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3 VAUNUJA KOSKEVAT YLEISET OHJEET

3.1 VAUNUJEN VALINTA

Sopivan vaunutyypin voi valita tavaran lähettäjä jo vaunua tilatessaan. Vaunun valinnan voi
jättää myös palvelukeskuksen tehtäväksi, kun lähettäjä antaa tiedot tavaran määrästä,
laadusta sekä tarvittaessa mitoista. Vaunun tilavuus ja kantavuus sekä mahdolliset tavaran ja
vaunun erikoisominaisuudet on otettava huomioon jo kuormauksen suunnitteluvaiheessa
mahdollisimman tarkasti.

Vaunua valittaessa on otettava huomioon, että

· vaunua likaavaa tavaraa saa kuljettaa vain erikoisvaunuissa tai avovaunuissa, vaunujen
kuormatila ja sidontavälineet on suojattava likaavalta aineelta.

· Puulattiallisten vaunujen käyttäminen vaarallisilla aineilla kuormattujen konttien
kuljettamiseen on rajoitettu kohtien 14.1.5 ja 14.1.6 mukaisesti.

Tavaravaunulajit, käyttötarkoitus sekä tärkeimmät mitat on esitetty VR Transpointin Internet-
sivuilla Kalustokuvasto-osiossa.

3.2 VAUNUJEN PUHDISTAMINEN

3.2.1 Puhdistaminen purkamisen jälkeen

Purkamisen jälkeen on purkajan puhdistettava vaunun kuormatila tai puhdistamisesta on
sovittava paikallisesti. Tällöin on kaikki kuorman jätteet ja kuorman tukemiseen käytetty
puutavara, rautalangat, naulat yms. samoin kuin osoitelaput ja muut vaunuun kiinnitetyt
lipukkeet poistettava.

Säiliö- ja erikoisvaunujen puhdistamisesta on tarvittaessa erikseen sovittava VR-Yhtymän
kanssa.

3.2.2 Puhdistaminen ennen kuormaamista

Ennen kuormattavaksi luovuttamista VR-Yhtymän on tarpeen vaatiessa huolehdittava vaunun
kuormatilan puhdistamisesta, ellei asiakkaan ja rautateiden kesken ole toisin sovittu.
Kuormaaja ei ole velvollinen ottamaan kuormattavakseen viallista tai puhdistamatonta vaunua.

Jos kuormattava tavara vaatii vaunun erikoispuhdistuksen, on kuormaajan huolehdittava siitä.

Kuormaajan on poistettava vaunujen kuormatiloista edellisen puhdistuksen jälkeen satanut
irtolumi.

3.3 TAVARAVAUNUJEN IRTO-OSIEN KÄYTTÖ

Vaunujen irto-osia kuten pylväitä, hihnoja yms. saa käyttää ainoastaan niille aiottuun
tarkoitukseen. Sekä kuormaamisen että purkamisen jälkeen on vaunujen irto-osat asetettava
paikoilleen. Puuttuvista ja viallisista irto-osista ilmoitetaan ratapihaohjaukseen. Kadotetuista ja
rikotuista irto-osista peritään erikseen määrätyn suuruinen korvaus.
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3.4 PÄÄTYJEN IRROTTAMINEN

Eräiden tavaralajien kuormaaminen edellyttää vaunun päätyjen irrottamista. Tällöin on myös
vaunun päädyssä oleva käsijarru käännettävä ala-asentoon, jolloin se toimii vain
seisontajarruna. Nämä toimenpiteet suoritetaan erikseen sovittuina.

Vaunun päätyrakenne on koottavissa ilman työkaluja. Päädyn paikoilleen asettamisen
yhteydessä on käsijarru käännettävä takaisin yläasentoonsa. Kiinnitys yläasentoon tapahtuu
kahdella kiilalla. Kiilakiinnitys varmistetaan varmistinkoukuilla. Irrotetut päädyn osat on
kuljetettava lähetyksen mukana kiinnitettynä, etteivät ne pääse putoamaan kuljetuksen
aikana. Jatkuvissa kuljetuksissa saadaan päädyn osat kuitenkin varastoida kuormauspaikalla.
Kuorman purkaja huolehtii, että päädyt on uudelleen kiinnitetty, vaunun käsikaiteet asetettu
paikoilleen ja käsijarru käännetty yläasentoon ennen vaunun luovuttamista liikenteeseen.

3.5 VAUNUJEN LIPUKKEET

Mikäli näissä tai muissa VR-Yhtymän antamissa ohjeissa on joidenkin tavaralajien kohdalla
määrätty käytettäväksi joitain alla olevista tunnuskilvistä tai lipukkeista, on ne kiinnitettävä
erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti vaunuun.

Kuva 1a. Yksi punainen kolmio.
Varoituslipukkeen nro on VAK-kuljetuksissa
VAK 13, muissa kuljetuksissa TKO 1a.
Merkitys: Varovasti vaihdettava.

Kuva 1b. Kaksi punaista kolmiota.
Varoituslipukkeen nro on TKO 1b.
Merkitys: Noudatettava erityistä
varovaisuutta kytkettäessä irti junasta. Ei saa
heittää muita vaunuja vasten ja on suojattava
muiden vaunujen sysäyksiltä.
Käyttö mm: RIV:n määräämissä tapauksissa
vaunun rakenteen heikkouden takia, ks. RIV,
kohta 34.2.4.4.
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Kuva 1c. Kolme punaista kolmiota.
Varoituslipukkeen nro on VAK-kuljetuksissa
VAK 15, muissa kuljetuksissa TKO 1c.
Merkitys: Heittokielto ja laskumäessä
laskukielto. Veturilla saattaen vaihdettava. Ei
saa heittää muita vaunuja vasten ja on
suojattava muiden vaunujen sysäyksiltä.
Käyttö mm: RIV, kohta 34.2.7.11.

Kuva 1d. Laskumäkikielto. Varoituslipukkeen
nro on TKO 1d.
Merkitys: Ei saa ylittää laskumäkeä vaunun
rakenteen tai kuormaustavan (esim. kuorma
kahden vaunun kannatuksella) takia.

Vaihtotyötä koskevia varoituslipukkeita täytyy käyttää, mikäli VAK-asetus (Määräykset
vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä) niin edellyttää.

3.6 OVIEN, LUUKKUJEN, VENTTIILIEN YMS. KÄYTTÖ

Kuormaamisen, purkamisen ja puhdistamisen jälkeen on katettujen vaunujen ovet ja katteet
suljettava ja salpalaitteet kiinnitettävä.

Säiliö- ja erikoisvaunujen kuormaamisesta ja purkamisesta on kutakin vaunusarjaa koskevat
erilliset käyttöohjeet.

Avovaunun päätyluukkuja saa vaunun lattiaa vasten alas käännettyinä pitää kuljetuksen
aikana vain silloin, kun suojavaunulla varustettuun vaunuun on kuormattu vaunua pidempää
tavaraa. Kuljetuksen päätyttyä on päätyluukut nostettava yläasentoonsa.
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3.7 SALLITUT PYÖRÄ- JA PISTEKUORMITUKSET

Seuraava taulukko esittää vaunujen lattioiden sallittuja kuormituksia kuormittavan pinnan
ollessa pieni.

TAULUKKO 4. Vaunujen lattioiden suurimmat sallitut kuormitukset

Kuormittavan pinnan
suuruus
(pyörän laji)

Vaunusarja
Sim,
Simn,
Simns,
Sim-u,
Simn-t

Oa,
Rmm,
Rmmn,
Gbln,
Gbln-t,
Gbls

Ob,Oc,
Occ,Hai,
Hain,Hai-t,
Hbi,Hbin,
Hbikk,Hkb,
Kbp,Sdm,
Rbnqss,
Rbqss

Muut
vaunut

Pienempi kuin 220 cm2

   (kovakumirengas)
Kuormituspinta-alaa on suurennettava alustuen avulla, jos
on olemassa vaara lattiapinnan särkymisestä

Vähintään 220 cm2,
pyörän leveys 150 mm
  (ilmakumirengas)

7,0 t 5,0 t 3,0 t 2,2 t

Vähintään 700 cm2,
pyörän leveys 200 mm
(ilmakumiparipyörä)

10,0 t 5,0 t 5,0 t 2,2 t

Pyörä- tai pistekuorman ollessa taulukon arvoja suurempi on vaunun lattia suojattava
teräslevyllä, paksulla vanerilla tms.

Vaunun päätyluukku voidaan kääntää puskimien päälle vaunusta vaunuun ajoa varten.
Päätyluukun suurin sallittu pyöräpaino on seuraavan taulukon mukainen. Kuormittavan pinnan
suuruus vähintään 700 cm2, pyörän leveys 200 mm.

TAULUKKO 5. Päätyluukkujen suurimmat sallitut pyöräpainot

Päätyluukun
Paksuus

Oa,Ob,
Rbnqss,Rbnqss-t,Rbqss
Rmm,Rmmn,Sdm

Oc,Occ,
Kbp

Hkb

6 - 8 mm - 2,2 1) 2,2 1)

60 mm 5,0 t - 5,0 t

1) Erikseen annettavalla luvalla voidaan sallia toimenpiteet, joilla päätyluukun suurin sallittu
   pyöräpaino nostetaan 5 tonniksi.
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3.8 VAROVAISUUS KUORMATTAESSA JA PURETTAESSA

Tavaran kuormaaminen ja purkaminen on suoritettava siten, ettei vaunulle eikä sen osille
aiheuteta vahinkoa. KIELLETTYÄ ON:

· raskaiden esineiden pudottaminen vaunun lattialle
· tavaran kuormaaminen niin kuumana, että se turmelee vaunun lattian
· työkoneen kauhan, haarukoiden ym. varomaton käyttäminen
· suojaamattomalle lattialle ajaminen metallisilla hammastelaketjuilla varustetulla

ajoneuvolla
· apuvälineiden varomaton käyttäminen esineiden käsittelyssä ja siirtelyssä sekä jään tai

jäätyneiden kuorman jätteiden hakkaaminen siten, että vaunun lattia vahingoittuu
· vaunun päätyjen, seinien, kattojen, katon reunan (etenkin oven kohdalta), ovien, oven

pielien, pylväiden ym. vahingoittaminen nostureilla, trukeilla tai muilla
kuormauslaitteilla sekä niiden kuormilla.

Katetun vaunun oven juoksukiskon vioittamista on erityisesti varottava, koska viallinen kisko
saattaa aiheuttaa oven putoamisen.

KUVA 3.1 Käsijarrun käyttö vaunua KUORMATTAESSA

Jarrutönkän liike pyörän
suhteen

a) Käsijarrua on kiristettävä,
    jotteivät jarrut irtoa

b) Käsijarrua on löysättävä,
    jotteivät jarrut kiristyes-
    sään vioitu

KUVA 3.2 Käsijarrun käyttö vaunua PURETTAESSA

Jarrutönkän liike pyörän
suhteen

a) Käsijarrua on löysättävä,
    jotteivät jarrut kiristyes-
    sään vioitu

b) Käsijarrua on kiristettävä,
    jotteivät jarrut irtoa
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Käytettäessä käsijarrua vaunun paikoillaan pysymiseen on ennen kuormauksen tai purkamisen
aloittamista (tarvittaessa myös sen kestäessä) katsottava jarrutönkän asema pyörän
vaakakeskiviivan suhteen ja meneteltävä kuvien 3.1 ja 3.2 mukaisesti.

Jarrujen asemesta voidaan käyttää myös kiskoille asetettavia jarrukenkiä, jolloin on
huolehdittava myös niiden pois ottamisesta ennen vaunun siirtämistä.

3.9 VAROVAISUUS VAUNUJA SIIRRETTÄESSÄ, OHJE TAVARAVAUNUJEN
SIIRTÄMISESTÄ ASIAKKAAN TOIMESTA

Vaunuja saadaan siirtää työntämällä tai vetämällä kuormaus- ja purkupaikoilla
vaununsiirtolaitteiden ja robottiveturien lisäksi työkoneella tms. laitteella, joka on varustettu
VR-Yhtymän hyväksymällä apulaitteella.

Yleistä

Vaunuja siirtävällä henkilöllä on oltava voimassa oleva Turva-koulutus
(ratatyöturvallisuuspätevyys) ja hänet on perehdytetty tehtävään VR-Yhtymän toimesta.

Vaunuja siirrettäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Vaunuja saa siirtää ainoastaan sillä raiteella, minne vaunusto on jätetty.

Suurin kerralla siirrettävä vaunumäärä on viisi vaunua.

Siirtonopeus on enintään 3 km/h.

Mikäli vaunu tai vaunuja vaurioituu siirron yhteydessä, on siitä ilmoitettava välittömästi
ratapihaohjaajalle.

Vaunujen siirtäminen

Siirrettävästä vaunustosta on poistettava ilma jarrulaitteista ja vaunusto on irrotettava
tarvittaessa muusta vaunuryhmästä.

Vetokoukusta siirtäminen

Vetokoukusta vedettäessä ei veto saa tapahtua kulmassa, joka ylittää seuraavat arvot vaunun
pituuskeskiviivaan nähden.

• 30° vaakatasossa ja
• 20° pystytasossa

Vetokoukusta siirrettäessä vetokoukkuun ei saa kohdistua työntövoimia.

Siirtosangasta siirtäminen

Siirtosangasta siirrettäessä siirron tulee tapahtua kiinteävartisen apulaitteen avulla.

Siirtosangan kiinnitys on aina tarkistettava silmämääräisesti ennen siirtämistä.

Vetovoima on rajoitettava automaattisella suojalaitteella enintään alla oleviin suurimpiin
sallittuihin voimiin vetokulman ollessa enintään 30° vaunun pituusakselin suhteen:
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• 2-akseliset vaunut 50 kN
• 4-akseliset vaunut 80 kN.

Siirtämiseen käytettävän apulaitteen avulla on pystyttävä pysäyttämään vaunuston liike myös
tilanteissa, joissa automaattinen suojalaite on lauennut suurimman sallitun voiman ylittyessä.

Vaunujen paikallaan pysymisen varmistaminen

Paikalleen jäävän ja siirretyn vaunuston paikallaan pysyminen on varmistettava
pysäytyskengillä.

Ennen siirtämistä poistetaan vaunun/vaunujen pyörien alla olevat pysäytyskengät sekä
varmistutaan, että siirrolle ei ole mitään estettä raiteen suuntaisesti eikä vaunujen
kummallakaan sivulla.

Siirretty vaunusto on palautettava kuormauksen tai purun jälkeen alkuperäiselle paikalleen ja
kytkettävä takaisin muuhun vaunuryhmään. Pysäytyskengät on palautettava takaisin
alkuperäisille paikoilleen.

Tämä ohje kumoaa menettelyohjeen (Y16019/420/2014 24.3.2014) ”Raakapuuvaunujen siirto
kuormauspaikalla asiakkaan toimesta” sekä aiemman kohdan 3.9 VR Transpointin
Kuormausohjeen versiosta 3.0 1.6.2013.

Ankkuri Rengas

Rengas Rengas

       Kuva 4. Siirtosankatyypit


