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14 YHDISTETYT KULJETUKSET 
 
14.1 YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN KULJETUSYKSIKÖT 
 
Yhdistettyjen kuljetusten kuljetusyksiköitä ovat kontit, vaihtokorit ja ajoneuvot. 
 
14.1.1 KONTIT 
 
Konttien nostoa ja käsittelyä saa suorittaa vain tehtävään perehdytetty henkilö laitteilla, jotka 
ovat tarkoitetut konttien käsittelyyn. 
 

14.1.2 Konttien jaottelu ja tunnusmerkit 

 
Kontit jaotellaan kansainvälisesti seuraavasti: 

- Pienkontit, tilavuus 1 ... 3m3, on varustettu pyörästö- ja kiinnityslaitteilla. 
- Keskikokoiset kontit, tilavuus yli 3 m3 ja pituus alle 6 m. Tyyppiä 10/8 olevilla 

konteilla (pituus 2991 mm, leveys ja korkeus 2438 mm) on samat kiinnitys- ja 
siirtokuormauslaitteet kuin suurkonteilla. 

- Suurkonteilla, tilavuus yli 3 m3 ja pituus vähintään 6 m. Konttivaunuihin ja 
maantieajoneuvoihin kiinnittämistä varten ne on varustettu 4 standardisoidulla 
alakulmakappaleella. Siirtokuormausta varten niissä on lisäksi 4 standardisoitua 
yläkulmakappaletta ja/tai tartuntareunaa. 

 
Suurkontteja ja tyyppiä 10/8 olevia keskikokoisia kontteja, jotka rakenteeltaan vastaavat 
kansainvälisen meriliikenteen ehtoja, kutsutaan "merikonteiksi" ja muita "maakonteiksi". 
 
a) UIC:N MÄÄRÄYKSIÄ VASTAAVAT KONTIT 1) 
 

pienkontit, joissa on merkki , 

keskikokoiset kontit, joissa on merkki ,  (merikontti) tai  (maakontti), 
suurkontit, joissa on merkki  merikontti tai  maakontti ovat jonkun rautatien 
liikenteeseen hyväksymiä. Hyväksyjärautatien kansainvälinen koodinumero on merkitty em. 
merkkien alapuolelle (VR-koodinumero on 10). 
 
1) UIC:n (Kansainvälinen rautatieliitto) määräykset konteista on esitetty UIC:n määrelehdissä 
nrot 590 ... 593. 
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Maakonteissa on lisäksi merkki     
 
Säiliökonteissa, jotka ovat tarkoitetut vaarallisten aineiden kansainväliseen kuljetukseen, on 
lisäksi kirjaimet RID. 
 
Merikonteissa ja maakonteissa, joiden leveys on 8'= 2438 mm, voi olla seuraava merkki: 
 
Korkeus 8'6" = 2591 mm Korkeus 9'6" = 2896 mm 
 

                     
 
Ylempi luku ilmoittaa korkeuden metreissä (yhteen desimaaliin pyöristettynä). Alempi 
numeroryhmä ilmoittaa korkeuden jalkoina (1/4' pyöristettynä). 
 
Maakonteissa, joiden leveys on 2500 mm ja korkeus yli 8' = 2483 mm, voi olla seuraava 
merkki: 

 
 
Ylempi luku ilmoittaa korkeuden ja alempi luku leveyden metreissä (yhteen desimaaliin 
pyöristettynä). 
 
b) KONTIT, JOTKA EIVÄT VASTAA UIC:N MÄÄRÄYKSIÄ 
 
Näissä konteissa ei ole kohdassa a) esitettyjä merkkejä. Niiden on kuitenkin oltava varustetut 
samoin kiinnitys- ja siirtokuormauslaittein. 
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14.1.3 Konttien mitat 

 
Merikonttien ja maakonttien tavallisimmat ISO-standardin mukaiset mitat ilmenevät 
seuraavasta taulukosta: 
 
TAULUKKO 20 
Tyyppi Pituus 

(l) 
mm 

Leveys 
(b) 
mm 

Korkeus 
(h) 
mm 

Suurin sallittu 
bruttopaino 
 kg 

40' 12192 (40' ) 2438 (8' ) 2591 (8 1/2' ) 
2438 (8' ) 

30480 

30'   9125 (30' ) 2438 (8' ) 2591 (8 1/2' ) 
2438 (8' ) 

25400 1) 

20'   6058 (20' ) 2438 (8' ) 2591 (8 1/2' ) 
2438 (8' ) 

24000 1) 

10'   2991 (10' ) 2438 (8' ) 2438 (8' ) 10160 
 
1) 20' ja 30' konteilla saadaan taulukkoarvot ylittää 30 480 kg asti. 
 

 
                          KUVA 96 ISO-normin mukainen kontti 
 
ISO-standardista poiketen voi maakonteilla leveys olla myös 2500 mm ja korkeus 
2438...2600 mm. 
 
ISO-standardin mukaisten vaihtolavojen päämitat ovat ylläolevan taulukon mukaiset 
korkeuden ollessa alle 2438 mm. 
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14.1.4 Kuormaaminen konttiin 

 
Tavara on sijoitettava kontteihin ja vaihtokoreihin niin tasaisesti, että kuorma saadaan 
mahdollisimman matalaksi ja kuorman painopiste pituus- ja leveyssuunnissa keskelle. 
 
Kontin lattialle sallittuja kuormituksia ei saa ylittää. Kuormattavan pinnan ollessa pieni on 
käytettävä kuormituspinta-alaa suurentavaa alustaa. Merikonteilla  ja maakonteilla  
suurin sallittu lattian pyöräpaino on 2,2 t (kuormitettu pinta-ala vähintään 142 cm2, 
pyöränleveys vähintään 180 mm, pyöräväli vähintään 760 mm).  
 
Kuorma on kontin sisällä tuettava riittävästi pitkittäistä ja sivuttaista siirtymistä vastaan kuten 
muussa rautatiekuljetuksessa. 
 
Yhdistetyssä maa- ja merikuljetuksissa on lähettäjän otettava yhteys varustamoon tai sen 
edustajaan mahdollisten merikuljetuksen vaatimien lisäkuormausehtojen selvittämiseksi. 
 

14.1.5 Konttien kuormaaminen konttivaunuihin 

 
Kiinnitys tapahtuu: 

- suurkonteilla ja tyyppiä 10/8 olevilla konteilla vaunussa olevilla neljällä hyväksytyllä 
konttitapilla, joihin kontti asetetaan alemmista kulmakappaleistaan.  
Kontin alle jäävät vaunussa olevat konttitapit, joita ei tarvita, on irrotettava, 
käännettävä tai laskettava alas.  
Jos tyyppiä 10/8 oleva kontti voidaan kiinnittää vain kahdella konttitapilla, on kaksi 
konttia yhdistettävä liitoskappaleilla toisiinsa tai vaunussa on oltava lisäksi sivupylväät. 

- Konttivaunuihin kontit sijoitetaan kunkin vaunusarjan käyttöohjeen mukaisesti. 
 

14.1.6 Konttien kuormaaminen yleisvaunuihin 

 
Mikäli vaunuun kuormataan kaksi konttia, yksi vaunun kumpaankin päähän, saa kumpikin 
kontti painaa enintään puolet vaunun kuormataulukossa ilmoitetusta arvosta (vaikka toinen 
kontti olisi tyhjäkin), jottei sallittuja akselipainoja eikä akselipainosuhteita ylitettäisi. 
 
Raskaammin kuormitetun telin (tai 2-akselisissa vaunuissa akselin) on oltava vaunun 
käsijarrun puoleisessa päässä. Vaunun päihin tulevat kontit on sijoitettava päätyyn kiinni siten, 
että niiden päätyovi on vaunun keskustaan päin. 
 
Kontit on kuormattava leveyssuunnassa keskelle vaunua. 
 
Kuormattavan vaunun lattian on oltava puhdas. Se on tarvittaessa hiekoitettava. 
 
Ovien salvat on huolellisesti lukittava. 
 
Kontteja ei tarvitse tukea vaunuun. Jos kuitenkin kontit ovat lähellä toisiaan, kuten esimerkiksi 
kaksi 20' konttia 2-akselisessa vaunussa, on syytä sijoittaa puutuet vaunun lattialle konttien 
väliin, jotta ovet eivät vahingoittuisi konttien mahdollisesti siirtyessä kuljetuksen aikana. 
 
Vaunun kaikkien sivupylväiden on oltava paikoillaan. 
 
Edellä olevasta poiketen on VAK-varoituslipukkeella varustetun kontin ja vaunun lähimmän 
päädyn väliin jätettävä vähintään 1500 mm etäisyys. Sama vähimmäisetäisyys on jätettävä 
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myös kahden kontin väliin. Vetyperoksi- ja happokontteja ei saa lastata puulattiaisiin 
yleisavovaunuihin. 
 
Edellä annettuja konttien kuormaamista koskevia ohjeita on soveltuvilta osin noudatettava 
myös vaihtolavoihin nähden. 
 
Konttien nurkkakappaleiden aiheuttama pistekuormitus ei saa ylittää kohdassa 3.8 mainittuja 
arvoja. 
 
Kun kontin kuormaaminen tai purkaminen tapahtuu vaunussa, tarvitaan vaunun päädyn ja 
kontin väliin vapaata tilaa 3500 mm. Tämän aikaan saamiseksi kontit saadaan sijoittaa 
pituussuunnassa epäkeskeisesti taulukon 21 mukaisesti. 
 
Kuormattavaksi lähetettävät kontit on jo tyhjänä sijoitettava taulukon 21 mukaisesti 
 
Ellei kuormatun kontin painopiste ole pituus- tai leveyssuunnassa keskellä konttia, ei kontteja 
saada sijoittaa vaunuun taulukon 21 antamien ohjeiden mukaan, vaan kukin kuormaustapaus 
on tällöin harkittava erikseen. 
 
 
TAULUKKO 21. Yksi ISO-kontti Kbp- tai Ob- vaunussa, sijoitus- ja painoehdot 
 
Kontti Vaunu Sallittu akselipaino 

enintään / sn 
enintään 

Sallittu kontin 
kokonaispaino 
enintään  
t 

Etäisyydet 
päätyihin 
     m 

30' Kbp A-kuorma/sn 110 
B-kuorma/sn 120 
C-kuorma/sn 120 
D-kuorma/sn 120 
B-kuorma/sn 100 
C-kuorma/sn 100 
D-kuorma/sn 100 

14,4 
16,3 
16,3 
16,3 
17,5 
20,5 
24,3 

0,6  /3,5 
      -"- 
      -"- 
      -"- 
      -"- 
      -"- 
      -"- 

40' Ob A-kuorma/sn 100 
B-kuorma/sn 100 
C-kuorma/sn 100 

30,480 
-"- 
-"- 

1,01)/3,5 
      -"- 
      -"- 

 
1) Käsijarrun puoleinen pääty 
 
Muissa tapauksissa, kun yksi ISO-kontti kuormataan yleisvaunuun, kontti kuormataan keskelle 
vaunua ottaen huomioon vaunun kuormataulukossa ja taulukossa 7 ilmoitetut 
painorajoitukset. 
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14.2 VAIHTOKORIT 
 
Standardin SFS 4417 mukaisten yleisimmin käytössä olevien vaihtokorien päämitat ilmenevät 
oheisesta taulukosta: 
 
TAULUKKO 22 
 
Pituus 
mm 

Leveys 
mm 

Korkeus 
mm 

Kokonaispaino- 
luokka 
tonnia 

        3400 
(20') 6055 
        7700 
(30') 9120 

2600 
2600 
2600 
2600 

2600 
2650 
2650 
2650 

10 
16 
16 tai 24 
24 tai 32 

 
 

 
Kuva 97. 3400 mm pituinen vaihtokori  Kuva 98. 7700 mm pituinen vaihtokori 

14.2.1  Yleistä 

 
Lukuun ottamatta 3400 mm pitkiä vaihtokoreja voidaan standardin SFS 4417 mukaisia 
vaihtokoreja kuljettaa yleisvaunuissa ja konttivaunuissa, jos vaihtokorissa on ISO standardin 
mukaiset alakulmakappaleet.  
Kaikissa tapauksissa on varmistuttava, että vaihtokorit ovat kuljetuskelpoisessa kunnossa ja 
niiden ovisalvat kiinni eikä sallittuja akseli- ja telipainoja eikä –suhteita ylitetä. Tämä on 
erityisesti otettava huomioon kuormattaessa keskenään eripainoisia vaihtokoreja. 

14.2.2  Kuormaaminen kontti- ja yleisvaunuihin 

 
Kuormattaessa vaihtokoreja kontti- ja yleisvaunuihin noudatetaan kohdassa 14.1.5 ja 14.1.6 
olevia ohjeita. 
 
14.3 AJONEUVOT 
 
Ajoneuvojen (autot, perävaunut, ajoneuvoyhdistelmät) kuormaamisesta ja kuljettamisesta on 
annettu erillisohjeet (ks. LIITE C). 


