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1. Soveltamisala ja määritelmät 

Ohjetta noudatetaan Oy Kaskisten Satama-Kaskö Hamn Ab radanhaltijana hallinnoimalla 

rataverkolla.  

Ohje on osa sataman turvallisuuslupaan sisältyvää turvallisuusjohtamisjärjestelmää. 

Ohje sisältää Liikenteen turvallisuusviraston määräysten 
- Trafi/2438/03.04.02.00/2015 (Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmäs-

sä) 
- Trafi/26494/03.04.02.00/2014 (Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto -osajärjestelmä) edel-

lyttämät radanhaltijan ohjeistukset rautatieyritykselle. 
 
Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtä-
vää kalustoyksiköiden siirtotyötä. 

 
Ratatyöllä tarkoitetaan rataverkolla tai rataverkon läheisyydessä tehtävää työtä, joka voi 

vaikuttaa liikennöinnin suorittamiseen. 

 
 
 
2. Tiedot rataverkosta 

Rautatien pituus 1200m. Käyttö: Pohjoinen alue, puretaan ja lastataan sahatavaraa ja sel-

lua. Eteläinen: puretaan bulk tavaraa (puupelletti). Rata koostuu puupölkyistä ja P37 ura-

kiskoista. Yksityiskohtaiset tiedot raiteistosta löytyvät raiteistokaaviosta, katso liite. 

Rataverkon ylin nopeusrajoitus on 20 km/t. Poikkeamat tästä osoitetaan liikennemerkeillä. 

Rataverkolla on toisen asteen liikenneohjaus, jossa jokainen yksikkö vastaa omasta liikku-

misestaan. Alue on aidattu (suljettu ylimääräiseltä liikenteeltä). 

 

 

3. Rataverkolla käytettävät merkit  

Rataverkolla käytetään Liikenneviraston ohjeen mukaisia ratamerkkejä. 

 

http://www.finlex.fi/data/normit/41501-TRAFI_2438_03.04.02.00_2015_Fi.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/41501-TRAFI_2438_03.04.02.00_2015_Fi.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/41500-TRAFI_26494_03.04.02.00_2014_fi.pdf


 

4. Vaihtotyö 

4.1 Vaihtotyön säännöt 
 
Vaihtotyön viestinnässä käytetään suomen kieltä. 

 
Vaihtotyötä ei saa aloittaa ilman rataverkon haltijan lupaa. Lupa haetaan puhelimitse ja lu-
van myöntää toimitusjohtaja (katso 6. yhteystiedot). Lupien kesto määrätään tapauskohtai-
sesti. 
 
Vaihtotyössä yksiköt vastaavat itsenäisesti liikennöinnistä alueella, johon niillä on rataver-
kon haltijan lupa. Vaihtotyössä kuljettajan on kaikissa tilanteissa ajettava varovasti, kontrol-
loitava nopeutta sekä huomioitava näkemä kulkusuuntaan siten, että hän kykenee pysäyt-
tämään yksikön ennen mitä tahansa estettä. Satama-alue on suljettu ylimääräiseltä liiken-
teeltä, mutta alueella saattaa olla radan ylittävää kuljetus- ja henkilöautoliikennettä. 
 
 
4.2 Poikkeustilanteissa toimiminen 
 
Poikkeustilanteissa esim. tasoristeyksen varoituslaitoksen häiriötilanteessa tai vaihteen au-
kiajossa tai muussa ohjeistusta tarvitsevassa poikkeustilanteessa: 
 
Estä lisävahinkojen syntyminen pysäyttämällä liikenne. 
Onnettomuustilanteissa ota yhteys hätäkeskukseen 112. 
 
Ilmoita tilanteessa radanhaltijalle: 

- Toimitusjohtaja 
- Satamapäivystys (satamatoimistossa myös ensiapu, sammutus, imeytys, ym. 

tarvikkeet onnettomuustilanteisiin) 
 

 
 
 

5. Ratatyö 

 
Ratatyöhön on oltava rataverkon haltijan lupa. Lupa haetaan puhelimitse ja luvan myöntää 
toimitusjohtaja (katso 6. yhteystiedot). Lupaa pyydettäessä määritellään tarvittava ratatyö-
alueen rajat ja sijainti. Lupien kesto määrätään tapauskohtaisesti. 
 
Ratatyössä vaadittavat pätevyydet ovat Liikenneviraston vaatimusten mukaiset. 
 
Ratatyön ja liikennöitävän alueen suojaaminen: Alue on aidattu ja ylimääräinen liikenne es-
tetty. Ratatyötä suunniteltaessa on otettava etukäteen yhteys radan haltijaan. Mikäli tarvi-
taan lisäsuojausta, varoitusmerkkejä ym. asiasta keskustellaan radan haltijan kanssa. 
 
Satama-alueen raide on kaksiosainen ja toisen raiteen ollessa käytössä tulee turvallinen lii-
kennöinti viereisellä raiteella varmistaa puhelimitse satamatoimistosta sekä visuaalisesti. 
Mikäli ratatyö vaatii muun liikenteen pysäyttämistä, tulee asiasta ilmoittaa käytettävissä ole-
vin huomiomerkein. Työ päätyttyä huomiomerkit poistetaan jotta muu liikenne palautuu 
normaaliksi. 
 

 

 



 

6. Yhteystiedot 

 

6.1 Normaalin toiminnan yhteyshenkilöt ja -tiedot 

 

Toimitusjohtaja Timo Onnela +358 (0)40 7265 740 

Satamapäivystys +358 (0)400 868 783 (Satamapalvelu 24h) 

 

- Ilmoitukset alueelle saapumisesta 

- Porttien avaaminen satamaan saavuttaessa 

- Lupa vaihtotyön aloittamiseen (jatkuva lupa haetaan satamatoistosta) 

- Ratatyöhön liittyvät ilmoitukset 

Ilmoitukset havaituista puutteista: 

- Radanhaltijalle satamatoimistoon (toimitusjohtaja / päivystys) 

- VR-yhtymä: VR-TUTTI järjestelmän kautta  

 

 

6.2 Poikkeus- ja hätätilanteiden yhteyshenkilöt ja yhteystiedot 

 

Hätätilanteissa: 

 

- Hätäkeskus  112 (pelastuslaitos, sairaankuljetus ja poliisi) 

- Toimitusjohtaja +358 (0)40 7265 740 (Turvallisuuspäällikkö) 

- Satamapäivystys +358 (0)400 868 783 (Satamapalvelu 24h) 

 

6.3 Muut yhteystiedot 

 

Satamatoimisto: 

Sähköposti: timo.onnela@kaskinen.fi 

Sähköposti: portofkaskinen(at)portofkaskinen.fi 

Osoite: 

Oy Kaskisten satama – Kaskö Hamn Ab 

Kalasatamantie 30 

64260 Kaskinen 

 

Satamatoimistosta saa yhteystiedot satama-alueella toimiviin ahtaajiin ym. 

 

 


