HELSINKI
INKOO

2

Toimivaa logistiikkaa
liiketoiminnan tueksi
Inkoon satama on yksityisomisteinen yleinen kauppasatama,
jonka tehokkuus ja kilpailukyky perustuvat joustaviin käsittelyja varastointimahdollisuuksiin, pitkään kokemukseen irtotavaran käsittelystä sekä oivalliseen sijaintiin hyvien meri- ja tieyhteyksien päässä. Inkoon satama sijaitsee Fagervikin lahdessa,
josta on rahdin kuljettamista varten hyvät maantieyhteydet
kaikkialle Suomeen. Ajomatkaa pääkaupunkiseudulle on vain
60 kilometriä. Inkoon satama on talvisatama, jota pidetään auki
ympäri vuoden. Normaalitalvina jääolosuhteet ovat helpot ja
väylä avoin lähes koko vuoden. Tarvittaessa Arctic Shipping Oy:n
jäänmurtajat avustavat aluksia. Koska väylän syvyys on 13 metriä, voi satama ottaa vastaan jopa Panamax-kokoluokan aluksia.
Inkoo Shipping on toiminut Inkoon satamassa jo vuodesta
1962. Satamayhtiö on kasvanut asiakkaidensa mukana ja työllistää tänä päivänä 45 alan ammattilaista. Vuosittainen aluskäyntien määrä on noin 400 ja käsitellyn rahdin määrä noin
1,5 miljoonaa tonnia. Kaikenkokoisille aluksille tarjotaan
monipuolisia alus- ja lastinkäsittelypalveluja sekä huolinta- ja
laivanselvityspalveluja.

Tervetuloa tutustumaan palveluihimme!

Inkoon satama
• maa-alue 107 ha
• merialue 54 ha
• 900 laiturimetriä

The Port of Inkoo
• land area 107 ha
• sea area 54 ha
• 900 metres of quay

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.
1. Go to App Store or Google Play, enter “GoZee”
in the search field and download the app to your
smartphone or tablet.
2. Open the app and use it on pages with
the GoZee icon.
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Functional logistics to
support your business
The Port of Inkoo is a privately owned, public commercial
port. The efficiency and competitiveness of the port are based
on its flexible cargo storage and handling possibilities, long
experience with dry bulk handling and the excellent location
of the port within good maritime and road connections. The
Port of Inkoo is located in the bay of Fagervik, with good road
connections to all of Finland that guarantee the transportation
of cargo. The distance to the capital is only approximately 60 km
by road. The Port of Inkoo is a winter port, which means that it
is open all year round. During an average winter, ice conditions
are easy, and the fairway is open almost throughout the year.
If necessary, the icebreakers owned by Arctic Shipping Oy help
vessels. The port can receive even Panamax-size vessels as the
maximum draft of the channel is 13 metres.
Inkoo Shipping has been operating in the Port of Inkoo since
1962. The port operator has grown with its customers and now
employs 45 professionals. The port receives approximately 400
vessels annually and handles approximately 1.5 million tonnes
of cargo. Vessels of all sizes are offered versatile vessel and
cargo handling services as well as clearance and forwarding
services.

Read more about our services!

The Port in numbers
Quay length (m)

Average cargo
handling capacity (t/d)

170
240
250
145

5 000 – 7 500
10 000 – 15 000
4 000

Cranes (t)
2x10
1x20 and 3x10
2x6 and 2x10
2x6 and 10

Quay loading area (ha)
1.5
2.0
0.5
0.5

Warehouses (m²)

Storage area (ha)
20

32 000

40

Palvelememe yrityksiä koko elinkaaren

Working hours (sshex)
7 am – 10 pm
7 am – 10 pm
6 am – 10 pm
6 am – 10 pm
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Varastopalvelut
Inkoon sataman alueella on runsaasti maa-alue- ja sisävarastointitilaa,
jossa voi varastoida erilaisia tuotteita ja materiaaleja, kuten suolaa, pellettiä, hiiltä, kivimurskaa ja kalkkikiveä. Saapuvat ja lähtevät autokuormat on helppoa punnita sataman kahdella autovaa’alla.

• 32 000 m² sisävarastotilaa
• noin 40 ha maa-aluevarastotilaa
• 2 autovaakaa
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Storage services
• 32 000 m² of indoor storage space
• approximately 40 ha of outdoor land
storage space
• 2 truck scales

Kaikenlaisia kuljetuksia kautta Suomen
All kinds of transport through Finland
Tel. +358 (0)19 230 844
www.karjaanktk.fi

The Port of Inkoo area has plenty of outdoor land and indoor storage
space where you can store different kinds of goods and materials,
such as salt, pellet, coal, crushed stones and limestone. Incoming and
outgoing truck loads are easy to weigh at the port’s two truck scales.
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Ahtauspalvelut
Inkoon satama on erikoistunut irtotavaralastien käsittelyyn ja on Suomen suurin raakamineraalien ja
maa-ainesten käsittelysatama. Inkoo Shipping Oy:n
ahtausosasto tarjoaa asiakkaan tarpeiden mukaan rakennettuja lastinkäsittely- ja varastointipalveluja. Ahtausosasto työskentelee arkisin kahdessa vuorossa:
klo 6–14 ja klo 14–22. Inkoo Shipping Oy Ab on Satamaoperaattorit ry:n jäsen, ja lastinkäsittelyssä noudatetaan yleisiä satamaoperointiehtoja.

Monipuolinen kalusto
Materiaalien käsittelyä varten Inkoon satamassa on
neljä 10 tonnin ja yksi 20 tonnin kiskonosturi sekä teloilla liikkuvia erikoisnostureita, jotka soveltuvat erityisesti puutavaran, tukkien ja yksikkötavaroiden käsittelyyn. Sataman uusin investointi on hydraulinosturi
Mantsinen 140, joka kasvattaa sataman lastauskapasiteettia entisestään. Käytössä on myös pyöräkuormaajia, trimmauskoneita ja trukkeja. Satamassa on lisäksi
kaksi ro-ro-ramppia: 8 metriä leveä sivuporttiramppi ja
17 metriä leveä keula-/peräporttiramppi.

Kysy ahtauspalveluista lisää
liikennepäällikkö Tomas Damén
puh. 0400 471 053
tomas.damen@inkooshipping.fi

Contact us for more information
on our stevedoring services
traffic manager Tomas Damén
tel. +358 (0)400 471 053
tomas.damen@inkooshipping.fi

EDISTYKSELLISET
PUNNITUSRATKAISUT
TAMTRONILTA
• Vaa’at ja punnitustiedonhallintaratkaisut työkoneisiin, teollisuuteen
ja logistiikkaan
• Koko Suomen kattava huolto- ja
palveluverkosto
Tamtron Oy | Puh. (03) 3143 5000 |
Email weighing@tamtron.fi

WWW.TAMTRON.FI

www.mantsinen.com
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Stevedoring services
The Port of Inkoo is specialised in handling dry bulk
materials. It is also Finland’s largest port for handling
raw minerals and mineral aggregates. Inkoo Shipping
Oy’s stevedoring department offers cargo handling
and storage services tailored to the customer’s needs.
The stevedoring department works in two shifts on
working days: from 6 am to 2 pm and from 2 pm to 10
pm. Inkoo Shipping Oy Ab is a member of the Finnish
Port Operators Association and follows general port
operating terms in its cargo handling.

Diverse fleet
In order to handle materials, the Port of Inkoo is
equipped with four 10-tonne cranes on rails, one
20-tonne crane on rails and tracked multipurpose
cranes suitable for handling timber, logs and unit
goods. The port’s newest investment is a Mantsinen
140 hydraulic crane that increases the port’s loading
capacity even further. In addition, the port has
frontloaders, trimming machines and forklifts. The port
also has two ro-ro ramps: an 8-metre-wide side ramp
and a 17-metre-wide stern/bow ramp.
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Laivanselvityspalvelut
Inkoo Shipping Oy tarjoaa laivanselvityspalveluja Inkoossa ja lähisatamissa. Pitkä kokemus, satamassa läsnäolo ja kiinteä yhteistyö sataman muiden toimijoiden
kanssa tarjoavat laivoille monia etuja kauempana sijaitseviin laiva-agentteihin verrattuna. Inkoo Shipping Oy
Ab on Suomen Laivameklariliitto ry:n jäsen.
Jokaista laivaa palvelee nimetty laiva-agentti, jonka
kautta asiat hoituvat nopeasti ja helposti. Agentin kautta
tulee tilata pakolliset aluksen kiinnitys- ja irrotuspalvelut. Hinausavun saaminen edellyttää tilausta vähintään
kolme tuntia etukäteen. Aluksille toimitetaan tilauksesta puhdasta vettä ja sähköä (380/220V 50Hz). Jos alus
tarvitsee huoltoa tai korjausta, saa alueella toimiviin
huoltoyrityksiin yhteyden laiva-agentin kautta. Myös
hotelli- tai kuljetusten varaukset onnistuvat agenttien
kautta.

Ota yhteyttä!

Laivanselvittäjät päivystävät
vuorokauden ympäri.
puh. 0207 631 500
agency@inkooshipping.fi

Contact us!

Shipbrokers are on call 24/7.
tel. +358 (0)207 631 500
agency@inkooshipping.fi
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Clearing services
Inkoo Shipping Oy offers clearing services in Inkoo and
other nearby ports. Our long experience, presence at
the port and close cooperation with other actors in the
port provide many benefits for vessels in comparison to
other ship agents that are located further away. Inkoo
Shipping Oy Ab is a member of Shipbrokers Finland.
Each vessel is served by its own ship agent through
whom everything is taken care of smoothly and easily.
All mandatory mooring and unmooring services must
be ordered through the agent. Towing help must be
ordered at least three hours in advance. The port delivers
potable water and electricity (380/220V 50 Hz) to the
vessels by order. If a vessel is in need of maintenance
or repair, the maintenance companies operating in the
area can be contacted through the ship agent. Hotels
and transports can also be booked through our agents.

www.sahkomaailma.com
 Sähkömaailma on perustamisvuodesta 2004 asti toiminut
teollisuuden ja yksityissektorin parissa, tuottaen asiakkaan
tarpeiden mukaisia sähkö- ja valaistusteknisiä ratkaisuja.
 Vahvaa osaamisalaamme on sähkö- valaistus- ja
automaatiosuunnittelun lisäksi räjähdysvaarallisten tilojen
sähkö- ja automaatiosuunnittelu.

 Since our founding in 2004, Sähkömaailma has been
operating in manufacturing and the private sector providing
their customers with solutions regarding electrotechnology.
 In addition to designing electronics, lighting, and automation,
our know-how also includes providing solutions for electronics
and automation in environments with explosive atmospheres.

 Yrityksemme on toiminut useamman vuoden ajan petrokemian
puolella suunnittelu- ja valvontatöissä. Suunnittelijoillamme on
Atex-pätevyydet.

 Our company has been operating within petrochemistry for
several years. In addition, all our designers are Atex-certified.

 Uusinta osaamistamme edustaa kehittämämme
automaation, sekä huolto- ja kunnossapitojärjestelmän
mobiilikäyttökokonaisuus NESMApp.

 The most recent representation of our know-how is
’NESMApp’, a complete mobile interface for automation,
repair, and maintenance.
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Inkoo Shipping Oy Ab
Satamatie 454
FI-10210 Inkoo
Finland
tel: +358 (0) 207 631 500

JANUS-HALLIT YLI 45 VUODEN KOKEMUKSELLA
Olemme toimittaneet Inkoo Shippingille kolmetoista kappaletta Janus-halleja, mitkä ovat kooltaan
yhteensä noin 25 000 m2. Runkona halleissa on kuumasinkitty teräs ja katteena kotimainen
PVC-muovitettu kangas. Osa halleista on varustettu ilmankuivaajilla.
Janus Oy toimittaa myös lämpöeristettyjä,
Suomen energiapiheimpiä halleja.

Janus Oy • PL 110, 18101 Heinola • Puh. 03 714 1727 • janus@janus.fi • www.janus.fi

• www.jssuomi.fi

inkooshp@inkooshipping.fi
www.inkooshipping.fi

