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ohjetta raakapuun 
kuormaamiseen14

1
Kuitupuiden ja tuk-
kien kuljetukseen 
käytetään Sp-sar-
jan ja Snps-sarjan 
raaka puuvaunuja 
sekä idänliikenteen 
OSJD/GOST-stan-
dardin mukaisia 
vaunuja. 6

Pinojen on nojatta-
va vähintään kah-
den pankon muo-
dostamaan pylväs-
pariin. Pinojen päi-
den on ulotuttava 
vähintään 20 cm 
pylväiden ohi.

8
Sp-sarjan vau-
nuissa 3 metriä tai 
pidempää kuitu-
puuta voidaan kul-
jettaa siten, että 
pelkästään vaunu-
ryhmän äärimmäi-
set pinot on sidot-
tava luotettavasti 
vaunun hihnoilla ja 
muut pinot voidaan 
jättää sitomatta.
Päädyillä varus-
tetuissa vaunuis-
sa (Snps, Snpss, 
OSJD/GOST) pinoja 
ei tarvitse sitoa.

7
Puut eivät saa 
pituussuunnas-
sa ulottua vaunun 
päätyrakenteiden 
yli eikä sivusuun-
nassa pankkojen 
ulko puolelle.

3
Snps-sarjan 
suurin sallittu 
kuorma on 65,5 
tonnia.

4
Vaunuun mahdolli-
sesti jäävä tyhjä tila 
on jätettävä tasai-
sesti sen molem-
piin päihin. 

5
Pinojen puut on 
jäätävä vähintään 
10 cm pankkojen 
pylväiden päiden 
alapuolelle.

2
Sp-sarjan suurin 
sallittu kuorma on 
53 tonnia.
Kesäaikana Sp-sar-
jan vaunujen suurin 
sallittu kuormakoko 
voi olla 57 tonnia.
Mahdollisesta 
kesäajan suurem-
masta kuorma-
koosta ilmoitetaan 
aina erikseen.



13
Kuormaus voi-
daan aloittaa kun 
VR Transpointin 
vaihto työyksikkö 
on suorittanut 
vaihtotyön lop-
puun ja henkilöstö 
on turvallisen mat-
kan päässä vau-
nuista.

9
Pinojen on oltava 
mahdollisimman 
lähellä toisiaan kui-
tenkin niin, että nii-
den purkaminen 
on mahdollista 
pino kerrallaan.

10
Yksittäiset alle 3 met-
rin pituiset puut voidaan 
kuljettaa pidempien pui-
den pinoissa tukevas-
ti kuormattuna. Alle 2,7 
metrin mittaisia puita ei 
vaunuissa saa kuljettaa.
Tarvittaessa Sp- ja 
Snps-sarjan vaunuissa 
voidaan kuorma sitoa 
vaunun hihnoilla.
Mikäli alle 3 metrin mit-
taiset puut ovat omas-
sa pinossaan, tulee ne 
sijoittaa vaunun pää-
tyyn ja sitoa luotettavas-
ti vaunun hihnoilla.

12
Kuormaus on kiel-
lettyä, kun viereistä 
raidetta on sivuut-
tamassa juna alle 8 
metrin etäisyydellä 
kuormausraiteesta. 

14
Mikäli kuormauk-
sen yhtey dessä 
havaitaan vaurioitu-
nut vaunu tai vaunu 
vaurioituu kuormat-
taessa, tulee siitä 
ilmoittaa ratapiha-
ohjaukseen. 

11
Vaunun päissä ole-
vat pinot on pinot-
tava siten, että kal-
listuma on vaunun 
keskelle päin. Mikäli 
vaunun äärimmäis-
ten pinojen kallistu-
ma on vaunun pää-
tyyn päin, on sellai-
set pinot sidottava.



Sähköistettyjen  
raiteiden lähistöllä 
kuormaaminen

Sähköistetyn raiteen 
keskilinjasta on  
säilytettävä vähintään 
5 metrin etäisyys 
puutavara-autoon tai 
muuhun kuormaus-
ajoneuvoon.
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Sähköradan ajojohtimissa 
on 25 000 voltin jännite.

Tarkemmat raakapuun kuormausohjeet  
löydät Logistics360-palvelustamme.

Kaikkiin sähköradan 
rakenteisiin on säilytettävä 
turvallinen työskentelyetäi-
syys. Erityisesti on varot-
tava kuormaimen tai puu-
taakan viemistä 3 metriä 
lähemmäksi mitään jännit-
teisiä sähköratarakenteita 
(ks. kuva yllä).
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