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Rataverkonhaltijan antamaa Pieksämäen rautatieliikennepaikkakohtaista ohjetta päivitetään 
konepajan ja vaunuvarikon osalta alla tarkoitetulla tavalla.  

 

Pieksämäki 
 

Tällä Pieksämäen rautatieliikennepaikan työohjeella täydennetään viranomaisten antamia ohjeita 

ja määräyksiä sekä VR-Yhtymä Oyj:n rataverkonhaltijana antamia ohjeita. 

Pieksämäen konepajan ja Pieksämäen Varikon alueilla toimiminen  
 

Alueilla työskentelevillä henkilöillä on oltava huomiovaatetuksen lisäksi näkyvissä henkilökortti tai 

selvästi tunnistettava työasu alueella ja hallissa liikuttaessa. 

Alueilla on noudatettava VR-Yhtymä Oyj:n Rataverkon vaihto- ja ratatyön turvallisuusohjetta. 

Alueilla työskentelevällä on oltava työhön tarvittava paikallinen perehdytys. Perehdytystä voi 

pyytää VR FleetCaren paikallisilta esihenkilöiltä. 

Alueella on varottava ja väistettävä kaikkea liikkuvaa kalustoa. 

Tuotantotiloissa kiskoilla liikkuvasta kalustosta varoitetaan varoitusjärjestelmällä, joka ilmoittaa ja 

varoittaa hallin raideliikenteestä siellä työskenteleviä. 

Alueiden raiteistokaaviot löytyvät Väyläviraston raiteistokaaviosta. 

Pieksämäen Konepaja 

Konepajan Luvanantajan yhteystiedot: 

Lyhytnumero Virve verkosta 1953 

Varayhteys 040 8663 789 

Konepaja-alueella toimivat vaihtotyöyksiköt 64845, 64846 ja 64847. 
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Konepajan luvanantaja tavoitettavissa ma to klo 07.00 15.00, pe 06.00 14.00. 

Yleistä 

Vaihde 503 jätetään perusasentokyltin mukaiseen asentoon. 

Konepajan alueella tehtävään vaihtotyöhön on aina pyydettävä lupa Konepajan luvanannosta. 

Ennen Pieksämäen konepajan alueelle siirtymistä ja sieltä poistuttaessa tulee olla yhteydessä 

alueen luvanantajaan.  

Jos yhteyttä luvanantajaan ei saada, kuten luvanannon työajan ulkopuolella, on liikennöinnissä 

noudatettava erityistä varovaisuutta ja huomioitava muut alueella liikkuvat yksiköt. 

Luvanantoon on ilmoitettava myös Konepajan ratapiha-alueelle jalkautumisesta ja kalustoon tai 

rataan liittyvästä kunnossapitotyöstä, sekä kunnossapitotyön vaikutusalue ja arvioitu työn kesto. 

Rautatieturvallisuuspoikkeamat on ilmoitettava viipymättä Konepajan luvanantoon. 

Huomioitavaa kaluston siirtämisessä kunnossapidossa 

Kalustoa sisään ja ulos ajettaessa on yksikön kuljettajan tai vaihtotyönjohtajan varmistettava, että 

työskentely ko. raiteella on päättynyt ja kalusto on siirrettävässä kunnossa. 

Vaunuja saa yhdistää siirtolaitteella vain tehtävään perehdytetty henkilö. Siirtolaitetta käyttävän 

henkilön tulee varmistaa, että kytkettäviin vaunustoihin ei ole kytketty veturia. Mikäli vaunustoon on 

kytketty veturi, vaunustojen yhdistämisen saa suorittaa joko kuljettaja tai vaihtotyönjohtaja.  

Raidehälytyslaitteistoa on käytettävä aina kun kalustoa siirretään konepajan sisällä. Hälytyksen 

ollessa päällä on kunnossapitotyöt keskeytettävä samalla raiteella olevassa kalustossa ja 

henkilöiden siirryttävä turvalliseen paikkaan siirron ajaksi.  

Konepajan sisällä tehtävissä vaihtotöissä on mahdollisuuksien mukaan vältettävä tyhjäkäyntiä 

pakokaasuhaittojen minimoimiseksi.  
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Pieksämäen Varikko 

Yhteystiedot:   

 Lyhytnumero Virve -verkosta 1984 tai huoltokuljettajan vaihtotyötunnus 64840/10  

 Huoltokuljettajan GSM: 0408666474    

Yleistä 

Varikon raiteistolle saapuvien yksiköiden on otettava yhteys varikon huoltokuljettajaan, joka ohjaa 

saapuvan kaluston seisonta- tai kunnossapitoraiteelle.  

Raiteilla 151 ja 152 on huomioitava, että kyseiset raiteet kuuluvat myös varikon raiteistoon. Ko. 

raiteilla kaluston tankkauksen tai hiekoituksen yhteydessä on myös ilmoitettava raiteelle 

saapuminen sekä poistuminen huoltokuljettajalle. 

Kaikki tasoylikäytävät on jätettävä vapaaksi, kun kalusto jätetään seisomaan varikolle. 

Kalustoa varikon sisään ja ulos ajettaessa on yksikön kuljettajan tai vaihtotyönjohtajan 

varmistettava, että työskentely ko. raiteella on päättynyt ja kalusto on siirrettävässä kunnossa. 

Raiteilla on käytettävä raidehälytyslaitteita, sekä tarvittaessa kaluston merkinantolaitteita, kalustoa 

siirrettäessä varikon sisällä. 

Kalustoa siirrettäessä halliin ja hallista ulos on huomioitava, että huoltoraiteiden rakenteet tulevat 

aukean tilan ulottuman sisään. Erityisesti vaihtotyönjohtajan on huomioitava turvallinen paikka 

tähystää ja liikkuvan kaluston ikkunasta kurkottelu on kielletty. 

*** 

Laatija 
 

Teemu Hyvönen  
 
 
 

Hyväksyjä Juha Antti Juutinen 

 
Ohje otetaan käyttöön 10.3.2023.  





Toimintaohje Versio 1 2 (5)
Menettelyohje 1.1.2018

Dnro Y 30257/040/17 VR-Yhtymä Oy:n
rataverkonhaltijana antama
Pieksämäen Konepajan ja
Pieksämäen Varikon työohje

Sisäinen

Sisällys

1 Yleistä ja soveltamisala ............................................................................... 3

2 Pieksämäen Konepaja ja Pieksämäen Varikko ................................................. 3

2.1 Alueilla liikkuminen ............................................................................... 3

2.1.1 Pieksämäen Konepaja ...................................................................... 4

2.1.1.1  Yleistä ....................................................................................... 4

2.1.1.2  Liikennöinti ................................................................................ 4

2.1.1.3  Huomioitavaa kaluston siirtämisessä kunnossapidon yhteydessä ......... 4

2.1.2 Pieksämäen varikko ......................................................................... 5



Toimintaohje Versio 1 3 (5)
Menettelyohje 1.1.2018

Dnro Y 30257/040/17 VR-Yhtymä Oy:n
rataverkonhaltijana antama
Pieksämäen Konepajan ja
Pieksämäen Varikon työohje

Sisäinen

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:

- Pieksämäen Konepaja
- Pieksämäen 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 Pieksämäen Konepaja ja Pieksämäen Varikko

2.1 Alueilla liikkuminen

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

Alueilla työskentelevällä on, oltava työhön tarvittava paikallinen perehdys.
Perehdytystä voit tiedustella Konepajan osalta Vesa Pylkkäseltä puhelinumerosta 040
8637 816 ja Varikon osalta Juha-Pekka Konttiselta puhelinnumerosta 040 8637 462.

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

Mikäli henkilöä ei tunnisteta, hänet poistetaan hallista ja varikkoalueelta.

Tarpeetonta liikkumista huoltohallissa on vältettävä.

Varikkoalueella toimintaan oleellisesti liittyvät raiteet vaihteineen, ilmenevät
Liikenneviraston raiteistokaavioista.

Alueella on varottava ja väistettävä kaikkea liikkuvaa kalustoa.

Tuotantotiloissa kiskoilla liikkuvasta kalustosta varoitetaan
varoitusjärjestelmällä. Varoitusjärjestelmä ilmoittaa ja varoittaa hallin
raideliikenteestä siellä työskenteleviä.

Alueiden raiteistokaaviot, löytyvät Liikenneviraston raiteistokaaviosta.
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2.1.1 Pieksämäen Konepaja

2.1.1.1  Yleistä

Vaihde 503 jätetään perusasentokyltin mukaiseen asentoon.

Konepajan ratapiha-alueelle pyrkivä yksikkö ilmoittautuu Konepajalle
saapumisesta luvanantajalle.

Konepajalta pois pyrkivä yksikkö ottaa luvan liikenteenohjaukselta, sekä
ilmoittaa poistumisesta konepajan luvanantajalle.

Konepajan luvanantaja tavoitettavissa ma–to klo 06.30–15.00, pe 06.30–13.20.
Muina aikoina noudatettava erityistä varovaisuutta saavuttaessa konepajalle,
liikennöidessä konepaja-alueella tai konepajalta lähtiessä.

Konepajan raiteistolla tehtävään työhön tarvitaan lupa luvanantajalta lukuun
ottamatta ratatyökoneosaston aluetta.

Pieksämäen konepajan ratapiha-alueella liikuttaessa näkyvyyden tai valaistuksen
ollessa riittämätön tai jos ei saada yhteyttä luvanantajaan (luvanantajan työajan
ulkopuolella) tulee vaihtotyönjohtajan jalkautuneena varmistaa näkyvyyden
riittävyys ja turvallinen liikennöinti.

Luvanantajan yhteystiedot:
Lyhytnumero Raili verkosta 1953
Numero yleisestä verkosta 045568202143
Varayhteys 040 8663 789

2.1.1.2  Liikennöinti

Konepajan raiteistolla tehtävään työhön tarvitaan lupa luvanantajalta lukuun
ottamatta ratatyökoneosaston aluetta.

Ratapihalle aikovan tulee kertoa millä alueella/raiteella hän tekee työtä.

Kun vaihtotyö on tehty, ilmoitetaan luvanantajalle työn päättymisestä.

Vaihteen auki ajon jälkeen liike on pysäytettävä välittömästi ja on tehtävä
ilmoitus myös konepajanluvanantajalle.

2.1.1.3  Huomioitavaa kaluston siirtämisessä kunnossapidon yhteydessä

Kalustoa sisään ja ulos ajettaessa on vaihtotyönjohtajan varmistettava, että
työskentely ko. raiteella on päättynyt ja kalusto on siirrettävässä kunnossa.

Raiteilla on käytettävä raidehälytyslaitteita kalustoa siirrettäessä konepajan
sisällä. Tällöin myös henkilöiden on poistuttava ko. raiteen vaikutusalueelta.
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Siirroissa on vältettävä turhaa moottorin käyntiä savuhaittojen minimoimiseksi.

2.1.2 Pieksämäen varikko

Saapuvan yksikön tulee varikolle tullessa, ottaa yhteys huoltokuljettajaan Raili-
numeroon 1984.  Muutoin varikolle tultaessa, ota aina yhteyttä työnjohtoon tai
isäntänä toimivaan henkilöön.

Menettelyohjeen muutoshistoria

Uusi versio Korvattu versio Pvm Muutos

No. Kappale No. Kappale

1 1.1.2018 Uusi ohje astuu voimaan.

Jakelu Kiinteistöyksikkö
Turvallisuusyksikkö


