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1       Johdanto 
 

Rautatieliikenteen palvelupaikan julkaisemisesta on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivissä 2012/34/EU liitteen II mukaisesti yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta.  

 

Palvelupaikkakuvaus ei ole Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab antama määräys, vaan se on 

informatiivinen dokumentti. Palvelupaikkakuvauksessa julkaistut tiedot eivät vaikuta Kaskisten sataman 

antamiin ohjeisiin tai Väyläviraston antamiin määräyksiin. 

 

Palvelupaikkakuvaus on nähtävillä Kaskisten Sataman verkkosivuilla  

https://kaskistensatama.fi/rahtiliikenne-sujuvasti-satamaan/rautatieverkko/  ja Väyläviraston verkkosivuilla 

http://www.vayla.fi 
 

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 ja palvelupaikan ylläpitäjä 
 

Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab, Kalasatamantie 30 64260 KASKINEN 

Puh. +358503430676 E-mail patrik.hellman@portofkaskinen.fi 

1.3 Voimassaolo ja päivitys 
 

Palvelupaikkakuvaus on voimassa vuosi kerralla 1.1.2022 – 31.12.2022. Uusi palvelupaikkakuvaus 

julkaistaan seuraavalle kaudelle joka vuosi joulukuussa. Kaskisten sataman toimitusjohtaja tai sijainen 

tarkistaa ja julkaisee palvelupaikkakuvauksen. 

 

2.1  Palveluiden nimet 
 
Satamayhtiö on palvelupaikan ylläpitäjä mutta ei tarjoa palveluja palvelupaikassa vaan sataman 

operaattorit Silva Shipping ja BBLogistics ovat palveluntarjoajia. 

Operaattorit tarjoavat palvelupaikassa direktiivin 2012/34 liitteen II 2 kohdassa tarkoitettuja 

peruspalveluita, tavaraliikenneterminaaliin liittyviä kuormaus-, purkaus- ja varastointipalveluja. 

3.1 Luettelo rakenteista ja aukioloajat 
 

 

1. Kaskisten sataman omistamat vaunujen purkuraiteet Kaskisten satamassa 

2. Silva Shippingin omistamat varastot V1 – V7 (7 kpl) Kaskisten satamassa 

3. BBLogisticsen omistamat varastot V1-V6 (6 kpl) Kaskisten satamassa 

4. BBLogisticsen omistama Hopper-vaunujen purkupaikka Kaskisten satamassa 

5. BBlogisticsen omistama siilot S7 ja S8 Kaskisten satamassa 

6. Palvelupaikkojen aukiolo ma – pe 07 - 22 

 

3.1.1    Rakenteen nimi ja paikka 
 

Palvelupaikka Kaskisten satamassa, 

Kalasatamantie 30, 64260 Kaskinen 

 

3.1.2     Rakenteen tiedot 

 

- Purkuraiteet 2 kpl / a’ 24 vaunua 

- Kohdassa 3.1 mainitut katetut varastot yhteensä noin 46 500 m2 

https://kaskistensatama.fi/rahtiliikenne-sujuvasti-satamaan/rautatieverkko/
http://www.vayla.fi/
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- Välivarastointiin ulkokenttää 1 ha 
 

 

4.1 Tiedot maksuista 
 

Palvelupaikan ylläpitäjä ei peri maksuja palvelupaikasta. 

 

Terminaalitöiden ja varastovuokrien hinnoittelussa käytetään yleisiä 

markkinaehtoisia hinnoittelutapoja. Kohdassa 2.1 mainitut operaattorit tekevät 

sopimuksen asiakaskohtaisesti, jossa määritellään palvelun muoto, 

laajuus, kesto ja hinta. Palveluista annetaan pyydettäessä tarjous. 

Perusmaksu käsittelystä riippuu tuotteesta ja käsittelyyn 

käytettävästä työkoneesta. 

Liityntäkohdat liikenneviraston rataverkkoon on esitetty liitteenä olevassa raiteistokaavion otteessa. 
 

 

4.2 Tiedot alennuksista 
 
Alennuksista sovitaan erikseen tapauskohtaisesti ja on riippuvainen käsiteltävästä tuotteesta ja 

volyymista 

 

5.1 Juridiset vaatimukset 
 
Kaskisten satama toimii hallinnoijana satamaan saapuvassa 

rataverkossa. Ehdot Kaskisten Sataman verkkoselosteessa. 

https://kaskistensatama.fi/rahtiliikenne-sujuvastisatamaan/rautatieverkko/ 
 

 

5.2 Tekniset tiedot  
       

Liikkuvan junakaluston suurin akselipaino 22,5 tn. Rataverkon nopeusrajoitus on 20 km/h. 

Palvelupaikassa on 1200 m pitkä kaksoisraide kahdella vaihteella, yksi molemmissa päissä. 

Palvelupaikassa on mahdollista käsitellä kaksi 24 vaunullista 

junaa samanaikaisesti. Palvelupaikassa on myös hopper-vaunujen purkupaikka. Nykykalustolla 

palvelupaikassa voidaan käsitellä avo-, umpi- ja hopper-tyyppisiä vaunuja. Varastointikapasiteettia on 

tarjolla kysynnän ja tarjonnan periaatteella tasavertaisesti. Palvelupaikassa pystytään tarjoamaan 

katettua välivarastointia ja käsittelyä vain yllä olevien vaunutyyppien lasteille. Välivarastoinnille löytyy 1 

ha kenttäalue. Varastointitarpeisiin vastataan palveluhakemuksessa. 

Palvelupaikassa voidaan käsitellä kaksi täysjunaa päivässä. 

Palvelupaikassa ei ole tarjolla muita palveluita. 

 

5.3 Mahdsollisuus omien palvelujen tuotantoon ei ole 
 
5.4  Mahdollisuus IT-järjestelmän käyttöön ei ole 
         

5.5 Raiteiden kunnossapidosta ja ylläpidosta vastaa Kaskisten satama Oy 
 

Kaskisten sataman rataverkolla olevat junan lastaus/purkualueet ovat maksutta käytössä harjoittaessa 

liikennettä kyseisen satamaoperaattorin alueelle 
 

6.1  Palveluiden käyttöoikeushakemukset 
 

Ratakapasiteetti ja palvelujen käyttöoikeudet sovitaan yhdessä palvelupaikan ylläpitäjän, asiakkaan ja 

raideliikenneoperaattorin kesken. Käyttöoikeuksia voi hakea vapaamuotoisesti puhelimitse, sähköpostilla 

tai kirjeellä.  

Ilkka Hovi, Oy Silva Shipping Ab, Syväsatama, 64260 Kaskinen, Puh: +358 207 801 822; 

ilkka.hovi@silvashipping.com  

mailto:ilkka.hovi@silvashipping.com
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Henri Korpela, Oy BBLogistics, Kaskisten satama, Puh: +358 449782507; henri.korpela@bblogistics.fi  

Oy Kaskisten satama, Patrik Hellman, puh: +358 503430676; patrik.hellman@portofkaskinen.fi  

 
6.2 Hakemuksien käsittely 
 

Hakemukset käsitellään arkisin 08 – 16 ja niihin vastataan vuorokauden sisällä saapumisesta. 

Hakemuksessa tulee mainita hakijan yhteystiedot, y-tunnus, tavaran laatu ja määrä, 

saapumisajankohta palvelupaikkaan, tarvittava käsittelykalusto, varastointitarve ja aika sekä muu 

tavarankäsittelyyn tarvittava olennainen tieto. 
 

 

6.3  Palveluiden rajoituksia 
 

 

Palveluita tarjotaan hakemuksien saapumis- ja palvelujen resurssijärjestyksessä, jos on samanaikaisia 

palvelupyyntöjä. Kapasiteetin niukkuustilanteissa ensisijaisuusperusteena sovelletaan jo myönnettyjä 

käyttöoikeuksia. Lisäksi otetaan huomioon Komission täytäntöönpanoasetuksen 10 artiklan 

mukainen koordinaatiomenettely. Kaskisten Satama Oy tiedottaa rataverkon käyttäjiä raiteiden käyttöön 

vaikuttavista rajoitteista. 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:henri.korpela@bblogistics.fi
mailto:patrik.hellman@portofkaskinen.fi
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