Sivu 1 (4)

Ratatyöohje
4.2.2021

VOIMASSA:

8.12.2020 alkaen

JAKELU:

LAATIJA:

Suurteollisuuspuiston ja Kupariteollisuuspuiston yritykset,
www.suurteollisuuspuisto.com/ohjepankki, VR Transpoint
Satakunnan Turvapalvekut Oy, MJö

Suurteollisuuspuiston ja Kupariteollisuuspuiston
yksityisraiteiden ratatyöilmoitusmenettely
Tässä ohjeessa on kuvattu suurteollisuuspuiston ja kupariteollisuuspuiston kyseisillä
rataverkoilla noudatettava ratatyöilmoitusmenettely, jota kaikkien ratatyötä tekevien
toimijoiden tulee noudattaa turvallisen työskentelyn varmistamiseksi.

Ratatyö
Ratatyötä on kaikki työ, mikä suoritetaan joko junaradalla tai kahta metriä lähempänä junarataa.
Poikkeuksena edelliseen rikastevaunujen purkua ja anodivalimon operaattoreiden rata-alueella suorittamia
töitä ei lasketa tässä ohjeessa tarkoitetuksi ratatyöksi, mutta niiden yhteydessä on noudatettava asiaan
kuuluvaa varovaisuutta ja huomioitava junaliikenteen aiheuttamat vaaratekijät.
Ratatyötä ovat muun muassa










Kiskojen korjaus
Sidekiskojen uusiminen
Kiskojen uusiminen
Raidepulttien uusiminen
Ratapölkkyjen uusiminen
Ylikäytävien korjaus
Hey-Back jousien ryhmävaihto
Radan talvikunnossapito
Muut junaradan läheisyydessä (etäisyys rataan 2 metriä tai alle) tehtävät työt

Ratatyössä tulee käyttää erillistä nimettyä, tehtävään osallistumatonta henkilöä varmistajana, joka seuraa
junaliikennettä, mikäli raidetta ei suljeta työn ajaksi. Erillinen varmistaja sallitaan vain tilanteissa, joissa
ATU:n (aukean tilan ulottuman) alueelta saadaan esteet ja ihmiset poistettua välittömästi (muutaman
sekunnin sisällä), kun juna havaitaan. Tämä varmistusmenettely voidaan myöntää vain erityisperusteluilla
ja alueen työnjohdon hyväksynnällä. ATU-merkki on esitetty oheisessa kuvassa 1.
Mikäli erillistä varmistajaa ei ole mahdollista nimetä, on työkohteena oleva osuus radasta suljettava ja
sijoitettava radalle riittävän etäisyyden päähän ennen työkohdetta junan kulkusuunnasta katsottuna SEISlevy. SEIS-levy on esitetty oheisessa kuvassa 2.
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Kuva 1. ATU -merkki.

Kuva 2. SEIS-levy. Tätä merkkiä on käytettävä aina, kun rata suljetaan liikenteeltä ratatyön ajaksi.

Ratatyöilmoitus
Ratatyöhön Suurteollisuuspuiston tai Kupariteollisuuspuiston yksityisraiteilla tarvitaan aina ratatyöilmoitus.
Ratatyöilmoituksella pyritään varmistamaan se, että raiteiston käyttäjillä on ennakkotieto radalla
työskentelystä, jotta vaaratilanteita ei pääsisi syntymään.
Ratatyöilmoituskäytäntö kiireellisessä kunnossapitotyössä ja talvikunnossapitotyössä eroaa muusta
kunnossapitotyöstä, koska tällainen työ joudutaan tyypillisesti aloittamaan lyhyellä varoitusajalla.
Ratatyöilmoitukset sekä Suurteollisuuspuistoon että Kupariteollisuuspuistoon käsittelee
Suurteollisuuspuiston portti. Suurteollisuuspuiston portti tiedottaa ratatöistä sähköpostitse tähän ohjeeseen
sisältyvän yhteystietoluettelon jakelulla.
Käytännöt ovat seuraavat:
A.

Normaali ratatyö (ei-kiireellinen ennalta suunniteltu kunnossapitotyö):
1. Työn suorittaja täyttää Suurteollisuuspuiston www-sivuilta
(www.suurteollisuuspuisto.com/ohjepankki) löytyvän ratatyöilmoituslomakkeen.
2. Työn suorittaja lähettää lomakkeen Suurteollisuuspuiston portille (portti.boha@boliden.com)
viimeistään vuorokautta ennen työn suunniteltua suoritusajankohtaa.
3. Suurteollisuuspuiston portti käsittelee ratatyöilmoituksen ja tiedottaa ratatyöstä sähköpostitse
tähän ohjeeseen sisältyvän yhteystietoluettelon jakelulla.
4. Mikäli tehtävään työhön tarvitaan työn suorittavan yrityksen oma työlupa, työn suorittaja anoo
työluvan yrityksen oman käytännön mukaisesti. Työluvan hyväksyminen edellyttää käsiteltyä
ratatyöilmoitusta.
5. Ennen työn aloittamista työn suorittaja soittaa vielä itse VR Transpointille (katso tämän ohjeen
lopussa oleva yhteystietoluettelo) ja varmistaa, että tieto ratatyöstä on otettu huomioon
liikennöinnissä.
6. Kun ratatyö on valmis, työn suorittaja ilmoittaa työn valmistumisesta Suurteollisuuspuiston portille
sekä VR Transpointille (katso tämän ohjeen lopussa oleva yhteystietoluettelo).
7. Suurteollisuuspuiston portti tiedottaa ratatyön päättymisestä sähköpostitse tähän ohjeeseen
sisältyvän yhteystietoluettelon jakelulla.
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B.

Kiireellinen ratatyö (kiireellinen kunnossapitotyö ja talvikunnossapito):
1. Työn suorittaja soittaa ennen kunnossapitotyön aloitusta Suurteollisuuspuiston portille (puh.
02 535 8200) ja ilmoittaa suoritettavasta työstä. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi työskentelypaikka
(Suurteollisuuspuisto tai Kupariteollisuuspuisto) ja raiteet tai muut kohteet (esimerkiksi kaatolaite
JOUTRA), joissa työskennellään.
2. Suurteollisuuspuiston portti tiedottaa ratatyöstä sähköpostitse tähän ohjeeseen sisältyvän
yhteystietoluettelon jakelulla.
3. Mikäli työhön tarvitaan työlupa, työn suorittaja hakee sen työkohteen käytännön mukaisesti.
4. Ennen työn aloittamista työn suorittaja soittaa vielä itse VR Transpointille (katso tämän ohjeen
lopussa oleva yhteystietoluettelo) ja varmistaa, että tieto ratatyöstä on otettu huomioon
liikennöinnissä.
5. Työn suorittaja sijoittaa SEIS-levyn raiteille ennen työn suorituspaikkaa.
6. Kun työ on valmis, työn suorittaja ottaa SEIS-levyn pois raiteilta ja ilmoittaa työn valmistumisesta
Suurteollisuuspuiston portille sekä VR Transpointille (katso tämän ohjeen lopussa oleva
yhteystietoluettelo).
7. Suurteollisuuspuiston portti tiedottaa ratatyön päättymisestä sähköpostitse tähän ohjeeseen
sisältyvän yhteystietoluettelon jakelulla.

Yhteystiedot
SUURTEOLLISUUSPUISTON PORTTI
247 satakunnan
Turvapalvelut Oy

portti.boha@boliden.com
mikko.jonkkari@turva247.fi

025358200
0504355123

JunatHva@vrtranspoint.fi
pertti.virtanen@vrtranspoint.fi
janne.smedberg@vrtranspoint.fi
pori.junatoimisto@vr.fi
ratapihaohjaus.rauma@vrtranspoint.fi

0408628248
0408628201
0408628601
0408663584
0408628612

VR TRANSPOINT
VR Transpoint

(Harjavalta)
(Koko alue/esimies)
(Koko alue/esimies)
(Viikonloppuisin)

LIIKENNÖITSIJÄT
Valtasiirto Oy

tommi.salmi@valtasiirto.fi
petri.ruski@valtasiirto.fi
tomi.simonen@valtasiirto.fi
purkajat@valtasiirto.fi (Harjavallan purkuaseman vaihtotyö)
cuel@valtasiirto.fi (Porin kuparielektrolyysin vaihtotyö)

MUUT YRITYKSET
Boliden Harjavalta Oy

Kemira Oy

matti.ylander@boliden.com
jussi.lehtinen@boliden.com
jari.ollila@boliden.com
timo.terho@boliden.com
tarmo.starck@boliden.com
simo.salonen@boliden.com
matti.penttila@boliden.com
jari.holmberg@boliden.com
markus.lehtinen@boliden.com
jaakko.korpela@boliden.com
sulpurku.boha@boliden.com
rikastevarasto.boha@boliden.com
jussi.ruusunen@kemira.com
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Norilsk Nickel
Harjavalta Oy

jere.nurmi@nornickel.fi
oskari.a.laine@nornickel.fi
virpi.heikkinen@nornickel.fi
sirpa.vidlund@nornickel.fi
jarkko.ruohonen@transval.fi

RATAVERKON HALTIJAT
Boliden Harjavalta Oy
Norilsk Nickel
Harjavalta Oy
KUNNOSSAPITÄJÄT
Quant Service Oy

kai.paalanen@quantservice.com
jani.ekman@quantservice.com
jussi-pekka.palonen@quantservice.com

Boliden Harjavalta Oy

jari.ollila@boliden.com
jarkko.ruohonen@transval.fi
markus.haavisto@boliden.com
KUPARITEOLLISUUSPUISTO (Huom. ratatyölupahakemukset ja -ilmoitukset Suurteollisuuspuiston portille)
Kupariteollisuuspuiston portti
Teoll.palopäällikkö

vartiointi@kupariteollisuuspuisto.fi

026266111

jarimatti.toivonen@kupariteollisuuspuisto.fi

0406709920

Ohjeen muutostarpeista ilmoittaminen ja ohjeen päivittäminen
Mikäli edellä luetellut Suurteollisuuspuiston tai Kupariteollisuuspuiston alueella toimivat yritykset,
liikennöitsijät tai liikenteenohjaus havaitsevat tässä ohjeessa muutostarpeita, niistä tulee ilmoittaa
rataverkon haltijoille (Boliden Harjavalta, Norilsk Nickel Harjavalta Oy),
matti.ylander@boliden.com ja sirpa.vidlund@nornickel.fi.

Tiedottaminen
Kulloinkin voimassa oleva ohje ja siihen liittyvät dokumentit sijoitetaan Suurteollisuuspuiston www-sivuille,
www.suurteollisuuspuisto.com/ohjepankki.

Liittyvät dokumentit
Ratatyöilmoituslomake ja raiteistokaaviot (saatavilla Suurteollisuuspuiston www-sivuilta,
www.suurteollisuuspuisto.com/ohjepankki)
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