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1. SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

Tätä ohjetta noudatetaan vaihtotyössä ja ratatyössä Uudenkaupungin Satama Oy:n hallinnoimalla
rataverkolla. Ohje on osa Uudenkaupungin Satama Oy:n turvallisuuden hallintajärjestelmää.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää
kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Ratatyö tässä ohjeessa tarkoittaa työtä (myös kunnossapitotyö), joka:
- tehdään siten, että kone tai sen osa saattaa ulottua raiteen aukean tilan ulottumaan,
- vaikuttaa radan rakenteeseen,
- kohdistuu turvalaitteeseen,
- edellyttää vaihtotyön keskeyttämistä työturvallisuuden takia tai muuten vaikuttaa

vaihtotyöhön tai
- vaikuttaa vaunujen purkamiseen tai kuormaamiseen.

2. TIEDOT RATAVERKOSTA

Yksityiskohtaiset tiedot raiteistosta löytyvät raiteistokaaviosta. Rataverkko on toisen asteen
liikenneohjauksen aluetta.

Rataverkon ylin nopeusrajoitus on 20 km/t. Poikkeamat tästä osoitetaan liikennemerkeillä.

3. RATAVERKOLLA KÄYTETTÄVÄT MERKIT

Rataverkolla käytetään Väyläviraston ohjeen mukaisia radan merkkejä ja merkintöjä sekä opasteita
ja ne tarkoittavat samaa kuin Väylävirasto opastaa valtion rataverkolle.

Tarvittaessa viestinnässä valtion rataverkon liikenteenohjauksen kanssa on noudatettava, mitä
Väylävirasto on ohjeistanut menettelyksi valtion rataverkolla.

4. VAIHTOTYÖ

4.1 Vaihtotyön säännöt
Vaihtotyössä on noudatettava, mitä Väylävirasto ohjeistaa vaihtotyöstä valtion rataverkolla sekä
Liikenteen turvallisuusviraston määräyksiä. Vaihtotyön viestinnässä käytetään suomen kieltä.

Vaihtotyön maksiminopeus on 20 km/h, liikenteen ohjaus raiteilla tapahtuu käsivaihtein
liikennöitsijän toimesta. Vaihtotyössä on käytettävä kaluston käyttöjarruja.

Vaunujen paikallaan pysyminen on varmistettava, tarvittaessa lukittavilla pysäytyskengillä tai
vastaavalla tavalla. Vaunuja ei saa jättää paikalleen siten, että ne estävät kulun pelastusteillä tai
tasoristeyksissä. Rautatieliikenteen harjoittajalla on oltava voimassa oleva turvallisuustodistus.

4.2 Poikkeustilanteissa toimiminen
Kaikista poikkeamista tulee ilmoittaa puhelimitse satamavalvontaan, puh +358 44 767 1000
(numerosta vastataan 24/7).
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5. 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.

Ratatyöstä vastaavan tahon on varmistettava, että heidän liikenneturvallisuustehtävää tekevällä
henkilöstöllään on voimassa oleva kelpoisuus kyseiseen tehtävään.

Ratatyön alkamisesta, sen vaikutuksista raiteiden käyttämiseen, työn kestosta ja työn päättymisestä
sekä kyseisen työn ratatyön vastaavan yhteystiedot ja niiden muuttumisesta on ilmoitettava
osoitteeseen satama@ukiport.fi lupaa hakiessa. Ratatyössä on noudatettava Uudenkaupungin
sataman kunnossapitosuunnitelmaa.

Ratatyöstä vastaavan:
- On varmistettava ratatyön suojaaminen siten, että siitä ei aiheudu vaaraa.
- Tarvittaessa estettävä liikennöinti raiteelle/raiteille Seis -levyllä/-illä.
- Varmistettava ennen liikennöinnin sallimista, että ratatyön kohteena ollut alue on sataman

kunnossapitosuunnitelman mukaisessa kunnossa.

6. YHTEYSTIEDOT

6.1 Normaalin toiminnan yhteyshenkilöt ja -tiedot
Ilmoitukset ratapihalle saapumisesta: satama@ukiport.fi
Ilmoituksessa on kerrottava mitä kuljetetaan ja milloin kuljetus tulee. Jos raiteistoa käytetään
kaluston säilyttämiseen, säilytyksen kesto on kerrottava ilmoituksessa.

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 tulee ilmoittaa sataman liikennepäällikölle ja
VR-yhtymä: VR-TUTTI järjestelmän kautta
Muut: radanhaltijalle – osoitteeseen satama@ukiport.fi

6.2 Poikkeus- ja hätätilanteiden yhteyshenkilöt ja yhteystiedot
Onnettomuustilanteissa ja vaaratilanteissa, joista on välitöntä vaaraa ihmishengelle tai merkittäville
omaisuusvahingoille, yleiseen hätänumeroon 112. Tärkeät yhteystiedot on kerätty myös asiakirjan
versiohistoria -sivulle.

Raiteiston liikennöintirajoitteista ja infran vahingoista on ilmoitettava Satamavalvontaan (paikalla
24/7), puh 044 767 1000 ja sataman liikennepäällikölle.


