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TIETOISKU:

Radalla työskennellessä
pätevyys ratkaisee
Destia Rail Oy:n työntekijöiltä vaaditaan ratatyöhön liittyviä pätevyyksiä
voidakseen työskennellä rataym-päristössä. Radalla työskentelevillä
työntekijöillä tulee olla minimissään ratatyöpätevyys,TURVA, yleinen
työturvallisuuspätevyys, hätäensiapu ja tieturva 1.
Ratasillalla työskenneltäessä tulee ainakin
yhdellä työryhmässä olla ratatyöstä vastaavan- ja silta- ja päällysrakennepätevyys.
Kuvan ajoneuvon ajonopeus radalla on
20 km/h. Ajoneuvon kuljettaja perehdytetään työnantajan toimesta radalla ajoon.
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Alla olevista taulukoista käy ilmi teh- siä jotka ovat voimassa toistaiseksi tai tuksiin. Yleisin maksimi voimassaoloaika
täväviin tarvittavat pätevyydet sekä niiden niin kauan kunnes työtekijä saavuttaa pätevyyksillä tulee olemaan viisi vuotta,
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x (1) EA1 pätevyys 1/25 henkilöä (Toimistoille muutamalle henkilölle EA1)
x (2) Tulityötä tekeville sekä luvan myöntäjille

Taulukoista käy
ilmi tehtäväviin
tarvittavat
pätevyydet sekä
niiden vaatimat
työkokemukset.
Pätevyyksien
voimassaolo
määräytyy
Liikenneviraston
määräysten
mukaisesti
Kooste rautatiejärjestelmän
turvallisuus-, työ- ja liikenneturvallisuuspätevyyksistä.
Tarpeet määritellään tehtävien mukaan.Työpätevyydet
päivitetään 2014 alkaen uuden
ohjeen mukaisesti.
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