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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:

- Oulun 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 Oulun Varikko

2.1 Yleistä

Alueella työskentelevillä henkilöillä on oltava huomiovaatetuksen lisäksi näkyvissä
henkilökortti tai selvästi tunnistettava työasu alueella ja hallissa liikuttaessa.

Alueella työskentelevällä on oltava paikallinen perehdys. Perehdytystä voi tiedustella
Antti Makkoselta puhelinumerosta 040 8645 255.

Alueella on tallentava kameravalvontajärjestelmä.

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 on poistettava hallista ja varikkoalueelta.

Tarpeetonta liikkumista juna- ja huoltohalleissa on vältettävä. Muu kuin
huoltohenkilökunta saa liikkua vain merkittyjä reittejä pitkin.

Hallissa on varottava ja väistettävä kaikkea liikkuvaa kalustoa.

Juna- ja huoltohalleissa kiskoilla liikkuvasta kalustosta varoitetaan liikkuvan kaluston
varoitusjärjestelmällä.

Varikkoalueella toimintaan oleellisesti liittyvät raiteet vaihteineen ilmenevät
Liikenneviraston raiteistokaavioista.

2.2 Korkeajännitteiset 25 000 V:n ja 1 500 V:n vaaratekijät hallin sisällä

2.2.1 25 000 V jännite

Juna- ja pesuhalleissa sekä huoltohallin raiteella 323 on korkeajännitteinen ajojohdin,
jonka jännite on 25 000 V. Ajojohtimen jännitteestä varoitetaan raiteen punaisilla
varoitusvaloilla.

Vaaratilanteessa ajojohdin saadaan jännitteettömäksi maadoituspisteillä.
Maadoituspiste on punainen lukkiutuva painike tai narulla varustettu kytkin.

Maadoituspisteet ovat:



Toimintaohje Versio 1 4 (11)
Menettelyohje 1.1.2018

Dnro Y 30260/040/17 VR-Yhtymä Oy:n
rataverkonhaltijana antama
Oulun Varikon työohje

Sisäinen

· Pesuhallin seinässä

· Huoltohallien seinällä ja alahuoltotasolla

· Junahallin raiteiden keskikulkutasolla on narukytkimiä.

Ajojohtimen jännitteen hätäkatkaisu on kuvissa 1 ja 2.

Korkeajännitteisillä alueilla on noudatettava Liikenneviraston ”Sähkörataohjeet”
määräystä.

KUVA 1. Ajojohtimen jännitteen     KUVA 2. Ajojohtimen jännitteen
hätäkatkaisu (narukytkimet) hätäkatkaisu huoltohallin seinällä

2.2.2 1500 V:n lämmitysposti

Vaunun lämmitystä varten ovat 1500 V:n lämmityspostit.

Vaaratilanteessa lämmityspostin hätäpainikkeella katkaistaan 1500 V:n jännitteen
syöttö vaunuun (kuva 3).

KUVA 3. 1500 V hätäkatkaisin
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2.2.3 Sähkökaapelit

Irralliset sähkökaapelit (1500V AC; 400V AC; 240V AC) on aina käytön jälkeen
kerättävä niiden omaan säilytyspaikkaan. Kaapeleita ei saa jättää vapaaksi lattialle tai
roikkumaan rakenteisiin.

2.3 Aluejärjestelijä

· On varikon yhteyshenkilö, puh. 040 8645 089, johon otetaan aina yhteys
alueella liikuttaessa

· Koordinoi varikkoalueen liikennettä ja raiteiston käyttöä

· Ohjaa tiepuomeja

· Järjestää tarpeen mukaan raiteiston ja vaihteiden puhdistuksien tilauksen ja
vikaantuneen vaihteen korjauksen.

· Ilmoittaa liikkumiseen vaikuttavat muutokset yksikön kuljettajalle.

· Kun samalla alueella liikkuu useampi yksikkö, niin aluejärjestelijä kertoo, kuka
liikkuu ensin.

2.4 Vaihteet ja niiden ohjaus

Alueella on käsin käännettäviä ja kääntöpainiketaululla ohjattavia vaihteita.

Vaihteissa ei ole eristysosuutta, joka estää vaihteen kääntämisen kaluston alla. Tämän
johdosta on aina joka kerta erikseen varmistettava oikean vaihteen kääntäminen ja
vaihteen vapaana olo.
Vaihteita ohjataan erillisistä kääntöpainiketauluista, kuva 4 Kääntöpainiketaulu.
Kääntöpainiketaulut on asennettu raiteen viereen siten, että osa on ohjaamosta /
vaunun portaalta ja osa maasta käytettävissä.
Varikkoalue on jaettu kahdeksaan (8) vaihteenohjausryhmään, joiden vaihteita voidaan
ohjata useasta kääntöpainiketaulusta (liite 1).
Kääntöpainiketaulussa on vaihdealue, oma sijaintipaikka (punainen täplä), vaihteiden
numerot, vaihteenkääntöpainike vaihdenumeroineen ja ilmaisimet vaihteiden
asennosta.
Vaihteenkääntöpainiketaulujen pylväät on merkitty punaisella ja keltaisella
heijastinnauhalla. Kuva 5.

Vaihde käännetään yksi kerrallaan painamalla ko. vaihteen sinistä painiketta 2
sekunnin ajan. Vaihde kääntyy joka kerta, kun kääntöpainiketta painetaan. Kääntyvän
vaihteen ilmaisinvalo vilkkuu ja jää pysyväksi, kun vaihde on kääntynyt perille asti ja
lukittunut. Kääntöpainiketaulusta on näköetäisyys käännettäviin vaihteisiin.
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Kuva 4. Kääntöpainiketauluja KUVA 5. Heijastinnauhat
2.1 Ratamestarintien valo- ja äänivaroituslaitos

Kääntöpainiketaulussa kuva 6 tasoristeyksen valo- ja äänivaroituslaitokseen kuuluvat
painikkeet ja ilmaisut ovat:

ILM. TR ON -merkkivalo = ”hälytys päällä”
TR ON -painike = ”hälytys päälle”
TR EI -painike = ”hälytys pois”

KUVA 6. Kääntöpainiketaulu tasoristeykseen

Ennen tasoristeyksen ylitystä tievaroituslaitoksen hälytys kytketään päälle.

Hälytys kytketään painamalla painiketta ”TR ON” ja ”ILM. TR ON” ilmaisuun syttyy valo
hälytyksen alkaessa. Yksikön ylitettyä tasoristeyksen hälytys loppuu. Hälytys voidaan
lopettaa myös painikkeella ”TR EI”.

2.5 Alueella liikkuvat yksiköt

On varmistettava, että kalusto on siirtovalmis ja liikkuvan kaluston varoitusjärjestelmä
varoittaa.

Kalustoa jätettäessä on huomioitava, että se ei estä viereisen raiteen liikennöintiä.
Dieselveturilla ei saa ajaa juna- eikä huoltohallissa.

2.5.1 Kulkuvalo, hallin ovien ja liikkuvan kaluston hälytysjärjestelmän ohjaus

Kulkuvalo on punainen, halliin / hallista ajo kielletty.

Valkoisen kulkuvalon palaessa saadaan ajaa halliin / hallista. Kuva 7. Kulkuvalo.
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Hallin ovet avataan ja suljetaan liikkujan tai aluejärjestelijän toimesta.

KUVA 7. Kulkuvalo

Juna- ja ajohallin ovien ja siirtohälytyksen ohjaus suoritetaan hallin sisältä ovien
läheisyydessä olevilla painikkeilla (kuva 8). Junahallin ohjaukset voidaan tehdä
etäohjatusti aluejärjestelijän toimesta.

KUVA 8. Ovien ja siirtohälytysten ohjaukset

2.5.2 Saapuvat yksiköt

Ennen varikko alueelle siirtymistä, kysytään aluejärjestelijältä, minne kalusto tuodaan
sekä ilmoitetaan mistä suunnasta varikkoalueelle tullaan.

Liikkuvan yksikön kuljettaja kytkee Ratamestarintien tasoristeysvaroituslaitoksen
hälyttämään.

JKV–kytkin on käännettävä EI–asentoon ennen halliin ajoa.

Yksikkö pysäytetään ja jätetään aluejärjestelijän ohjeiden mukaisesti.

HUOM. Halliraiteen ollessa jännitteetön ja maadoitettu on ”Laske virroitin” – merkki
(kuva 9) kääntyneenä raiteelle ulkopuolella oven edessä tai sisällä halliraiteella. Liike
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on pysäytettävä ko. merkin eteen. Tällä estetään virroittimen aiheuttama
jännitteisen ajojohtimen oikosulku ja haitta liikenteeseen Oulun alueella.

KUVA 9. Laske virroitin –merkki ulko- ja sisäpuolella

Vetokalustoa (diesel ja sähköveturit) ei saa jättää seisomaan ryhmityseristimen alle
siten, että pakoputki tai virroitin on ryhmityseristimen kohdalla. Kuva 10.

KUVA 10. Ryhmityseristin.

2.5.3 Siirrot hallissa

Ennen siirtoa on varmistettava aluejärjestelijältä, että siirtoa estävät työtehtävät ja
muut vastaavat toimet on lopetettu ja siirto on mahdollinen toteuttaa.

2.6 Kaluston pesut

Aluejärjestelijä tarvittaessa antaa opastusta pesukoneen käytössä puhelimitse.

Varmista, että kalustossa ovat ikkunat ja ovet kiinni.

Pesusuunta on Oulu Asemalta hallille päin.

Käännä tarvittaessa pesuhallin tulovaihde 398 ja poistumisvaihde 395 oikeaan
asentoon.

Käännä veturin / junan peilit pois käytöstä

Käännä JKV kytkin EI – asentoon

Pysähdy pesuohjelman valintataululle, kuva 11 ja valitse pesuohjelma junan mukaisesti
tai jos junarungossa on yksikin ”sininen” vaunu valitse ”sininen” – pesu.
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KUVA 11. Pesuhallin valintapaneeli

Pesuohjelman valinnan jälkeen ovet avautuvat automaattisesti ja ne suljetaan
manuaalisesti pesun loputtua. Liikettä ohjataan ohjausvaloilla.

Pesuhallin ohjausvalojen toiminta:

· Punainen valo = liike SEIS

· Valkoinen valo = aja, nopeus 2 km/h

· Vilkkuva punainen valo / ohjausvalo sammuu = liike SEIS, pesulaitteessa
häiriö

Häiriötilanteessa ota yhteys aluejärjestelijään, älä siirrä tai poistu kalustosta ennen
kuin saat tiedon jatkamisesta.

Valkoisen valon palaessa aja pesuun ja pidä nopeus 2 km/h, pesu tapahtuu liikkeen
aikana. Poistumispään ulko-ovi avautuu, kun kalusto on lähellä ovea n. 5 m.

Arvioi kaluston poistuminen pesuhallista esim. sähköratapylväiden tmv. perusteella.

2.7 Hätä- ja häiriötilanne

Vaara tai uhkatilanteessa, mikäli on tarpeen saada kaikki liikkuminen pysähtymään,
tehdään Raili puhelimella ”Hätäpuhelu” ja toimitaan Raili ohjeiden mukaisesti.

Liike on pysäytettävä täysivoimaisella käyttöjarrutuksella.

Muita varoitetaan käytettävissä olevin keinoin.

Vaurioituneesta paikasta ilmoitetaan aluejärjestelijälle, joka ryhtyy tarvittaviin
jatkotoimenpiteisiin. Pelastustoiminta käynnistetään välittömästi.

25 000 V:n ja 1500 V:n hätäpainikkeen käyttämisestä ilmoitetaan aluejärjestelijälle.
Sähköpäivystäjä päättää jännitteen palauttamisesta. Kuvassa 12 on Ajojohtimen
jännitteen hätäkatkaisut. Kuvassa 13 on 1500 V:n hätäpainike.

Ajojohtimeen suhtaudutaan niin kuin siinä olisi jännite, jos kumpikaan vihreä eikä
punainen varoitusvalo pala.
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Kuva 12. Ajojohtimen jännitteen hätäkatkaisut

Kuva 13. 1500 V:n hätäpainike

Liikkuvan kaluston varoitusjärjestelmän vikaantuessa on vartiointi hallissa järjestettävä
siirron ajaksi.

Vaihteen ilmaisuvalon jäädessä vilkkumaan (vaihde ei lukitu) palautetaan vaihde
takaisin painamalla uudelleen kääntöpainiketta. Tehdään uusi kääntö, mikäli vaihde ei
käänny toisellakaan kerralla, tarkastetaan vaihde ja tehdään kääntö uudelleen. Ellei
vaihteen kääntymisen ongelmaan syytä löydetä, tehdään siitä ilmoitus
aluejärjestelijälle.

Sähkökatkon jälkeen, jos vaihdetta on käännetty käsin, vaihde on käännettävä kerran
painikkeesta, jotta se palautuu valvontaan. Ennen kuin vaihteen ilmaisimiin voi luottaa,
on edellä mainittu toimenpide tehtävä.

Ellei vaihdetta voida ohjata kääntöpainiketaulusta on vaihde käännettävä esim. käsin
kammella ja varmistettava lukittuminen.

Hallissa tapahtuneesta sähkörata- tai muusta sähkövauriosta ilmoitetaan
aluejärjestelijälle. Paikalle tullut sähköalan asiantuntija ohjaa turvallisen poistumisen.

Tulipalon sattuessa poistu paikalta turvallisesti ja tee hälytys. Käytä tarvittaessa
henkilösuojaimia. Alkusammutus voidaan tehdä, jos se on mahdollinen ja turvallista.

Narut
Painike
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Menettelyohjeen muutoshistoria

Uusi versio Korvattu versio Pvm Muutos

No. Kappale No. Kappale

1 1.1.2018 Uusi ohje astuu voimaan.

Jakelu Kiinteistöyksikkö
Turvallisuusyksikkö


