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Palvelupaikankuvaus Porin sataman rataverkon
ratapihojen seisontaraiteiden käytöstä
1. Yleisiä tietoja
1.1 Johdanto
Tämä liite kuvaa Porin sataman rataverkon liikennepaikoilla tapahtuvaa liikennöintiä ja yhteistyötä sekä
ratapihojen raiteiston käyttöä. Verkkoselostuksen tässä liitteessä ja rataverkon haltijan antamissa ohjeissa on
Porin sataman ratapihojen raiteistojen käytön toimintatavat. Liikennepaikkakohtainen toiminta ja erityispiirteet
on lisäksi tarvittaessa kuvattu ja sovittu rataverkon käyttösopimuksessa
1.2 Palvelupaikan ylläpitäjä
Porin Satama Oy, Merisatamantie 4, 28880 PORI.
1.3 Voimassaoloaika ja päivitysprosessi
Tämä asiakirja päivitetään vuosittain verkkoselostuksen julkaisemisen yhteydessä. Tarvittaessa pieniä
muutoksia voidaan tehdä myös aikataulukauden aikana tapahtuvissa verkkoselostuksen päivitysajankohdissa.
2. Palvelut
2.1 Kaluston seisottaminen
Seisontaraiteet ovat ratapihojen raiteita, jotka on ensisijaisesti varattu kuljetustehtävää odottavan kaluston
säilytystä varten. Seisontaraidetarpeet voi pääpiirteissään jakaa pitkäaikaisiin ja tilapäisiin seisontatarpeisiin.
3. Palvelupaikan kuvaus
3.1 Luettelo palvelupaikan osista
Seisontaraiteet liikennepaikoittain on listattu tämän dokumentin kohdassa 3.2.3.
3.2 Palvelupaikan osan nimi
Seisontaraiteiden nimeäminen noudattaa rakennetta, jossa edessä on liikennepaikan lyhenne ja sen perässä
raiteen numero (=raidetunnus). Raidetunnukset näkyvät raiteistokaavioissa
3.2.1

Sijainti

Porin satamassa seisontaraiteita on vain Mäntyluodon liikennepaikalla Mno. Seisontaraiteiden sijainnit
liikennepaikoilla taas on kuvattu raiteistokaavioissa.
3.2.2

Aukioloajat

Seisontaraiteet ovat sopimuksen mukaan käytettävissä 24/7. Mikäli ratapihalla on poikkeavia palveluaikoja
Porin satama ilmoittaa niistä suoraan sopimuskumppaneilleen.
3.2.3

Tekniset ominaispiirteet

Sivuraiteet: Mäntyluodon liikennepaikalla Mno on viisi seisontaraidetta, R001a, R005, R006, R104 ja R105.
Seisontaraiteiden käyttöpituus (metreinä) on ilmoitettu raiteistokaaviossa.
3.2.4

Teknisten ominaispiirteiden suunnitellut muutokset

Seisontaraiteiden teknisiin ominaispiirteisiin ei ole suunniteltu muutoksia.
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4. Maksut
4.1 Tiedot maksuista
Seisontaraiteiden käytöstä ei tällä hetkellä pääsääntöisesti peritä maksua.
4.2 Tiedot alennuksista
Seisontaraiteiden käytöstä ei myönnetä alennuksia.
5. Käyttöehdot
5.1 Juridiset vaatimukset
Ratapihoille, joilla toimii useita rautatieliikenteen harjoittajia, laaditaan Porin sataman johdolla tarvittaessa
ratapihasopimus. Ratapihasopimukset ovat aikataulukausikohtaisia ja ne neuvotellaan uudelleen ennen
jokaisen aikataulukauden alkua. Ratapihasopimus voidaan neuvolla uusiksi myös kesken aikataulukauden.
5.2 Tekniset ehdot
Palvelupaikkaan saapuvan liikkuvan kaluston maksimipituus ja -akselipaino selviävät raidekohtaisesti
raiteistokaavioista.
5.3 Rautatieliikenteeseen liittyvien palveluiden oma tuotanto
Valtion rataverkon yhteydessä on yksityisraiteita, joilla voi myös seisottaa kalustoa. Yksityisraiteiston
liittämiseksi valtion rataverkkoon laaditaan yksityisraidesopimus Väylävirastolla käytössä olevan
sopimuspohjan mukaisesti.
5.4 IT-järjestelmät
n/a.
6. Kapasiteetin käyttöoikeuden myöntäminen
6.1 Käyttöoikeutta tai palveluita koskevat hakemukset
Sopimustaso:
Ratapihojen raiteiston käyttötarve ja oikeus käyttää raiteistoja käydään läpi ja sovitaan rataverkon
käyttösopimuksessa. Rautatieliikenteen harjoittaja tai muu ratakapasiteetin hakija toimittaa rataverkon
haltijalle rataverkon käyttösopimusneuvotteluihin
mennessä vapaamuotoisen arvion kaluston
seisottamistarpeistaan (raiteiden varautuminen) liikennepaikkakohtaisesti. Rataverkon haltija arvioi
rautatieliikenteen harjoittajien ilmoittamien raiteiston käytön tarpeiden perusteella, onko tarpeen käynnistää
erillinen liikennepaikkakohtainen ratapihasopimuksen laatiminen tai muu kapasiteetin hallinnan menettely.
Mikäli rautatieliikenteen harjoittajan liikennöinnissä tapahtuu aikataulukauden aikana ratapihojen raiteiston
käyttötarpeisiin vaikuttavia sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat tässä liitteessä kuvattuihin tai
ratapihasopimuksessa sovittuihin asioihin, tulee rautatieliikenteen harjoittajan olla yhteydessä rataverkon
haltijaan mahdollisimman pian.
Vaarallisten aineiden seisottamista ei sallita Porin sataman ratapihoilla.
Tilapäiset tarpeet:
Seisontaraidehakemuksen käsittelyn kannalta olennaisia tietoja ovat seisontaraidetarpeen kesto ja
ajankohta, määrä (raidepituustarve) sekä sijainti. Rautatieliikenteen harjoittajan tulee huomioida
raiteistokaaviossa esitetty raiteen pituuskaltevuus ja varmistaa kaluston paikallaan pysyminen.
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6.2 Hakemuksiin vastaaminen
Seisontaraidetarpeisiin vastataan 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun on saatu riittävät tiedot hakemuksen
käsittelemiseksi. Äkillisiin kaluston seisottamistarpeisiin vastataan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin
viimeistään viiden työpäivän kuluessa hakemuksen kannalta olennaisten tietojen selvittyä. Hakemusten
käsittelyn osalta yhteyshenkilönä on kehityspäällikkö Kai Heinonen, 044-7012616.
Ristiriitaiset raiteistonkäyttötarpeet pyritään sovittelemaan keskustelemalla ja koordinoimalla tarvittaessa
yhteistyössä myös muiden palvelupaikkojen ylläpitäjien ja rataverkon haltijoiden kanssa. Hakijalle voidaan
ehdottaa myös muuta toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa, kuten vaihtoehtoista sijaintia tai ajankohtaa
kaluston seisottamista varten (2017/2177 artikla 10).
6.3 Tiedot käytettävissä olevasta kapasiteetista ja tilapäisistä kapasiteettirajoitteista
Tietoa voi käytettävissä olevasta kapasiteetista ja tilapäisistä kapasiteettirajoituksista voi kysyä sopimuksissa
määritellyiltä vastuuhenkilöiltä.
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