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1. PERUSTIEDOT PALVELUPAIKASTA 

1.1 Johdanto 

 

Kvarken Ports Oy on laatinut tämän raideliikennelaissa (1302/2018) ja komission 

täytäntöönpanoasetuksessa 2017/2177 vaaditun palvelupaikan kuvauksen. 

 

Vaasan satama sijaitsee Vaasan kaupungissa, Vaskiluodon saaren länsiosassa. Sataman alueella on 

öljysatama, tavarasatama, matkustajasatama sekä hiilisatama. Nämä sataman eri osat ovat jaettu eri 

alueille ja aidattu ISPS-säännöstön vaatimalla tavalla. 

 

Vaskiluodon alueella Kvarken Portsin sekä Vaasan kaupungin hallinnoimia raiteita on Vaasan satama-

alueella yhteensä 7 kpl (R461, R500, R502, R503, R520). Näiden lisäksi Kvarken Portsin hallinnoimia 

raiteita ovat myös raiteet R521 ja R522, jotka ovat toistaiseksi käyttökiellossa. Raiteiden yhteispituus 

on n. 2,7 km.  

 

Vaasan sataman toiminta sisältää seuraavat palvelut: aluspalvelu, nosturipalvelut, ahtaustoiminnan 

infrastruktuurin ylläpitäminen ja toimintaympäristön luominen näille palveluille. 

 

Tämä palvelupaikan kuvaus on julkaistu osoitteessa www.kvarkenports.com.   

 

1.2 Palvelupaikan ylläpitäjä 

 

Kvarken Ports Ltd 

Laivanvarustajankatu 6 

65170 VAASA 

 

Toimitusjohtaja 

Teijo Seppelin 

Puh. 040 559 9652 

teijo.seppelin@kvarkenports.com 

 

Liikennepäällikkö 

Kristian Mäki-Jussila 

Puh. 040 047 9163 

kristian.maki-jussila@kvarkenports.com 

 

Satamavalvoja 

Puh. 040 567 2975 

vaasaport@kvarkenports.com  

 

1.3 Voimassaolo ja päivitykset 

 

Tämä palvelupaikan kuvaus on laadittu 25.04.2022. Palvelupaikan kuvaus on voimassa toistaiseksi ja 

sitä päivitetään tarvittaessa. 

http://www.kvarkenports.com/
mailto:teijo.seppelin@kvarkenports.com
mailto:kristian.maki-jussila@kvarkenports.com
mailto:vaasaport@kvarkenports.com
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2. PALVELUT 

2.1 Palveluiden nimet 

 

Kvarken Ports Oy, eikä Vaasan kaupunki tarjoa itse hallinnoimallaan rataverkolla raidekuljetuksiin 

liittyviä palveluita. Vaasan satamassa ahtauspalveluita tarjoaa Blomberg Stevedoring Oy. Palveluiden 

saatavuudesta ja niiden käytöstä raidekuljetuksiin liittyen on neuvoteltava palvelun tarjoajan kanssa. 

 

2.2 Palveluihin suunnitellut muutokset 

 

Sataman palveluihin ei ole tiedossa suunniteltuja muutoksia. 

 

2.3 Maksut 

 

Rataverkon käytöstä ei veloiteta rautatieyritykseltä rautatielain tarkoittamaa ratamaksua tai 

lisämaksuja. Muista satamaan liittyvistä maksuista on saatavilla tietoa Kvarken Portsin 

palveluhinnastosta, joka on saatavilla internetsivuilta osoitteesta www.kvarkenports.com.  

 

 

3. PALVELUPAIKAN KUVAUS 

3.1 Luettelo rakenteista 

 

Satama-alueella sijaitsee yksi laituri (raiteen 461 päädyssä), jota voidaan käyttää junien lastaamiseen 

sekä purkamiseen.  

 

 

4. EDELLYTYKSET PALVELUIDEN SAAMISELLE 

4.1 Raiteiston tekniset tiedot 

 

Kvarken Portsin ja Vaasan kaupungin hallinnoimalla raiteistolla ei ole sähköistettyjä raiteita, ja raiteet 

sijaitsevat toisen luokan liikenteenohjauksen alueella. Suurin sallittu nopeus raiteilla on 20 km/h ja 

kaluston suurin sallittu akselipaino 22,5 tonnia. 

4.2 Mahdollisuus omien palveluiden tuotantoon 

 

Ei ole. 

 

4.3 Mahdolliset tarjottavat IT-järjestelmät ja niiden käyttöehdot 

 

Ei ole. 

 

http://www.kvarkenports.com/
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4.4 Raiteiden kunnossapito ja ylläpito 

 

Raiteiden ylläpito pohjautuu Kvarken Ports Oy:n raiteiston kunnossapitosuunnitelmaan. 

Kunnossapitosuunnitelma sisältää seuraavat osa-alueet: 

 

- kunnossapitokohteiden kuvauksen 

- kunnossapitokohteisiin kuuluvat tarkastukset 

- kunnossapidon raja-arvot 

- kunnossapitotoimenpiteet 

- mahdolliset liikennöinnin rajoitteet 

- kunnossapitokansion 

- tasoristeysrekisterin. 

 

5. KAPASITEETIN MYÖNTÄMINEN 

5.1 Palveluiden käyttöoikeushakemukset 

 

Ennen palveluiden käyttöoikeushakemuksia rautatieliikenteen harjoittajan on tehtävä sopimus 

rataverkon käytöstä Kvarken Portsin kanssa. Yhteyshenkilönä toimii liikennepäällikkö Kristian Mäki-

Jussila. 

 

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. 

 

Palveluiden käyttöoikeushakemus tulee jättää 1 kuukausi ennen palvelun tarvetta. 

5.2 Hakemuksiin vastaaminen 

 

Kapasiteetin niukkuustilanteessa ensisijaisuusperusteena sovelletaan jo myönnettyjä käyttöoikeuksia. 

Jos ratakapasiteettia koskevissa kuukausisuunnitelmissa on päällekkäisyyksiä, pyrkii Kvarken Ports 

sovittamaan hakemukset yhteen mahdollisimman hyvin. Kvarken Portsilla on oikeus ehdottaa 

vaihtoehtoista ratakapasiteettia.  

 

Mahdolliset ristiriidat hoidetaan hakijoiden kanssa neuvottelemalla. Neuvottelut perustuvat siihen, että 

rataverkon haltija antaa kapasiteetin hakijoille seuraavat tiedot kohtuullisessa ajassa, maksutta ja 

kirjallisessa muodossa: 

 

1) hakijoiden samalla ajankohdalla hakema ratakapasiteetti 

2) hakijoille ko. ajankohdalla alustavasti osoitettu ratakapasiteetti 

3) hakijalle ehdotettu vaihtoehtoinen ratakapasiteetti 

4) tiedot kapasiteetin myöntämisessä käytettävistä perusteista 

 

Sovittelussa otetaan huomioon ratakapasiteetin jakaminen tasapuolisin ja syrjimättömin perustein. 

Kiireellistä ratakapasiteettia voi hakea vapaan ratakapasiteetin osalta Kvarken Portsin 

liikennepäälliköltä. 

 

Päätös annetaan 2 viikon sisällä hakemuksesta. 
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5.3 Tiedot tilapäisistä kapasiteettirajoituksista 

 

Kvarken Portsin sekä Vaasan kaupungin hallinnoimista sataman raiteista raiteille R461, R500, R502, 

R503 sekä R520 voidaan myöntää ratakapasiteettia. Raiteet R521 ja R522 on suljettu liikenteeltä 

toistaiseksi 29.5.2017 raiteiden turvallisen liikennöinnin edellytysten puuttuessa.  

 

Rataverkon ratatyöt voivat rajoittaa rataverkon käyttöä, tiedot kapasiteetin hakijoille toimitetaan 

kohtuullisessa ajassa, maksutta ja kirjallisessa muodossa. Tiedot muista mahdollisista tilapäisistä 

kapasiteettirajoituksista on luettavissa osoitteessa www.kvarkenports.com.  

 

6. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN JA MUUTOKSENHAKUMENETTELY 

Rataverkolle pääsyyn ja ratakapasiteetin jakoon liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti 

neuvottelemalla. Rataverkon haltijalla on oikeus ratkaista asia tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden 

edellytysten täyttyessä. Mikäli asianomainen on tyytymätön rataverkon haltijan päätökseen, voi oikaisua 

hakea rautateiden sääntelyelimeltä raideliikennelain (1302/2018) 151§ ja 152§ perusteella. Sääntelyelin 

toimii Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) yhteydessä. Oikaisuvaatimusten käsittelystä säädetään 

raideliikennelain lisäksi hallintolaissa 434/2003. 

 

Vastuu raideliikennevahingosta määräytyy siten, kuin raideliikennevastuulaissa (113/1999) on säädetty.  

http://www.kvarkenports.com/

