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LIITE A

TAVARAVAUNUJEN SUURIN SALLITTU KUORMA

1 Yleistä

(1) Tavaravaunun suurin sallittu akselipaino ja nopeus eivät saa ylittää vaunulle
hyväksyttyjä eivätkä Väylän julkaisemassa Rataverkon kuvauksessa kullekin
päällysrakenneluokalle ilmoitettuja arvoja.

(2) Tavaravaunun eri akselipainoja vastaava suurin sallittu kuorma ilmoitetaan kuorma-
taulukossa.

(3) Kuormataulukon kuormat lasketaan radan rakenteen määräämien suurimpien sallittujen
akselipainojen mukaan ottaen huomioon vaunun kantavuus, jarrutuskyky ja kulku-
ominaisuudet. Kuormataulukoiden arvoissa suurimman sallitun täyttöasteen vaikutus
on otettu huomioon kuljetettavien kaasusäiliöiden osalta sekä muulloin, jos kuljetettava
aine on mainittu kuormataulukon yhteydessä.

(4) Ehdot itäisen yhdysliikenteen vaunujen kuljettamiseen yli 22,5 tonnin akselipainolla on
esitetty Väylän julkaisemassa Rataverkon kuvauksessa. Vaunuun merkittyä suurinta
sallittua kuormaa ei kuitenkaan saa ylittää.

2 Kuormataulukon käyttöohje

(1) Esimerkkejä kuormataulukoista:

A B C D

90 39,0 47,0 55,0 65,0 *

S 39,0 47,0 55,0

SS 39,0 47,0

A B C D

S 39,0 47,0 55,0 65,0 **

SS 39,0 47,0 55,0

A, B, C, D ja E merkitsevät suurimpia sallittuja akselipainoja 16, 18, 20, 22,5 ja 25 tonnia ja
luvut niiden alapuolella vastaavia kuormia tonneina, elleivät vaunutekniset seikat rajoita kuor-
mia pienemmiksi. D-sarake merkitään vain, mikäli vaunu saadaan kuormata yli 20 tonnin
akselipainoon.  E-sarake merkitään vain, mikäli vaunu saadaan kuormata yli 22,5 tonnin
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akselipainoon.  Saapuvassa läntisessä yhdysliikenteessä vaunu saa olla kuormattuna 20,5
tonnin akselipainoon C-sarakkeen arvoilla.

S   = suurin sallittu nopeus 100 km/h
SS = suurin sallittu nopeus 120 km/h

(2) Ellei kuormataulukkoon ole toisin merkitty, on vaunun suurin sallittu nopeus

a) ensimmäisen vaakarivin kuormin (myös silloin, kun rivi on merkitty S- tai
SS-kirjaimella) junissa, joiden sn on enintään 90 km/h:

Päällysrakenneluokka
A 50 km/h enintään A-kuormassa1)

B1 50 km/h enintään D-kuormassa
(60 km/h enintään C-kuormassa)

B2 80 km/h enintään D-kuormassa
C1 60 km/h enintään E-kuormassa

(90 km/h enintään D-kuormassa)
C2 80 km/h enintään E-kuormassa

(90 km/h enintään D-kuormassa)
D 90 km/h enintään E-kuormassa.

1) Liitettäessä tavaravaunu matkustajajunaan, jonka nopeus A-radalla on yli 50, mutta enintään 70 km/h,
saadaan tavaravaunu kuormata enintään 12,5 tonnin akselipainoon.

b) S- tai, mikäli S-vaakariviä ei ole, SS-vaakarivin kuormin junissa, joiden sn on enintään
100 km/h:

Päällysrakenneluokka
B1 100 km/h enintään A-kuormassa
B2 100 km/h enintään B-kuormassa
C1, C2 100 km/h enintään D-kuormassa
D 100 km/h enintään E-kuormassa.

c) SS-vaakarivin kuormin junissa, joiden sn on enintään 120 km/h:

Päällysrakenneluokka
B2 120 km/h enintään A-kuormassa
C1, C2, D 120 km/h enintään C-kuormassa.

(2) Mikäli kuormataulukkoon merkitty nopeus poikkeaa kohdissa (3) a)...c) ilmoitetuista
nopeuksista, pätee alhaisempi nopeus.

(3) Tähti (*) kuormataulukon jonkin rivin oikealla tai vasemmalla puolella merkitsee, että
vaunu voidaan liittää rivin osoittamin kuormin juniin, joiden sn = 100 km/h, vaikka
vaunun jarrut eivät täytä S-liikenteen asettamia vaatimuksia. Radasta johtuvat
kuormarajoitukset ovat kohdan 3 b) mukaiset.

Kaksi tähteä (**) kuormataulukon jonkin rivin oikealla tai vasemmalla puolella
merkitsee, että vaunu voidaan liittää rivin osoittamin kuormin juniin, joiden sn = 120
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km/h, vaikka vaunun jarrut eivät täytä SS-liikenteen asettamia vaatimuksia. Radasta
johtuvat kuormarajoitukset ovat kohdan 3 c) mukaiset.

3 Kansainvälinen kuormataulukko

(1) Läntisen yhdysliikenteen rautateiden radat on jaettu akselipainon ja metripainon
mukaisesti seuraaviin rataluokkiin:

Rataluokka Akselipaino Metripaino

A 16 t 5,0 t/m

B1 18 t 5,0 t/m
B2 18 t 6,4 t/m

C2 20 t 6,4 t/m
C3 20 t 7,2 t/m
C4 20 t 8,0 t/m

D2 22,5 t 6,4 t/m
D3 22,5 t 7,2 t/m
D4 22,5 t 8,0 t/m

(2) Esimerkki kansainvälisestä kuormataulukosta (lyhyt, suurikantavuuksinen vaunu):

A B1 B2 C2 C3  C4 D2 D3 D4
S 37,0 37,0 49,0 54,0 59,0 54,0 63,5 67,0
120 0,00

Läntisen yhdysliikenteen vaunun kuormataulukossa kirjaimet A ... D4 merkitsevät kohdan (1)
mukaisia kansainvälisiä rataluokkia ja luvut niiden alla vastaavia kuormarajoja.

(3) Suomen rataverkolla kansainvälisessä kuormataulukossa

A tarkoittaa A-kuormaa
B2 " B-kuormaa
C4 " C-kuormaa
D4 " D-kuormaa.

Muilla kirjaimilla ja niiden alapuolella olevilla kuormarajoilla ei ole merkitystä yksinomaan
Suomen sisäisessä liikenteessä ja voidaan käyttää kohdassa 2 esitettyä kuormataulukon
käyttöohjetta.


