
 

Suomen Viljava Oy:n palvelupaikkakuvaus, voimassa 30.06.2021 saakka                                               

Yhteystiedot 

Suomen Viljava Oy 

Laivakatu 3, 00150 Helsinki 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@suomenviljava.fi 
Y-tunnus: 0992653-9 

Johto 

Toimitusjohtaja, Pasi Lähdetie 

Puh. 050 360 9075 

HR, lakiasiat, hallinto 

Hallintopäällikkö, Teija Toroska 

Puh. 040 7421 244 

 

Tekniikka, kiinteistöt ja projektit 

Tekninen päällikkö, Olli Rämä 

Puh. 044 750 3096 

Teknologiapäällikkö, Tomi Laitinen 
Puh. 044 720 3110 

Myynti ja asiakaspalvelu 

Suomen Viljava Oy 

Laivakatu 3 

00150 Helsinki 

info@suomenviljava.fi 

 

Palvelukuvaus Junavaunujen käsittely 

Palvelukuvaus 

Junavaunujen käsittely Suomen Viljava Oy:n Kouvola, Turenki, Vainikkala, Loviisa ja 

Naantalin varastoilla. 

 

 

mailto:info@suomenviljava.fi


Hinnoittelumalli 

Junavaunujen käsittely sekä varastoinnin hinnoittelu Suomen Viljava Oy:n 

palveluhinnaston mukaisesti. 

 

 

Mahdolliset viljankäsittelyyn liittyvät palvelut, kuten esim. viljan laatuanalyysit ja 

puhdistusajot ovat saatavilla Suomen Viljavan Oy:n yhteyshenkilöiltä.  

 

 

 



Suomen Viljava Oy:n palveluhinnasto löytyy linkistä; 

https://www.suomenviljava.fi/content/uploads/2020/06/Suomen-Viljava-Oy-

Palveluhinnasto-satovuodelle-1.7.2020-30.6.2021.pdf 

Sopimusmallit 

Sopimusmallit perustuvat veloitukseen tarvittavasta tilasta, varastointi- ja käsittelytyöstä  

https://www.suomenviljava.fi/palvelut/hinnastot/yleiset-toimitusehdot/ 

 

Junavaunujen käsittely 

 

Palveluajat varastoillamme ovat arkisin kello 7:00-15:30 välisenä aikana 

Junavaunuja käsitellään seuraavilla varastoilla: 

Kouvola 

Käyntiosoite: Somerotie 23, 45200 Kouvola 

Kouvolan rautatieliikennepaikalla 

- raiteella 600 vaihteen V603 takajatkoksessa. Liityntäkohdan koodinaatit 

(ETRS89) ovat 60°52'15"N ja 26°45'2" E 

- raiteella 600 vaihteen V606 takajatkoksessa. Liityntäkohdan koordinaatit 

(ETRS89) ovat 60°52'18"N ja 26°45'25" E 

Tekniset erityispiirteet Kouvolan vaunujen käsittelyssä 

- viljatyyppisten (rakeisten) materiaalien käsittely, vaunujen purku vaunun alla 

olevaan suppiloon mistä ketjukuljetin elevaattorille ja sieltä siilostoon 

- siiloston kokonaiskapasiteetti 14 000 tn, siilovaraukset ennakkosopimusten mukaan 

- vastaanotettavan erän siilokapasiteetti on sovittava ennen vaunujen käsittelyä 

- lastaus-, purku- ja välivarastointipalvelut ainoastaan viljankäsittelylaitteiston avulla 

- maksimi akselipaino vaunuilla 23,5tn ja nopeus 5km/h 

- lastaus autoihin ja vaunuihin mahdollista 

- itsepalvelu ei ole mahdollista  

Yleiskuvaus 

Kouvolan varastolla puretaan yksi vaunu tunnissa tuotteesta riippuen. Melassileikettä 
puretaan yksi vaunu puolessatoista-kahdessa tunnissa laadusta riippuen. 

Esipuhdistusmahdollisuus on. Radalle purkuun mahtuu kahdeksan vaunua kerralla. 

Lisätiedot varastoesimies Mika Heikkilä 040 537 0171 

mika.heikkila@suomenviljava.fi 

https://www.suomenviljava.fi/content/uploads/2020/06/Suomen-Viljava-Oy-Palveluhinnasto-satovuodelle-1.7.2020-30.6.2021.pdf
https://www.suomenviljava.fi/content/uploads/2020/06/Suomen-Viljava-Oy-Palveluhinnasto-satovuodelle-1.7.2020-30.6.2021.pdf
https://www.suomenviljava.fi/palvelut/hinnastot/yleiset-toimitusehdot/
https://www.suomenviljava.fi/yhteystiedot/varastojen-yhteystiedot/kouvola/
mailto:mika.heikkila@suomenviljava.fi


Turenki 

Osoite: Siilotie 2, 14200 Turenki 

Turengin rautatieliikennepaikalla 

- raiteella 007 n. 2m Kuumolantien vartta kulkevan kevyen liikenteen väylän 

rautatien tasoristeyksen kaakkoispuolella. Liityntäkohdan koordinaatit 

(ETRS89) ovat 60,91617°N ja 24,64260°E 

Tekniset erityispiirteet Turengin vaunujen käsittelyssä 

- viljatyyppisten (rakeisten)materiaalien käsittely, vaunujen purku vaunun alla olevaan 

suppiloon mistä ketjukuljetin elevaattorille ja sieltä siilostoon 

- siiloston kokonaiskapasiteetti 120 000 tn, siilovaraukset ennakkosopimusten 

mukaan 

- vastaanotettavan erän siilokapasiteetti on sovittava ennen vaunujen käsittelyä  

- lastaus-, purku- ja välivarastointipalvelut ainoastaan viljankäsittelylaitteiston avulla 

- maksimi akselipaino vaunuilla 22,5tn ja nopeus 5km/h 

- lastaus autoihin ja vaunuihin mahdollista 

- itsepalvelu ei ole mahdollista  

Yleiskuvaus 

Turengin varastolla puretaan kaksi-kolme vaunua tunnissa tuotteesta riippuen. 
Purkuraiteelle saadaan kymmenen vaunua. Jos hyödynnetään toista raidetta, saadaan 18 
vaunua raiteille. Esipuhdistusmahdollisuus on. 

Lisätiedot, varastoesimies Mika Heikkilä 040 537 0171 

mika.heikkila@suomenviljava.fi 

Vainikkala 

Käyntiosoite: Rajamiehentie 8, 54270 Vainikkala 

Vainikkalan rautatieliikennepaikalla 

- raiteella 128 raiteensulussa SpII. Liityntäkohdan koordinaatit (ETRS89) ovat 

60,86624°N ja 28,29293°E 

Tekniset erityispiirteet Vainikkalan vaunujen käsittelyssä 

- viljatyyppisten (rakeisten)materiaalien käsittely, vaunujen purku vaunun alla olevaan 

suppiloon mistä ketjukuljetin elevaattorille ja sieltä siilostoon 

- siiloston kokonaiskapasiteetti 18 000 tn, siilovaraukset ennakkosopimusten mukaan 

- vastaanotettavan erän siilokapasiteetti on sovittava palvelupaikan hakemuksessa  

- lastaus-, purku- ja välivarastointipalvelut ainoastaan viljankäsittelylaitteiston avulla 

- maksimi akselipaino vaunuilla 22,5tn ja nopeus 5km/h 

- lastaus autoihin ja vaunuihin mahdollista 

- itsepalvelu ei ole mahdollista  

https://www.suomenviljava.fi/yhteystiedot/varastojen-yhteystiedot/turenki/
mailto:mika.heikkila@suomenviljava.fi
https://www.suomenviljava.fi/yhteystiedot/varastojen-yhteystiedot/turenki/


Yleiskuvaus 

Vainikkalassa voidaan lastata vaunuja. Lastausteho 1-1,5 vaunua tunnissa tuotteesta 
riippuen. Raiteelle mahtuu 6 vaunua kerrallaan. 

Lisätiedot, varastoesimies Mika Heikkilä 040 537 0171 

mika.heikkila@suomenviljava.fi 

 

Loviisa 

Osoite: Siilotie 6, 07910 Valko 

Loviisan liikennepaikalla Loviisan satamassa 

- Loviisan satama-nimisellä liikennepaikalla raiteilla 010,011,012,013 ja 014 noin 

ratakilometreillä 207+230 metriä sekä raiteilla 060 vaihteen V022 

etujatkoksessa ratakilometrillä 207+876 metriä 

- Erkanemiskohtien likimääräiset koordinaatit (ETRS89) ovat raiteilla 010  

61,4180°N ja 26,2479°E, 014  60,4181°N ja 26,2482°E sekä raiteilla 060  

60,4122°N ja 26,2492°E 

 

Tekniset erityispiirteet Loviisan vaunujen käsittelyssä 

- viljatyyppisten (rakeisten)materiaalien käsittely, vaunujen purku vaunun alla olevaan 

suppiloon mistä ketjukuljetin elevaattorille ja sieltä siilostoon 

- siiloston kokonaiskapasiteetti 110 000 tn, siilovaraukset ennakkosopimusten 

mukaan 

- vastaanotettavan erän siilokapasiteetti on sovittava palvelupaikan hakemuksessa  

- lastaus-, purku- ja välivarastointipalvelut ainoastaan viljankäsittelylaitteiston avulla 

- maksimi akselipaino vaunuilla 22,5tn ja nopeus 5km/h 

- lastaus laivaan, autoon ja vaunuihin 

- itsepalvelu ei ole mahdollista  

 

Yleiskuvaus 

Loviisan varastolla puretaan kaksi-kolme vaunua tunnissa tuotteesta riippuen. Työpäivän 
aikana puretaan 20-24 vaunua. Vaunut puretaan kippausmonttuun ja siitä suoraan 
siiloihin, tai erillisellä elevaattorilla autonlavalle ja tasovarastoihin. Tasovarastoihin 
purettaessa on käytössä autovaaka. Siiloihin purettaessa on esipuhdistusmahdollisuus. 
Ratapihalle mahtuu runsaasti vaunuja. 

Lisätiedot, varastoesimies Jorma Ruha 0400 422 596 

jorma.ruha@suomenviljava.fi 

Naantali 

Osoite: Viljatie 4, 21100 Naantali 

mailto:mika.heikkila@suomenviljava.fi
https://www.suomenviljava.fi/yhteystiedot/varastojen-yhteystiedot/loviisa/
mailto:jorma.ruha@suomenviljava.fi
https://www.suomenviljava.fi/yhteystiedot/varastojen-yhteystiedot/naantali/


Naantalin liikennepaikalla Naantalin satamassa 

- vaihteen V015 takajatkoksessa vaihteen V016 suuntaan ja vaihteen V027 

etujatkoksessa 

Tekniset erityispiirteet Naantalin vaunujen käsittelyssä 

- viljatyyppisten (rakeisten)materiaalien käsittely, vaunujen purku vaunun alla olevaan 

suppiloon mistä ketjukuljetin elevaattorille ja sieltä siilostoon 

- siiloston kokonaiskapasiteetti 240 000tn, siilovaraukset ennakkosopimusten 

mukaan 

- vastaanotettavan erän siilokapasiteetti on sovittava palvelupaikan hakemuksessa  

- lastaus-, purku- ja välivarastointipalvelut ainoastaan viljankäsittelylaitteiston avulla 

- maksimi akselipaino vaunuilla 22,5tn ja nopeus 5km/h 

- lastaus laivaan, autoihin ja vaunuihin 

- itsepalvelu ei ole mahdollista  

 

Yleiskuvaus 

Naantalin varastolla vaunut puretaan kippausmontun kautta siiloihin. Vaunuja puretaan 
kaksi-kolme vaunua tunnissa. Työpäivän aikana puretaan 20-24 vaunua. Purussa on myös 
esipuhdistusmahdollisuus. Ratapihalle mahtuu 22-24 vaunua kerralla. 

Lisätiedot, varastoesimies Petri Enberg 040 546 8898 

tyonjohto.naantali@suomenviljava.fi 

 

Palvelupaikan palvelun haku 

Palvelupaikan palvelua voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, joita voi jättää 

jatkuvasti. Hakemuksia voi jättää seuraaviin viestintäkanaviin; 

 

Myynti ja asiakaspalvelu 

Suomen Viljava Oy 
Laivakatu 3 
00150 Helsinki 

info@suomenviljava.fi 

tai  

Toimitusjohtaja, Pasi Lähdetie 
Puh. 050 360 9075 

 

 

mailto:tyonjohto.naantali@suomenviljava.fi
https://www.suomenviljava.fi/yhteystiedot/varastojen-yhteystiedot/turenki/
mailto:info@suomenviljava.fi


Hakemukseen minimi tiedot ovat: 

- palvelupaikan hakijan yhteystiedot 

- palvelun aikaväli 

- palvelun toteuttamiseen tarvittava tilakapasiteetti  

- käsiteltävän materiaalin varastointi aikaväli 

- materiaalin siirto varastosta jatkokäyttäjille 

- varastoitava materiaali sekä sen erityispiirteet (mahdollinen 

käyttöturvallisuustiedote) 

- viljatuotteilla mahdollisesti tarvittavat vastaanoton laatuvaatimukset,  näytteenotot 

sekä puhdistusajot 

 

Palvelun tuottajalle, Suomen Viljava Oy:lle on pyydettäessä lähetettävä materiaalinäyte 

käsiteltävästä materiaalista 

Palvelupyyntöön vastataan 14 vrk kuluessa siitä hetkestä, kun tarvittavat ja pyydetyt 

tiedot käsiteltävästä materiaalista on toimitettu Suomen Viljava Oy:lle  

AD hoc-hakemuksiin vastataan viiden (5) työpäivän sisällä 

 

Palvelupaikan IT-järjestelmiä ei tarjota hakijalle eikä hakijan edellytetä käyttävän Suomen 

Viljava Oy:n IT-järjestelmiä 

 

Palvelupaikan teknisten ominaispiirteiden muutokset ja tilapäiset 

kapasiteettirajoitukset sekä poikkeukset aukioloaikoihin ylläpidetään Suomen 

Viljava Oy:n Internet sivustolla. Palvelupaikkaa koskevat ilmoitukset ja tiedotteet 

nimetään ”Palvelupaikka tiedote”- nimikkeellä 

https://www.suomenviljava.fi/blog/category/ajankohtaista/ 

      

05.11.2020 

Tarmo Niemi 

Suomen Viljava Oy 

Turvallisuuspäällikkö 

Kapernauminkatu 47 

60100 Seinäjoki 

puh. 040 5282972 

tarmo.niemi@suomenviljava.fi 
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