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1 YLEISTÄ

Näillä raidemateriaalien kuormausohjeilla pyritään varmistamaan kuljetusturvallisuus ja tava-
ran ehjänä säilyminen. Myöhemmin ohjeessa on selostettu eri materiaalien kuormaaminen
sekä kaluston valinnat.

2 KULJETUKSISSA KÄYTETTÄVÄ KALUSTO

Raidemateriaalikuljetuksissa käytetään VR Transpointin omistamia tavaravaunuja tai VR Track
Oy:n omistamia tavara- tai erikoisvaunuja.

Yleisimmin käytettyjen vaunujen mitat ovat seuraavat:

Vaunut. Kuormausalan Kuormausalan Kantavuus t.
pituus m. leveys m.

VR Transpointin vaunut:
- Kbp 13,24 2,86/3,20 31,5/32,0
- Ob 16,70 2,82 56,5
- Oc/Occ 19,50 2,82 57
- Obrk 16,76 2,82 55

VR Track Oy:n vaunut:
- Bobby 16,70 2,82 50
- Bov 25,00 ---- 46
- Bovz 25,00 ---- 46
- Bhpy 12,70 2,86 27

Muita vaunuja voidaan käyttää erikseen sovittaessa.
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3 RATAKISKOT

Yleistä

-   Nämä ohjeet koskevat ratakiskojen, (uudet ja käytetyt) vähimmäispituudeltaan 4,0 metriä,
kuormaamista avovaunuun.
-   Neljä metriä lyhyemmät ratakiskot on kuljetettava romuvaunussa.
-   Kiskoja voidaan kuljettaa myös kiskojen käsittelyyn ja kuljettamiseen suunnitellulla kalus-
tolla. Näissä vaunuissa kuorma sijoitetaan ja tuetaan VR Transpointin ylläpitämien kuor-
mausohjeiden mukaisesti.
-   Kuormauksen oikeellisuudesta vastaa rahtikirjassa merkitty lähettäjä. Kyseinen lähettäjä
vastaa myös alihankkijoidensa toiminnasta. Kuorman purkamisen jälkeen purkaja vastaa, että
vaunujen irto-osat ja kiskojen käsittelyyn tarkoitetut laitteet on asetettu ohjeiden mukaisesti
kuljetusasentoonsa.
-   Käytettyä kiskoa kuljetettaessa on kuorman reunimmaisiksi valittava suorat kiskot. Kahden
tai useamman vaunun kannatukselle lastaaminen vaatii erikoiskuljetusluvan eikä niitä saa kul-
jettaa laskumäkien kautta.
-   Erikoiskuljetuslupa nro 29/16.

Kiskokerrosten kiskomäärä Kbp-, Bhpy-, Oc- tai Occ- vaunussa tai -vaunuryhmässä.

-  60 kg:n kisko 15 kpl / kerros
-  54 kg:n kisko 16 kpl / kerros
-  43 kg:n kisko 18 kpl / kerros

3.1 Kuormaaminen yhteen vaunuun

Kiskot pituus 4,0 – 19,5 metriä

-   Kiskot kuormataan kiskon pituudesta riippuen Kbp-, Bhpy-, Oc- tai Occ-vaunuun koko vau-
nun leveydeltä jalalleen 50x100x2820…2860 mm alustuille. Alustuet asetetaan pylväsparin
kohdalle ja kiinnitetään lattiaan nauloilla. Kiskokerrosten väliin alustukien kohdalle asetetaan
25...50x100x2820...2860 välituet.
-   Käytettyä kiskoa kuljetettaessa on kuorman reunimmaisiksi valittava suorat kiskot. Vaunu-
jen päätyluukkujen on oltava pystyasennossa ja kaikkien sivupylväiden on oltava paikoillaan.
-   Vaunu voidaan kuormata kuormataulukoiden mukaiseen täyteen kantavuuteen. Alus- ja
välitukena voidaan käyttää myös kuvan 1 mukaisia rakenteita.

3.2 Kuormaaminen kahden tai useamman vaunun kannatukselle

3.2.1 Kiskot pituus 20-150 metriä.  PURKAMINEN NOSTAMALLA.

Kaksiakseliset  vaunut.

-   Kaksiakselisista vaunuista saa muodostaa enintään neljän vaunun ryhmän ja siinä saa kul-
jettaa pituudeltaan enintään 50 metrin kiskoja.
-   Kiskot kuormataan yhteen kytkettyyn vaunuryhmään pituus- ja poikittaissuunnassa keskel-
le. Vaunuryhmään on valittava vaunut, joissa on ohuet (6…8 mm) päätyluukut.
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-   Kaksiakselisiin vaunuihin kuormataan enintään kaksi kerrosta. Mikäli yläkerros jää poikit-
taissuunnassa vajaaksi, sijoitetaan se poikittaissuunnassa keskelle tai vaihtoehtoisesti vajaus
voidaan jättää keskelle. Vajaa kiskokerros on tuettava paikoilleen 50x100 puutuilla, jotka kiin-
nitetään välitukiin sivuesteen ja kiskokerroksen väliin tai keskelle kiskojen väliin viidellä
4.2x100 naulalla.
-   Yhteen kytkettyjen vaunujen päätyrakenteet (ei äärimmäisiä) poistetaan ja käsijarrut laske-
taan ala-asentoon, jolloin niitä voidaan käyttää ainoastaan seisontajarruna.
-   Alus- ja välitukina käytetään kuvan 1 mukaisia rakenteita.
-   Yksittäiskuljetuksissa saadaan kuvan 1 edellyttämät alus- ja välitukien metallitopparit kor-
vata 50x100x150 puilla, jotka naulataan viidellä 4.2x100 naulalla alus- ja välitukiin.
-   Käytettyä kiskoa kuljetettaessa on kuorma reunimmaisiksi valittava suorat kiskot.
-   Kaksiakselisissa vaunuissa käytetään vähintään kolmea alustukea/vaunu sijoitettuna vau-
nun päädystä lukien kolmanteen pylväspariin ja vaunun keskustaa lähinnä olevaan pylväspa-
riin. Kuva 2.
-   Jos käytetään neljää alustukea sijoitetaan tuet vaunun päädystä lukien toiseen pylväspariin
ja muut tasavälein. Tällöin yhteen kytkentää lähinnä olevat aluspalkit ovat ns. liukupalkkeja,
joissa ei ole poikittaisrajoittimia.
-   Äärimmäiset alustuet sijoitetaan n 0.7…1.8 metrin etäisyydelle kiskojen päistä. Kuva 2.
-   Välituet on sijoitettava 0.5m alustuesta sivuun. Ei pylväsparien kohdalle.
-   Välituet on sidottava kuormansidontaliinoilla vaunuun, kuljetettaessa vaunua ilman kuor-
maa.
-   Vaunun sivupylväiden ja äärimmäisten päätyrakenteiden on oltava kuljetuksen aikana pai-
koillaan ja äärimmäisten päätyluukkujen on oltava pystyasennossa.
-   Kuormassa saa olla lyhyempiä kiskoja edellytyksellä, että kerroksen reunimmaisena on pit-
kät kiskot ja kiskokerrokset ovat poikittaissuunnassa täynnä. Lyhyempien kiskojen päiden on
ylitettävä alus- tai välituennat n. 700 - 1800mm.

Neliakseliset Oc-, Occ- vaunut.

-   Kiskot kuormataan yhteen kytkettyyn vaunuryhmään pituus- ja poikittaissuunnassa keskel-
le. Vaunuryhmään on valittava vaunut, joissa on ( 6 - 8 mm ) päätyluukut.
-   Yhteen kytkettyjen vaunujen päätyrakenteet (ei äärimmäisiä) poistetaan ja käsijarrut laske-
taan ala-asentoon, jolloin niitä voidaan käyttää ainoastaan seisontajarruna.
-   Neliakselisiin  vaunuihin kuormataan enintään kolme kerrosta. Mikäli yläkerros jää poikit-
taissuunnassa vajaaksi, sijoitetaan se poikittaissuunnassa keskelle tai vaihtoehtoisesti vajaus
voidaan jättää keskelle. Vajaa kiskokerros on tuettava paikoilleen.
-   Neliakselisissa vaunuissa käytetään neljää alus- ja välitukea/vaunu sijoitettuna vaunun
päädystä lukien kolmanteen ja seitsemänteen pylväspariin. Kuva 3.
-   Alus- ja välitukina käytetään kuvan 1 mukaisia rakenteita.
-   Äärimmäiset alustuet sijoitetaan  n. 0.7…1.8 metrin etäisyydelle kiskojen päistä. Välituet on
sijoitettava 0.5m alustuesta sivuun. Ei pylväsparien kohdalle.
-   Kuormassa saa olla lyhyempiä kiskoja edellytyksellä, että kerroksen reunimmaisena on pit-
kät kiskot ja kiskokerrokset ovat poikittaissuunnassa täynnä. Lyhyempien kiskojen päiden on
ylitettävä alus- tai välituennat n. 700 - 1800mm.
-   Äärimmäisten päätyrakenteiden on oltava kuljetuksen aikana paikoillaan ja äärimmäisten
päätyluukkujen on oltava pystyasennossa.

3.2.2 Kiskot pituus 20 - 150m.  PURKAMINEN VETÄMÄLLÄ.

Kaksiakseliset vaunut.

-   Kaksiakselisista vaunuista saa muodostaa enintään neljän vaunun ryhmän ja siinä saa kul-
jettaa pituudeltaan enintään 50 metrin kiskoja.
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-   Kiskot kuormataan yhteen kytkettyyn vaunuryhmään pituus- ja poikittaissuunnassa keskel-
le. Vaunuryhmään on valittava vaunut, joissa on ohuet (6…8 mm) päätyluukut.
-   Yhteen kytkettyjen vaunujen päätyrakenteet poistetaan ja käsijarrut lasketaan ala-
asentoon, jolloin niitä voidaan käyttää ainoastaan seisontajarruna.
- Kaksiakselisiin vaunuihin kuormataan enintään kaksi kerrosta. Mikäli yläkerros jää poikit-
taissuunnassa vajaaksi, sijoitetaan se poikittaissuunnassa keskelle tai vaihtoehtoisesti vajaus
voidaan jättää keskelle. Vajaa kiskokerros on tuettava paikoilleen.
-   Sivupylväiden ja äärimmäisten päätyrakenteiden on oltava kuljetuksen aikana paikoillaan ja
äärimmäisten päätyluukkujen on oltava pystyasennossa.
-   Alus- ja välitukena käytetään kuvan 1 mukaista rakennetta, Aluspalkki kiskokuljetukseen.
Alus- ja välipalkit sijoitetaan vaunun päädystä lukien kolmanteen pylväspariin ja vaunun kes-
kustaa lähinnä olevaan pylväspariin. kuva 2.
-   Kuljetettaessa vaunua ilman kuormaa on välituet oltava samoissa pylväspareissa alustukien
kanssa päällekkäin.
-   Kiskojen päiden sijoitus vetopäässä on sovittava kuorman purkajan kanssa.

Neliakseliset Oc-, Occ- vaunut.

-   Kiskot kuormataan yhteen kytkettyyn vaunuryhmään pituus- ja poikittaissuunnassa keskel-
le. Vaunuryhmään on valittava vaunut, joissa on (6 - 8 mm) päätyluukut.
-   Yhteen kytkettyjen vaunujen päätyrakenteet (ei äärimmäisiä) poistetaan ja käsijarrut laske-
taan ala-asentoon, jolloin niitä voidaan käyttää ainoastaan seisontajarruna.
-   Neliakselisiin  vaunuihin kuormataan enintään kolme kerrosta. Mikäli yläkerros jää poikit-
taissuunnassa vajaaksi, sijoitetaan se poikittaissuunnassa keskelle tai vaihtoehtoisesti vajaus
voidaan jättää keskelle. Vajaa kiskokerros on tuettava paikoilleen.
-   Neliakselisissa vaunuissa käytetään neljää alus- ja välitukea / vaunu, jotka sijoitetaan vau-
nun päädystä lukien kolmanteen ja seitsemänteen pylväspariin. Kuva 3.
-   Alus ja välitukena käytetään kuvan 1 mukaista rakennetta, Aluspalkki kiskokuljetukseen.
-   Äärimmäiset alus- ja välituet sijoitetaan  n. 0.7…1.8 metrin etäisyydelle kiskojen päistä.
-   Ainoastaan alus- ja välipalkkien kohdalla olevien sivupylväiden tarvitsee olla paikoillaan.
-   Äärimmäisten päätyrakenteiden on oltava kuljetuksen aikana paikoillaan ja äärimmäisten
päätyluukkujen on oltava pystyasennossa.
 -   Kuljetettaessa vaunua ilman kuormaa on välituet oltava samoissa pylväspareissa alustu-
kien kanssa päällekkäin.
-   Kiskojen päiden sijoitus vetopäässä on sovittava kuorman purkajan kanssa.

3.2.3 Kiskot pituus yli 150 metriä

Yli 150 metrin kiskoja saa kuljettaa ainoastaan kiskojen käsittelyyn/kuljettamiseen suunnitel-
lulla ja rakennetulla kalustolla. Näissä vaunuissa kuorma sijoitetaan ja tuetaan VR Tranpointin
ylläpitämien kuormausohjeiden mukaisesti. Kuormauksen oikeellisuudesta vastaa rahtikirjaan
merkitty lähettäjä. Kyseinen lähettäjä vastaa myös alihankkijoidensa toiminnasta. Kuorman
purkamisen jälkeen purkaja vastaa, että vaunujen irto-osat ja kiskojen käsittelyyn tarkoitetut
laitteet on asetettu ohjeiden mukaisesti kuljetusasentoonsa.
Kiskojen käsittelyyn ja kuljettamiseen rakennetulla kalustolla saa kuljettaa myös lyhyempiä
kiskoja.
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4 RAIDE - ELEMENTIT

4.1 Raide-elementit betonipölkyillä

Raide-elementit max pituus 25 m kuljetetaan suojavaunuilla varustetulla Oc/Occ-vaunulla (ku-
va 4). Suojavaunuina käytetään Kbp-vaunuja. Enintään 23,0 m:n pituiset elementit voidaan
kuormata siten, että kantavan vaunun pääty ylitetään vain toisesta päästä (kuva 5). Tällöin
puskinpalkin ylitys saa olla enintään 3600 mm. Raide-elementit, joissa on betonipölkyt kuor-
mataan kolmeen kerrokseen. Kaikkien vaunun sivupylväiden on oltava paikoillaan tai kuorma
on sidottava kaikilla vaunun sidontahihnoilla. Sidontahihnojen vaurioitumisen estämiseksi on
terävien kulmien kohdalla käytettävä kulmasuojia. Suojavaunuista poistetaan sivupylväät
kuorman kohdalta siten, että pituussuunnassa paikallaan oleviin pylväisiin jää elementin pääs-
tä vähintään 500 mm vapaata tilaa. Irrotetut päätyrakenteet ja suojavaunujen irrotetut pyl-
väät sidotaan luotettavasti suojavaunuihin tai ne on varastoitava vaunuryhmän varusteluase-
malle. Palautettaessa vaunut takaisin yleiseen liikenteeseen on irto-osat ja irrotetut päätyra-
kenteet asetettava paikoilleen ja alas lasketut käsijarrut nostettava ja lukittava yläasentoon.
Erityisesti on huomioitava, että sepelit ON POISTETTU pölkkyjen päältä ja vaunusta aluspuiden
ulkopuolelta ennen kuljetusta.

4.2 Raide-elementit puupölkyillä

Raide-elementit, max. pituus 25 m kuljetetaan suojavaunuilla varustetulla Oc/Occ-vaunulla
(kuva 6). Suojavaunuina käytetään Kbp-vaunuja. Enintään 23,0 m pituiset elementit voidaan
kuormata siten, että kantavan vaunun pääty ylitetään vain toisesta päästä (kuva 7). Tällöin
puskinpalkin ylitys saa olla enintään 3600 mm. Raide-elementit, joissa on puupölkyt kuorma-
taan viiteen kerrokseen. Kaikkien vaunun sivupylväiden on oltava paikoillaan tai kuorma on
sidottava kaikilla vaunun sidontahihnoilla. Sidontahihnojen vaurioitumisen estämiseksi on terä-
vien kulmien kohdalla käytettävä kulmasuojia. Suojavaunuista poistetaan sivupylväät kuorman
kohdalta siten, että pituussuunnassa paikallaan oleviin pylväisiin jää elementin päästä vähin-
tään 500 mm vapaata tilaa.

Irrotetut päätyrakenteet ja suojavaunujen irrotetut pylväät sidotaan luotettavasti suojavaunui-
hin tai ne on varastoitava vaunuryhmän varusteluasemalle. Palautettaessa vaunut takaisin
yleiseen liikenteeseen on irto-osat ja irrotetut päätyrakenteet asetettava paikoilleen ja alas
lasketut käsijarrut nostettava ja lukittava yläasentoon. Erityisesti on huomioitava, että sepelit
ON POISTETTU pölkkyjen päältä ja vaunusta aluspuiden ulkopuolelta ennen kuljetusta.

5 BETONISET RATAPÖLKYT

UUDET PÖLKYT

Uudet betoniset ratapölkyt kuormataan Oc-, Occ- tai Bobby-vaunuihin riippuen työmenetelmis-
tä.

Pääsääntöisesti betoniset ratapölkyt kuormataan Oc/Occ-vaunuihin poikittain pituussuuntaisten
100 mm x 100 mm alustukien päälle siten, että kuorman ja päädyn väliin jää vaunun molem-
missa päissä yhtä suuri tila. Useampaan kerrokseen kuormattaessa on betonipölkkyjen väliin
laitettava pituussuuntaiset välituet, joiden korkeus on vähintään 80 mm.
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Oc/Occ-vaunuista voidaan poistaa sivupylväät kuormauksen ja purkauksen helpottamiseksi.
Poistetut irto-osat tulee sijoittaa vaunuun niin, että ne eivät pääse putoamaan kuljetuksen ai-
kana.

Vaunuun kuormataan pölkkyjä kolmeen tai neljään kerrokseen vaunun kantavuuden sallimissa
rajoissa. Pölkkyjä ei tarvitse sitoa kuljetuksen ajaksi.

Purkamisen jälkeen palautetaan kuormauspaikalle pölkkyjen välissä olleet välituet, jotka tulee
sitoa vaunuun sidontahihnoilla.

Jos betonipölkkyjä kuormataan Oc/Occ-vaunuun pituussuuntaisesti, tulee vaunuissa olla vas-
taavat alustuet sekä kaikki sivupylväät paikoillaan. Kuormaa ei tarvitse sitoa sidontahihnoilla
kuljetuksen ajaksi.

Bobby-vaunuihin, jotka ovat raiteenvaihtojunan käyttöön tarkoitettuja vaunuja, kuormataan
160 kpl pölkkyjä neljään kerrokseen poikittain, käyttäen pölkkyjen välissä vähintään 80 mm
korkeita välitukia. Kuormaa ei tarvitse sitoa kuljetuksen ajaksi. Vastaavasti voidaan kuormata
paluukuljetukseen 160 kpl työmaalta vapautuvia puu- tai betonipölkkyjä.

VANHAT PÖLKYT

Käytettyjä betonipölkkyjä voidaan kuljettaa kaikissa avovaunuissa kantavuuksien sallimissa
rajoissa. Vaunuissa tulee silloin olla kaikki sivupylväät paikoillaan. Kuormaa ei tarvitse sitoa
kuljetuksen ajaksi.

6 PUISET RATAPÖLKYT

UUDET PÖLKYT

Uudet kyllästämättömät sekä uudet kyllästetyt puiset ratapölkyt saa kuormata vain Bhpy-
vaunuihin. Pölkkypinot on sijoitettava vaunussa toisiinsa kiinni siten, että kuorman ja päädyn
väliin vaunun molempiin päihin jää yhtä suuri tila. Pölkyt kuormataan vaunuun pituussuuntai-
sesti.

Kuorma ei saa olla sivupylväitä korkeampi. Pinot on sidottava vaunussa olevilla sidontahihnoil-
la.

Vaunuissa tulee käyttää aluspuita, jotka eivät saa olla pyöreitä ja vaunun äärimmäiset alus-
puut tulee olla 50 mm korkeammat kuin keskellä vaunua käytettävät aluspuut.

VANHAT PÖLKYT

Vanhat kyllästetyt raiteesta vapautuvat puiset ratapölkyt saa kuormata vain Bhpy-vaunuihin.
Pölkkypinot on sijoitettava vaunussa kiinni toisiinsa siten, että kuorman ja päädyn väliin vau-
nun molempiin päihin jää yhtä suuri tila. Kuorma ei saa olla sivupylväitä korkeampi.
Pinot on sidottava vaunussa olevilla sidontahihnoilla.

Vaunuihin saa kuormata aluslevyllisiä pölkkyjä 280 kpl ja aluslevyttömiä 320 kpl. Pölkyt kuor-
mataan vaunuun pituussuuntaisesti.

Vaunuissa tulee käyttää aluspuita, jotka ei saa olla pyöreitä ja vaunun äärimmäiset aluspuut
tulee olla 50 mm korkeammat kuin keskellä vaunua käytettävät aluspuut.
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7 VAIHTEET

7.1 60 E1-VAIHTEET

Pölkytetyt vaihteet sijoitetaan ja tuetaan vaihteenkuljetusvaunuihin vaunun omistajan ylläpi-
tämien käyttöohjeeseen liittyvien kuormausohjeiden mukaisesti. Vaihde-elementtien kuljetus-
vaunujen kuormausohjeet on esitetty liitteessä E.

Kuormauksen oikeellisuudesta vastaa rahtikirjaan merkitty lähettäjä. Kyseinen lähettäjä vastaa
myös alihankkijoidensa toiminnasta. Kuorman purkamisen jälkeen purkaja vastaa, että vaunu
on saatettu käyttöohjeen mukaisesti kuljetuskuntoon.

1:9–vaihteet

kuljetetaan kahdella Bov-vaunulla (risteyssovitus ja välikiskoalue samaan vaunuun) ja yhdellä
tarvikevaunulla, johon on sijoitettu vaihteeseen kuuluvat muut asennusosat.

1:18/15,5–vaihteet

kuljetetaan kolmella Bov-vaunulla (jokainen elementti omaan vaunuun) ja yhdellä tarvikevau-
nulla, johon on sijoitettu vaihteeseen kuuluvat muut asennusosat.

1:26–vaihteet  ( Lisäksi 1:28- vaihteet )

kuljetetaan kolmella Bov-vaunulla, joihin kuormataan välielementit ja risteyselementit. Kieli-
sovituselementti kuormataan kahden neliakselisen avovaunun ja yhden kaksiakselisen avo-
vaunun päälle siten, että kaksiakselinen avovaunu toimii yhdistelmän välivaununa. Neliakseli-
seen avovaunuun sijoitetaan kääntöalustat. Kuljetus vaatii aina erikoiskuljetusluvan.

7.2 SRR-vaihteet

kuormataan Bov-vaunuun siten, että kielisovitusparit (4 kpl) kuormataan kukin omaan vau-
nuun ja välikiskoelementit (4 kpl) kahteen Bov-vaunuun (kaksi välikiskoelementtiä yhteen
Bov-vaunuun).

Risteysalue puretaan kuljetuksen ajaksi ja kuljetetaan kahdella neliakselisella avovaunulla,
joihin kuormataan myös tarvikkeet.

7.3 54 E1–VAIHTEET

Pölkytetyt vaihteet kuljetetaan Bov- ja Bovz-vaihteenkuljetusvaunuilla seuraavasti:

1:9–betonipölkkyvaihteet

kuljetetaan kahdella Bov-vaunulla (risteyssovitus ja välikiskoalue samaan vaunuun) ja yhdellä
kaksiakselisella avovaunulla, johon kuormataan tarvikkeet sekä etu- ja takajatkospölkyt.

1:9–mäntypölkkyvaihteet

kielisovitus kuljetetaan Bov-vaunuilla, risteyssovitus sekä välikiskoalue Bov-vaunuilla sekä yh-
dellä kaksiakselisella avovaunulla, johon kuormataan tarvikkeet sekä etu- ja takajatkospölkyt.
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1:9–mäntypölkkyvaihteet (ei varusteltu)

Kuljetus Bov-vaunulla: risteyssovitus ja välikiskoalue kuormataan samaan Bov-vaunuun ja
kielisovituselementti, tarvikkeet sekä etu- ja takajatkospölkyt kuormataan neliakseliseen avo-
vaunuun.

7.4 TYV-vaihteet (1:6.46)

Kuljetus Bov-vaunulla: risteyselementti ja kielisovituselementti kuormataan Bov-vaunuun.
Tarvikkeet sekä etu- ja takajatkospölkyt kuormataan kaksiakseliseen avovaunuun.

7.5 TYV-vaihteet (1:4.44)

Kuljetus Bov-vaunulla: risteyselementti ja kielisovituselementti kuormataan Bov-vaunuun.
Tarvikkeet sekä etu- ja takajatkospölkyt kuormataan kaksiakseliseen avovaunuun.

KRV-vaiheet kuljetetaan kahdella Bov-vaunulla kielisovitussarjat (kahdeksan kielisovitusta)
omassa vaunussaan ja vastakisko/risteyssovitukset toisessa Bov-vaunussa. Irtopölkyt ja tar-
vikkeet kuljetetaan yhdellä kaksiakselisella avovaunulla.

7.6 KV-vaihteet

Kuljetus Bov-vaunulla: risteyselementti, välikiskoelementti ja kielisovituselementit kuormataan
Bov-vaunuihin. Tarvikkeet ja etu- ja takajatkospölkyt kuormataan kaksiakseliseen avovau-
nuun.

SRR-vaihteet kuljetetaan kahdella kaksiakselisella avovaunulla pölkyt irrotettuna. Kielisovitus-
elementit kuljetetaan Bov-vaunuilla.

8 MUU RAIDEMATERIAALI

Aluslevyt, kiskonaulat, kiskoruuvit, kiskojouset jne. on kuljetettava romuvaunussa tai laatik-
koihin pakattuina. Laatikkopakkaukset on kuormattava ja tuettava VR Transpointin kuor-
mausohjeiden mukaisesti.
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9 KUVAT
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