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Ratapihatoiminta
Pätevä henkilöstö on turvallisen toiminnan perusta
 Rautatieliikenteen harjoittajan on tunnistettava kuljettajan tehtävien lisäksi myös muut 

rautatieturvallisuuteen liittyvät henkilöstöryhmät ja tehtävät  turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä 
puitteissa.

 Rautatieliikenteen harjoittajaa vastaa itse siitä, että sen henkilöstöllä on asianmukainen osaaminen ja 
pätevyys jonka turvin se voi hoitaa turvallisuuden kannalta kriittiset tehtävät niin normaaleissa 
olosuhteissa, kuin poikkeus- ja hätätilanteissakin.

 Pätevyys = ammatillinen tietämys + kyky käyttää tietämystä käytännössä.
 ohjattu ja järjestelmällinen harjoitus tekee mestarin

 Rautatieliikenteen harjoittajan on määriteltävä ratapihahenkilöstön valintaperusteet ja koulutustarpeet
sekä koulutuksen sisältö turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä puitteissa. 

 Koulutusohjelma, määritellään pätevyysvaatimusten ja henkilön yksilöllisten tarpeiden perusteella
 Koulutuksella varmistetaan henkilöstön on toimintakyky kaikissa toimintaolosuhteissa
 Osaaminen tulee varmistaa
 Koulutuksen kesto ja kertauskoulutusten toistumistiheys tulee suhteuttaa koulutustavoitteisiin
 Koulutusohjelmat ja annetut koulutukset tulee luonnollisesti dokumentoida
 Koulutusohjelmaa tulee arvioida ja auditoida säännöllisesti

 Koulutusohjelmaan on tarvittaessa tehtävä muutoksia
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Ratapihatoiminta
Yleinen ammatillinen tietämys

 Rautatiejärjestelmän yleiset turvallisuusperiaatteet
 Rautatieliikenteen harjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmän periaatteet
 Tehtäviin liittyvissä toiminnoissa mukana olevien tahojen roolit ja vastuualueet
 Matkustajaturvallisuuden kannalta oleelliset yleiset asiat
 Vaarojen tunnistaminen. mm:
 Rautatiejärjestelmään liittyvät
 Sähkörata
 Toimintaympäristö, mm. vaaralliset aineet alueella

 Työterveys- ja työturvallisuusasiat
 Oma turvallisuus työskenneltäessä radalla tai sen läheisyydessä
 Viestintäperiaatteet ja muodollinen viestintä mukaan lukien viestintälaitteiden käyttö
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Ratapihatoiminnot
Kyky toimia turvallisesti normaali-, poikkeus- ja hätätilanteissa
edellyttää,  että henkilöstö on sisäistänyt ainakin seuraavat asiat:

 Säännöt ja määräykset sekä rataverkon haltijoiden edellyttämien menettelyiden ja turvallisuusohjeiden 
omaksuminen
 Turvallisuusohjeistus
 Opastimet, merkit
 Lupamenettelyt
 Hätä- ja poikkeustilanneohjeistus
 Toiminnalliset järjestelyt

 Tarvittava vaihtotyöosaaminen
 Kaluston hallintamenettelyt ratapihatyöskentelyssä
 Viestintä liikenteenohjauksen ja rataverkkojen operatiivisten yhteystahojen kanssa; 
 Rataverkolla sijaitsevien laitteiden käyttö
 Liikkuvan kaluston laitteiden tarkoitus ja käyttö
 Junan matkakuntoisuuden tarkastaminen, matkustajaturvallisuusnäkökulma huomioiden
 Jarrujen koettelu sekä muut tekniset tarkastukset ja turvallisuuskriittiset tehtävät kaluston suhteen
 Menettelyt, junatietojen määrittelemiseksi ja muuttamiseksi

 Viestintä junan miehistön kanssa (kuljettaja + muu junahenkilökunta)
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Kiitos!
Kysy Lisää:
Jouni Semenoja,  puh. 029 534 6111
Olli Matilainen,    puh. 029 534 6410

etunimi.sukunimi@traficom.fi
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