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1

Yleistä

Rataverkkoselostuksen julkaisemisesta on säädetty rautatielaissa (304/2011) ja Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivissä 2012/34/EU yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta.
Verkkoselostus ei ole Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab antama määräys, vaan se on informatiivinen
dokumentti. Verkkoselostuksessa julkaistut tiedot eivät vaikuta Kaskisten sataman antamiin ohjeisiin tai
Liikenneviraston antamiin määräyksiin.

1.1 Esittely
Kaskisten satama toimii vienti- ja tuontisatamana Kaskisten kaupungissa. Oy Kaskisten satama – Kaskö
Hamn Ab hallinnoi Kaskisten kaupungin kanssa solmimaansa vuokrasopimukseen perustuen Kaskisten
satamaa palvelevaa Kaskisten kaupungin omistamaa rataverkon osaa.

1.2 Yhteystiedot
Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab, Kalasatamantie 30 64260 KASKINEN
Puh. +358503430676 E-mail patrik.hellman@portofkaskinen.fi

1.3 Julkaiseminen
Verkkoselostus on voimassa vuodesta 13.12.2020 – 11.12.2021. Uusi verkkoselostus julkaistaan tarvittaessa.
Verkkoselostus on julkaistu suomeksi ja englanniksi.
Verkkoselostus on nähtävillä Kaskisten Sataman verkkosivuilla http://www.portofkaskinen.fi ja
Väyläviraston verkkosivuilla http://www.vayla.fi
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Rataverkolle pääsy

Rataverkolle pääsyn edellytykset kuvataan rautatielaissa (304/2011) ja Valtioneuvoston asetuksessa
rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta (1490/2015).
Rataverkolle pääsyn edellytykset kuvataan rautatielaissa (304/2011). Kaskisten sataman rataverkolla on
noudatettava Liikenteen turvallisuusviraston ja Väyläviraston määräyksiä ja ohjeita. Tiedot Liikenteen
turvallisuusviraston voimassa olevista määräyksistä ovat saatavissa Finlexin verkkosivuilta osoitteessa
http://www.finlex.fi sekä Liikenteen turvallisuusviraston Internet-sivuilta http://www.traficom.fi. Tiedot
viraston ohjeista ovat saatavissa Väyläviraston Internet-sivuilta http://www.vayla.fi.

2.1 Yleiset edellytykset rataverkon käytölle
1. Rautatieyrityksellä tai rautatieyritysten kansainvälisellä yhteenliittymällä tulee olla rautatielain
mukainen liikenne- ja viestintäministeriön myöntämä tai vastaava Euroopan talousalueella
myönnetty rautatieyrityksen toimilupa.
2. Rautatieliikenteen harjoittajalla on oltava rautatielain mukainen Liikenteen
turvallisuusviraston myöntämä tai hyväksymä turvallisuustodistus.
Toimiluvan ja turvallisuustodistuksen hakemisen tarkemmat tiedot löytyvät verkkoosoitteesta: htpp://www.rautatiemarkkinoille.fi/luvat-ja-todistukset.

3.

Kaskisten sataman raiteilla liikennöivällä rautatieliikenteen harjoittajalla tullee olla
yhteistoimintasopimus Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab kanssa.
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Yhteistoimintasopimusta koskevia asioita hoitaa Kaskisten sataman toimitusjohtaja,
ajantasaiset yhteystiedot löytyvät verkko- osoitteesta www.portofkaskinen.fi.

4.

Rautatieliikenteen harjoittajalla tulee olla vastuuvakuutus.

2.2 Liikennöintiä koskevat määräykset ja ohjeet
Liikenteen turvallisuusvirasto on myöntänyt Oy Kaskisten satama – Kaskö Hamn Ab:lle turvallisuusluvan,
joka on voimassa 23.3.2015–22.3.2020. (Pidennetty vallitsevan Covid-19 pandemiatilanteen takia)
Liikennöintiä koskevat ohjeet on määritelty Kaskisten sataman raidelikenteen
turvallisuusjohtamisjärjestelmässä sekä vaihto- ja ratatyön turvallisuusohjeessa.
Turvallisuuslupa uusitaan vuoden 2021 alussa.
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Kuvaus rataverkosta

Liityntäkohdat liikenneviraston rataverkkoon on esitetty liitteenä olevassa raiteistokaavion otteessa.
Kaskisten sataman rataverkko koostuu yhdestä rataosasta, joka ov 1200 metriä pitkä kaksoisraide
syväsataman alueella.
Rataverkon nopeusrajoitus on 20 km/h.
Rataverkon akselipaino on 225 kN.
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Kapasiteetin jako- ja myöntämisperusteet sekä hakuohjeet

Kaskisten sataman rataverkolla:
– ei ole aikataulusidonnaista liikennettä; kaikki ratakapasiteetti myönnetään aina sen mukaan ja
siinä järjestyksessä kuin junat ovat tulossa valtion rataverkolta

–
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lähtö rataverkolta on riippuvainen siitä, miten Väylävirasto voi ottaa junia valtion rataverkolle

Rataverkolla tarjottavat palvelut
Kaskisten sataman rataverkolla ei ole palveluita rataverkon käyttäjille.

5.1

Maksuttomat palvelut

Kaskisten sataman rataverkolla olevat junan lastaus/purkualueet ovat maksutta käytössä harjoittaessa
liikennettä kyseisen satamaoperaattorin alueelle

5.2 Muut palvelut
Palveluiden saatavuudesta ja niiden käytöstä on neuvoteltava ja sovittava palveluiden tarjoajien kanssa.
Palveluiden tarjoajalla on oikeus periä tarjoamastaan palveluista korvaus, jonka tulee olla tasapuolinen
kaikki rautatieyrityksiä kohtaan ja kohtuullinen palveluista aiheutuneisiin kustannuksiin nähden.
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Hinnoittelu
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6.1 Ratamaksu
Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab tapahtuvasta liikenteestä ei peritä ratamaksua

6.2 Tavaramaksut
Kaskisten Sataman raiteilla tehtävä tavarankuljetus on tarkoitettu laivoihin lastattavien tai niistä
purettavien tuotteiden käyttöön. Raiteiden käyttö sisältyy osana Kaskisten Sataman tavaralajikohtaista
tavaramaksua, joka vuosittain vahvistetaan Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab hinnastossa.
Sellaisten tuotteiden osalta, joita ei lastata tai pureta laivaan ja joiden kuljettamiseen käytetään Kaskisten
Sataman hallinnoimia alueita mm. raiteita, perii Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab tavaramaksun
tavaralajikohtaisesti hinnaston mukaan.
Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab vahvistaa hinnaston vuosittain kalenterivuodeksi kerrallaan, johon
tehdään kustannustarkistukset vuosittain loppuvuodesta.
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Palvelut

Kaskisten Sataman raiteilla tehtävien kuljetusten tavarankäsittelystä (purku, lastaus ja varastointi)
huolehtivat Kaskisten satamassa toimivat operaattorit.
Operaattoreilla on oma hinnoittelunsa palveluille jota operaattorit tarjoavat tilauksiin perustuen.
Kaskisten satamassa toimivien operaattoreiden yhteystiedot on esitetty Oy Kaskisten Satama – Kaskö
Hamn Ab:n Internet-sivuilla: www.portofkaskinen.fi

Patrik Hellman
Patrik Hellman
Toimitusjohtaja
Port of Kaskinen Ltd / Oy Kaskisten Satama – kaskö Hamn Ab

Liitteet: Ote raiteistokaaviosta
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