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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:

- Pieksämäen Konepaja
- Pieksämäen Varikko

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 Pieksämäen Konepaja ja Pieksämäen Varikko

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 Konepajan osalta Vesa Pylkkäseltä puhelinumerosta 040
8637 816 ja Varikon osalta Juha-Pekka Konttiselta puhelinnumerosta 040 8637 462.

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.

Varikkoalueella toimintaan oleellisesti liittyvät raiteet vaihteineen, ilmenevät
Liikenneviraston raiteistokaavioista.

Alueella on varottava ja väistettävä kaikkea liikkuvaa kalustoa.

Tuotantotiloissa kiskoilla liikkuvasta kalustosta varoitetaan
varoitusjärjestelmällä. Varoitusjärjestelmä ilmoittaa ja varoittaa hallin
raideliikenteestä siellä työskenteleviä.

Alueiden raiteistokaaviot, löytyvät Liikenneviraston raiteistokaaviosta.
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2.1.1 Pieksämäen Konepaja

2.1.1.1  Yleistä

Vaihde 503 jätetään perusasentokyltin mukaiseen asentoon.

Konepajan ratapiha-alueelle pyrkivä yksikkö ilmoittautuu Konepajalle
saapumisesta luvanantajalle.

Konepajalta pois pyrkivä yksikkö ottaa luvan liikenteenohjaukselta, sekä
ilmoittaa poistumisesta konepajan luvanantajalle.

Konepajan luvanantaja tavoitettavissa ma–to klo 06.30–15.00, pe 06.30–13.20.
Muina aikoina noudatettava erityistä varovaisuutta saavuttaessa konepajalle,
liikennöidessä konepaja-alueella tai konepajalta lähtiessä.

Konepajan raiteistolla tehtävään työhön tarvitaan lupa luvanantajalta lukuun
ottamatta ratatyökoneosaston aluetta.

Pieksämäen konepajan ratapiha-alueella liikuttaessa näkyvyyden tai valaistuksen
ollessa riittämätön tai jos ei saada yhteyttä luvanantajaan (luvanantajan työajan
ulkopuolella) tulee vaihtotyönjohtajan jalkautuneena varmistaa näkyvyyden
riittävyys ja turvallinen liikennöinti.

Luvanantajan yhteystiedot:
Lyhytnumero Raili verkosta 1953
Numero yleisestä verkosta 045568202143
Varayhteys 040 8663 789

2.1.1.2  Liikennöinti

Konepajan raiteistolla tehtävään työhön tarvitaan lupa luvanantajalta lukuun
ottamatta ratatyökoneosaston aluetta.

Ratapihalle aikovan tulee kertoa millä alueella/raiteella hän tekee työtä.

Kun vaihtotyö on tehty, ilmoitetaan luvanantajalle työn päättymisestä.

Vaihteen auki ajon jälkeen liike on pysäytettävä välittömästi ja on tehtävä
ilmoitus myös konepajanluvanantajalle.

2.1.1.3  Huomioitavaa kaluston siirtämisessä kunnossapidon yhteydessä

Kalustoa sisään ja ulos ajettaessa on vaihtotyönjohtajan varmistettava, että
työskentely ko. raiteella on päättynyt ja kalusto on siirrettävässä kunnossa.

Raiteilla on käytettävä raidehälytyslaitteita kalustoa siirrettäessä konepajan
sisällä. Tällöin myös henkilöiden on poistuttava ko. raiteen vaikutusalueelta.
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Siirroissa on vältettävä turhaa moottorin käyntiä savuhaittojen minimoimiseksi.

2.1.2 Pieksämäen varikko

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