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1. PERUSTIEDOT PALVELUPAIKASTA 

1.1 Johdanto Oy Blomberg Stevedoring Ab on laatinut tämän raideliikennelaissa 
(1302/2018) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa 2017/2177 vaaditun 
palvelupaikan kuvauksen. 
 
Vaasan satamassa sijaitseva Oy Blomberg Stevedoring Ab:n rahtiterminaali 
on direktiivin 2012/34 liitteen II 2 b) kohdassa tarkoitettu 
tavaraliikenneterminaali. 
 
Vaasan satama on keskittynyt projektioperointiin. Sekä Agri-bulk tuotteisiin. 
 
 
Tämä palvelupaikan kuvaus on julkaistu osoitteessa www.kvarkenports.com 
 
 

1.2 Palvelupaikan ylläpitäjä Oy Blomberg Stevedoring Ab 
Rahtitie 1 
65170  VAASA 
 
Toimitusjohtaja: Bernt Björkholm 
bernt.bjorkholm@batru.fi 
puh. +358505919103 
 

1.3 Voimassaolo ja päivitykset Tämä palvelupaikan kuvaus on laadittu 27.08.2021. Palvelupaikan kuvausta 
päivitetään tarvittaessa ja se on voimassa toistaiseksi. 

2. PALVELUT                                                                                                                

2.1 Palveluiden nimet Palvelupaikassa tarjotaan direktiivin 2012/34 liitteen II 2 kohdassa 
tarkoitettuja peruspalveluita. 

3. PALVELUPAIKAN KUVAUS  

3.1 Luettelo rakenteista Varastot: A,B,C,D,E,F,J,K,L,M,N,O,R,S,T,U,V,X,Z,Ä,Ö 
 
Laitteet: Trukkikäsittely kalusto, Konttikäsittely kalusto 
 
Normaali palveluaika: 07.00 – 15.30 
Muu palveluaika, sopimuksen mukaan 
 

3.1.1 Rakenteen nimi ja tiedot Ks. Liite 1.  
 
Vaasan satama VASKILUOTO 

http://www.kvarkenports.com/
mailto:bernt.bjorkholm@batru.fi


 
4 MAKSUT 

4.1 Tiedot perittävistä maksuista Hinnoittelu perustuu tavaralajiin, käytön tehokuuteen ja toiminnasta 
syntyviin käyttökustannuksiin sekä näihin liittyviin sovittuihin lisäpalveluihin. 
Hinnoittelussa käytetään yleisiä markkinaehtoisia hinnoittelutapoja. Yhtä 
hinnastoa ei ole, vaan asiakkaan tarpeet ja tuotteen ominaisuudet 
määrittävät kulloinkin hinnoittelun perusteet: tavaran laatu, kiertonopeus, 
toiminnan tehokkuus ja mahdolliset lisäpalvelut muodostavat pohjan 
hinnoittelulle. Hinnoitteluun vaikuttavat volyymi sekä sopimuksen pituus, 
tavaran käsittely, tilankäyttö, paino, tilavuus, operatiivinen toiminta ym., 
joilla on olennainen vaikutus kustannuksiin. 

 
4.2 Tiedot annettavien alennusten periaatteista 
 
 

 
Mahdolliset myönnettävät alennukset ovat volyymiperusteisia ja niihin 
vaikuttavat myös tavaran ominaisuudet. Alennuksista sovitaan erikseen. 

5 EDELLYTYKSET PALVELUIDEN SAAMISELLE 
  

5.1 Rautatiekaluston tekniset edellytykset Liikkuvan kaluston suurin akselipaino 22,5 tn. 

5.2 Mahdollisuus omien palveluiden tuotantoon Ei ole. 

5.3 Mahdolliset tarjottavat IT-järjestelmät ja   niiden 
käyttöehdot 

Ei ole. 

6 KAPASITEETIN MYÖNTÄMINEN 

6.1 Palveluiden käyttöoikeushakemukset Palveluiden käyttöoikeushakemukset käsitellään lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla yhdessä palvelupaikan ylläpitäjän, asiakkaan ja 
raideliikenneoperaattorin kesken. Käyttöoikeushakemuksen tulee sisältää 
junien saapumisaikataulut sekä volyymiennusteet, jotta palvelupaikassa 
voidaan varata sopivat resurssit lastinkäsittelyä varten. 
 
blomberg@blomberg.fi 
 
 
 

6.2 Hakemuksiin vastaaminen Kapasiteetin niukkuustilanteessa ensisijaisuusperusteena sovelletaan jo 
myönnettyjä käyttöoikeuksia. Kapasiteetin niukkuustilanteessa otetaan 
huomioon komission täytäntöönpanoasetuksen 10 artiklan mukainen 
koordinaatiomenettely. Tilanteissa, joissa pidempiaikaiset kapasiteetin 
niukkuustilanteet ovat todennäköisiä, palvelupaikan ylläpitäjän 
pyrkimyksenä on kokonaiskapasiteetin lisääminen. 
 
Hakemus tulee jättää 1 kuukausi ennen palvelun tarvetta. 
 
Päätös annetaan 2 viikon sisällä hakemuksesta. 
 

6.3 Tiedot tilapäisistä kapasiteettirajoituksista Tiedot mahdollisista tilapäisistä kapasiteettirajoituksista on luettavissa 
osoitteessa  http://www.kvarkenports.com   
 

 

mailto:blomberg@blomberg.fi

