, sallittu poikkeama on enintään
 +/-100mm.

Kuormaajan on jarrutettava moottorilla varustettu ajoneuvo joko seisontajarrulla
ja/tai ykkösvaihteella sekä varmistettava, ettei moottori pääse käynnistymään
kuljetuksen aikana. Trailerit, joissa on nostovarsitartunnat nosturin tai trukin
nostovarsia varten, voidaan kuormata nostamalla.

VAK:n alaisilla aineilla kuormattua säiliöautoa tai säiliöperävaunua ei saa kuormata
matkan aikana käynnissä olevalla aggregaatilla varustettuun Rbqss-, Sdggqss-w tai
Sdggqqs-w -vaunuun. VAK:n alaisilla aineilla kuormattua säiliöautoa tai
säiliöperävaunua ei saa kuljettaa henkilöjunissa.

Kuormaulottuman ylittävien rekkavaunujen kumipyöräkaluston maadoittamisessa
noudatetaan menettelyohjetta OS 3/420/06.
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4 AJONEUVOYKSIKÖIDEN TUENTA VAUNUIHIN
Yksiköt tuetaan vaunuihin kuvan 1 mukaisilla pyörävasteilla.

Kuva 1. Pyörävaste ajoneuvoyksikön tukemiseen.

Pyörävasteet kiinnitetään vaunun lattiaan 75 mm välein porattuihin reikiin kahdella
J-muotoisella tapilla (J-koukku) pyörävasteen päissä olevien reikien läpi siten, että
J-koukku menee läpi kahdesta pyörävasteen ja kahdesta vaunun reiästä.

Pyörävasteilla yksiköt tuetaan seuraavasti:
- kuorma-auto ja irrallinen täysperävaunu yhdeltä etu- ja taka-akselilta
- ilman vetoautoa kuljetettava traileri dolly-akselilta ja trailerin yhdeltä taka-

akselilta
- puoliperävaunuyhdistelmä vetoauton etu- ja taka-akselilta ja perävaunun

yhdeltä akselilta
- täysperävaunuyhdistelmä sekä vetoauton että perävaunun etu- ja taka-

akselilta.

Perustuenta (kuva 2) suoritetaan kuormattavan yksikön raskaimmin kuormitetulta,
ei kääntyvältä ja ei nostettavalta akselilta asettamalla pyörävasteet enintään 75
mm:n etäisyydelle renkaasta. Kolmeakselisessa telissä perustuenta on tehtävä
keskimmäiselle akselille.

Muille tuettaville, ei nostettaville akseleille (kuva 3), jätetään liikkumavara
kumpaankin suuntaan 75 - 125 mm. Pyörävasteiden halkaisijaltaan 50 mm
suuruisiin holkkeihin sijoitetaan sivuesteet niin lähelle pyörää kuin mahdollista.
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Kuva 2. Akselin perustuenta pyörävasteilla. Raskaimmin kuormitettu, ei kääntyvä ja
ei nostettava akseli.

Kuva 3. Muiden akselien tuenta pyörävasteilla.

väli max 75 mm väli max 75 mm

väli 75 - 125 mm väli 75 - 125 mm

sivueste
J-koukku
pyörävaste
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Kuva 4. Pyörävasteilla tuettu henkilöauton etupyörä.

Kuva 5. Pyörävasteilla tuettu henkilöauto.
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5 KUORMAAMINEN KAHDEN VAUNUN KANNATUKSELLE
Kahden vaunun kannatukselle ei saa kuormata VAK:n alaisilla aineilla kuormattua
säiliöautoa tai säiliöperävaunua.

Vaunujen automaattikytkimet tulee olla lukittuna vaunujen käyttöohjeen
mukaisesti. Ajoneuvoyksiköt kuormataan etupää junan kulkusuuntaan. Tämän
ohjeen mukaisesti kahden vaunun kannatukselle kuormatut vaunut saa liittää
juniin, joiden suurin sallittu nopeus Sn on enintään 100 km/h.

Enintään 30 000 kg painavat yksiköt voidaan kuormata kahden vaunun
kannatukselle seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Poikittaissuunnassa kuormatun yksikön on oltava mahdollisimman keskellä vaunua,
sallittu poikkeama enintään +/-100 mm. Vaunuryhmän ensimmäiseen vaunuun
saadaan ajoneuvoyksikkö kuormata pystyyn käännetyn päätylevyn tasalle ja
viimeiseen vaunuun 0,3 m päätylevyn yli, mikäli kytkijää varten jää
pystysuunnassa tilaa vähintään 2,0 m kiskonpinnasta mitattuna. Samaan vaunuun
tuettujen ajoneuvoyksiköiden välin on oltava vähintään 0,3 m. Eri vaunuun
tuettujen yksiköiden välin on oltava vähintään 0,5 m. Perustuenta määrää mihin
vaunuun ajoneuvoyksikkö katsotaan tuetuksi sen ollessa kahden vaunun
kannatuksella.

Kuormatun ajoneuvoyksikön tuettavan akselin on oltava vähintään 1,0 m:n
etäisyydellä puskinpalkin reunasta, jotta pyörävasteet voidaan kiinnittää
luotettavasti paikoilleen.
Ei-tuettavan akselin pitää olla vähintään 0,5 m:n etäisyydellä vaunun päädystä.
Etupyörien ollessa eri vaunussa kuin takapyörät on etuveto kytkettävä pois päältä,
jos ajoneuvo on etu- ja taka-akselivetoinen.

Vaurioitumisvaaran vuoksi täysperävaunun vetoaisa ei saa olla kytkettynä
normaaliliikenteessä käytettävään vetokytkimeen, jos yhdistelmän perustuennat
ovat eri vaunuissa. Vastaavasti dollyn vetoaisan pituussuunnassa lukitseva tappi on
irrotettava matkan ajaksi.

Kuormauksen jälkeen on vaunun käyttämättömät tuentavälineet asetettava
paikoilleen kuten tuentaankin käytetyt välineet. Vaunuryhmässä on vaunuryhmän
ensimmäisen ja viimeisen vaunun ulommaiset päädyt nostettava yläasentoonsa ja
varustettava kyseiseen päätyyn kuuluvilla alumiinisilla päätypylväillä tai käytettävä
vaunuissa olevia kääntyviä lukitussalpoja (Kuva 11).
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6 KUORMAN TARKASTAMINEN
Kuormaamisen päätyttyä on kuormattu vaunuryhmä tarkastettava. Tällöin on
tarkastettava, että ajoneuvoyksiköiden sijoitus ja tuenta ovat näiden ohjeiden
mukaiset.

Kriittiset tarkastuskohteet ovat:
- kuormauksen korkeus
- ajoneuvoyksikön pituus- ja poikittaisasema
- dollyn korkeus (laskettu ala-asentoon)
- pyörävasteiden kiinnitys
- yliajorampit ovat siirrettyinä ja lukittuina matka-asentoon
- ajoneuvoyksiköiden ovien lukitus, listojen ja peitteiden kiinnitys yms.
- VAK säiliöajoneuvot ja säiliöperävaunut: aggregaatti ei käynnissä
- yksikön kuormat pitää olla sidottu ja tuettu niin, että ne vastaavat

rautatiekuljetuksille asetettuja vaatimuksia.

7 AJONEUVOYKSIKÖIDEN PURKAMINEN VAUNUSTA
Sähkökytkennät tulee olla irrotettuina. Ajoneuvoyksiköt voidaan purkaa vaunuista
joko nostamalla, ajamalla tai vetämällä. Ajamalla tai vetämällä purettaessa
poistetaan pyörätuennat ja ajetaan tai vedetään yksikkö pois vaunusta joko
vaunusta toiseen ja vaunuryhmän päästä ajoluiskaa pitkin tai sivusta vaunun
lattiatasossa olevalle laiturille.  Vaunut on puhdistettava ja irto-osat asetettava
paikoilleen erikseen sovitun mukaisesti.

8 DOLLYN KÄYTTÖOHJE
8.1 Kuormaus vaunun sivulta ja päästä
Vaunun sivulla olevalta laiturilta vaunuun kuormattaessa voidaan toimia niin, että
traileri siirretään vaunuun puoliperävaunun (ppv) vetoautolla tai vetomestarilla
kuten ppv yleensäkin, jonka jälkeen tukijalkansa varaan *) jätetyn trailerin alle
siirretään dolly.
*) Huom! Tukijalan alla on oltava vaunun lattialla vahvikealusta, ettei tukijalka -
nykyisin usein tukipyörä - mene lattiasta läpi.

Täysperävaunun tai vastaavan vetoautoa siirtoyksikkönä käytettäessä dolly
sijoitetaan kentällä ppv:n alle ja kuormaus suoritetaan kuten täysperävaunun
kuormaus.
Vaunusta pois siirrettäessä toimitaan käänteisessä järjestyksessä.

Vaunun päästä vaunuun ja sivulta pois ajaen kuormattaessa toimitaan kuten edellä.

8.2 Kuormaus nostamalla
Trailereita nostamalla kuormattaessa, on dolly nostettava nostoketjuilla tai -
hihnoilla ensin vaunuun ja tuettava pyörävasteilla paikalleen ja traileri työnnettävä
trukin sivusiirtolaitteella vaakatasossa dollyn vetopöytään niin, että trailerin
vetotappi laukaisee vetopöydän lukituksen kiinni. On vielä syytä sivusiirrolla
tarkistaa, että vetotappi on kiinni pöydässä.
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9 PAINEILMALLA TOIMIVAN DOLLYN KÄYTTÖ
9.1. Dollyn siirto ppv:n vetoautolla tai vetomestarilla etupuskurissa olevan
ns. nokkakoukun avulla kentällä tukijalkansa varassa olevan ppv:n alle
Ajetaan siirtoyksikkö (auto tai vetomestari) dollyn vetoaisan lähelle niin, että
tarvittaessa jatkoletkua käyttäen saadaan duo-matic-kytkennät heti tehdyiksi.
Tämän jälkeen kytketään vetosilmukka vetotappiin käyttäen korkeussuunnan
säätöön tukipyörää vääntimellä kääntäen.

Vedetään vetopöydän ppv-lukitus auki-asentoon. Vedetään dollyn vetoaisa
uloimpaan asentoonsa ja lukitaan siihen. Siirretään dolly ppv:n etupään alle ja
nostetaan vivusta ylöspäin kääntämällä ppv:n vetopöydän vastetasoon tai vähän
ylemmäksi. Työnnetään dolly vetotappiin kiinni niin, että trailerin vetotappi lukittuu
dollyn vetopöytään varmasti.

Kiinnitetään varmistussokka, ellei dollyssä ole automaattisella
varmistusmekanismilla varustettu vetopöytä. Kytketään ppv:n jarruliitäntä dollyn
duo-maticiin, jolloin perävaunun jarrut toimivat siirron aikana. Nostetaan trailerin
oma tukijalan pyöräosa
ylös, kääntämällä jalassa olevan nivelen ympäri ja lukitsemalla tähän asentoon
siirron ajaksi.

Täysperävaunun vetäjällä toimittaessa operaatio käy aivan samalla tavoin, ellei
haluta siirtää dollya ppv:n alle peruuttamalla dolly takana olevaan vetokytkimeen
kytkettynä.

9.2. Dollyn sijoittaminen vaunussa jo tukijalkansa varassa olevan ppv:n
alle vaunun sivulla olevalta laiturilta käsin
Irrotetaan vetotapista dollyn vetoaisan silmukka. Lasketaan vetopöytä hieman irti
ppv:n vastetasosta ja käännetään dolly kuljetusasentoon. Nostetaan ppv:n tukijalka
ylimpään asentoonsa ja lasketaan dolly nosto- ja laskuvivusta alaspäin painamalla
ala-asentoonsa. Irrotetaan duo-matic-liitin siirtoyksiköstä ja työnnetään veto-aisa
lyhimpään asentoonsa ja lukitaan paikalleen. Sijoitetaan pyörävasteet paikoilleen.
Tämä sivustakuormaus tarvitsee lisävaunun.

9.3. Dollyllä tuetun puoliperävaunun siirto
Dollyllä tuetun puoliperävaunun siirto pois vaunusta voidaan suorittaa suoraan
päästä tai vinosti sivulle ajaen käyttäen täysperävaunuyhdistelmän vetoautoa
normaaliin tapaan tai mitä hyvänsä riittävän voimakasta vetoautoa tai
vetomestaria, jossa on vetotappi dollyn kiinnikytkemiseksi. Näillä em. tavoilla
toimittaessa on jarrujen kytkentä duomaticista muistettava tehdä ja huomioitava
trailerin tukijalan riittävä maavara siirron aikana.

Toimittaessa niin, että dolly otetaan ensin pois, on vetoyksikön duomatic kytkettävä
kiinni ensimmäiseksi, jotta riittävä paine saadaan järjestelmään nostoa varten.
Pyörävasteiden poiston jälkeen suoritetaan dollyllä nosto niin korkealle, että
vetoauto varmasti sopii korkeutensa puolesta alle. Lasketaan trailerin tukijalka
vaunun lattiaan vahvikealustalle, avataan vetopöydän lukitus, lasketaan vetopöytää
niin paljon, että traileri jää tukijalkojensa varaan. Vedetään dollyn vetoaisa ulos ja
käännetään se sivuun vetotappiin kiinnittämistä varten. Kun dolly on kytketty
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tapaan vaunusta.

ESIMERKKIKUVIA DOLLYN KÄYTÖSTÄ

Kuva 6. 2-akselisessa dollyssa on 2 käyttöventtiilivipua, toinen taka- ja toinen
etuakselille. Kuvassa ne on lukittu junakuljetuksenaikaiseen ala-asentoon
tukihakasilla. Siirtojen aikana kuormatessa ja purettaessa dolly on aina oltava
jonkin verran ylösnostettuna ilmapalkeiden varassa. Venttiilejä käytettäessä on
pyrittävä molempien akseleiden yhtäaikaiseen nostoon ja laskuun. Kolmas
venttiilivipu alhaalla vaaka-
asennossa on paineenalennusventtiili suljettuna. Pystyasennossa venttiili alentaa
ilmapalkeiden paineen sopivaksi dollya trailerin alle ja alta siirrettäessä.

Kuva 7. Vetoaisan lukitustappi nostettu pois paikaltaan vetoaisan siirtämistä varten.

1 2

3

tukihaka
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Kuva 8. 2-akselinen dolly vetoaisa uloimpaan asentoon lukittuna. Pituussäätöön
käytetään vetoaisassa näkyviä reikiä. Vetoaisa on laakerirullien varassa ja siten
kevyt käsitellä. Kuvassa näkyy myös duo-matic-liitin säilytyspaikassaan.

Kuva 9.  Dollyn vetopöydän lukitus avattuna.
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Kuva 10. 2-akselinen dollyssa on 2 tuentakorkeutta. Tuentakorkeus on 1000 mm,
kun säätölohkot ovat taaemmassa asennossaan ja 900 mm, kun lohkot on
työnnetty eteen. Siirto on tehtävä lukituskahvat vaakatasoon kääntämällä ja siinä
asennossa vetäen tai työntäen. Dollyn rungon on oltava nostettuna riittävän ylös,
jotta lohkot pääsevät liikkumaan. Aina on varmistettava, että lukituskahvat
kääntyvät alaviistoon, jolloin lohkot pysyvät paikoillaan.

Kuva 11. Rbnqss- ja Rbqss-vaunut on varustettu kääntyvillä lukituskahvoilla ja
kevennysjousilla. Kuvassa lähempänä oleva lukitussalpa on nostettu
lukitusasennostaan ketjun varaan siksi aikaa, kun toinen salpa avataan ja päätylevy
käännetään vaaka-asentoon sivupuskimien varaan. Samalla keskellä oleva
jousikuormitteiset kielilukot lukitsevat päätylevyn. Lukituksen vapauttaminen käy
helpoimmin kävelemällä alaskäännetyn päätylevyn päälle ja vetämällä

lukituskahvat
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vaijerilenkistä, niin että kielilukot avautuvat. Kun samanaikaisesti vaijerista vetäen
siirtyy vaunun kannelle, niin päätylevy nousee kevennysjousien ansiosta pienellä
voimalla pystyyn. Tämän jälkeen lukitussalvat käännetään levyä vasten ja
painetaan alas lukitusasentoon.

Kun ajetaan erikorkuiseen vaunuun, käytetään yliajoramppeja kuvien 12 ja 13
mukaisesti.

Kuva 12. Yliajoramppi lukittuna ajoasentoon.

Kuva 13. Yliajoramppi siirrettynä matkan ajaksi punaisen merkin kohdalle.

lukitustapit

merkit kohdakkain


