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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:

- Joensuun 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 Joensuun varikko

2.1 Alueella liikkuminen

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

Alueella työskentelevällä on oltava työhön tarvittava paikallinen perehdys.
Perehdytystä voit tiedustella Janne Westmanilta 040 8640 347.

Vierailijoilla on oltava tarvittavien suojavarusteiden lisäksi isäntä tai muu VR:n henkilö
mukana ja tunnisteena ”Vierailija” kortti näkyvissä.

Ajovalmiushuoltohalliin ajamisesta on sovittava ajovalmiushuollon kanssa.

Mikäli henkilöä ei tunnisteta, hänet poistetaan hallista ja varikkoalueelta.

Tarpeetonta liikkumista huoltohallissa on vältettävä.

Varikkoalueella toimintaan oleellisesti liittyvät raiteet vaihteineen, ilmenevät
Liikenneviraston raiteistokaavioista.

2.2 Vaihtotyöt

Saapuvan yksikön tulee sopia alueelle tulaosta Av-huollon kanssa puh. 0408648825 tai
Raili-nro 1984. Huolto määrittelee paikan, mihin saapuva yksikkö jätetään.

Alueelle tultaessa tulee kalustosta JKV ottaa pois päältä.

Ennen tavaravaunujen tuomista tai viemistä, on siitä sovittava AV-huollon kanssa.

Alueella liikuttaessa vaihteiden ja kääntöpöydän kääntämisestä ja kulkutien
esteettömyydestä vastaa kaluston kuljettaja:

· Kääntöpöydällä sn 5 km/h
· Raiteella 042 tapahtuva koeajo sn 30 km/h
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· AV-halliin ajettaessa sn 5 km/h

Alueella on kohteita, joissa on vaara joutua puristuksiin siirtojen yhteydessä. Näitä
tiedossa olevia kohteita ovat:

· Av-hallin oviaukot
· Varikkorakennuksen oviaukot
· Varikon huoltotasot
· Kääntöpöytä
· Tallin päädyssä oleva siltanosturialue

Näissä kohteissa liikuttaessa, kaluston astimilla seisominen on kielletty.
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