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Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje
1

Soveltamisala ja määritelmät
Ohjetta noudatetaan Uudenkaupungin Satama Oy:n radanhaltijana hallinnoimalla rataverkolla.
Ohje on osa Uudenkaupungin Satama Oy:n turvallisuuslupaan sisältyvää turvallisuusjohtamisjärjestelmää.
Ohje sisältää Liikenteen turvallisuusviraston määräysten
Trafi/2438/03.04.02.00/2015 (Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä) ja Trafi/26494/03.04.02.00/2014 (Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto
-osajärjestelmä) edellyttämät radanhaltijan ohjeistukset rautatieyritykselle.
Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.
Ratatyöllä tarkoitetaan rataverkolla tai rataverkon läheisyydessä tehtävää
työtä, joka voi vaikuttaa liikennöinnin suorittamiseen.
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Tiedot rataverkosta
Yksityiskohtaiset tiedot raiteistosta löytyvät raiteistokaaviosta.
Rataverkon ylin nopeusrajoitus on 20 km/t. Poikkeamat tästä osoitetaan liikennemerkeillä.
Rataverkolla on toisen asteen liikenneohjaus, jossa jokainen yksikkö vastaa
omasta liikkumisestaan. / Rataverkko kuuluu valtion rataverkon liikenteenohjauksen piiriin.
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Rataverkolla käytettävät merkit
Rataverkolla käytetään Liikenneviraston ohjeen mukaisia ratamerkkejä. Nämä
on eritelty liitteessä 1 ja 2. Nämä merkistöt tullaan vaihtamaan vuoden 2016
aikana.
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Vaihtotyö
4.1

Vaihtotyön säännöt
Vaihtotyön viestinnässä käytetään suomen kieltä.
Vaihtotyön menettelyt: Vaihtotyön maksiminopeus on 20 km/h, liikenteen ohjaus raiteilla tapahtuu käsivaihtein liikennöitsijän toimesta.
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Poikkeustilanteissa toimiminen
Kaikista poikkeamista tulee ilmoittaa puhelimitse
numeroon +358 44 767 1000.
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Ratatyö
Ratatyöhön on oltava rataverkon haltijan lupa. Lupa hankitaan sähköpostitse
osoitteeseen satama@ukiport.fi. Ilmoituksessa tulee olla työn tarkoitus, työtapa, arvioitu kesto ja vaikutusarvio muille raiteille ratapihalla.
Ratatyössä vaadittavat pätevyydet: Ratatyöturvallisuuspätevyys sekä työnjohdolla Ratatyöstä vastaavan - pätevyys.
Ratatyön menettelyt: Ratapihan ratatöiden aikana ratapihalta pidetään muu
liikenne poissa. Ratatyöstä tulee antaa ennakko ilmoitus osoitteeseen satama@ukiport.fi
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Yhteystiedot
6.1

Normaalin toiminnan yhteyshenkilöt ja -tiedot
Ilmoitukset ratapihalle saapumisesta: satama@ukiport.fi /Mitä/Milloin/arvioitu kesto periaatteella.
Porttien avaaminen satamaan saavuttaessa: satama@ukiport.fi, satamavalvojat avaavat satamanportin. Ratapihalle tultaessa liikennöitsijä avaa portin.
Lupa vaihtotyön aloittamiseen: ilmoitus ratapihalle saapumisesta riittää.
Ratatyöhön liittyvät ilmoitukset: satama@ukiport.fi
Ilmoitukset havaituista puutteista:
VR-yhtymä: VR-TUTTI järjestelmän kautta
Muut: radanhaltijalle – osoitteeseen satama@ukiport.fi

6.2

Poikkeus- ja hätätilanteiden yhteyshenkilöt ja yhteystiedot
Satamavalvonta 24/7 – 044 767 1000
varalla
050 317 1155 / Liikennepäällikkö Kalle Nuutila, kalle.nuutila@ukiport.fi
0500 538 627 / Satamajohtaja Esa Soini, esa.soini@ukiport.fi

