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1. PERUSTIEDOT 
PALVELUPAIKASTA

1. Johdanto

• Nurminen Logistics on laatinut tämän raideliikennelaissa (1302/2018) ja 
täytäntöönpanoasetuksessa 2017/2177 vaaditun palvelupaikan 
kuvauksen

• Vuosaaren terminaali on direktiivin 2012/34 liitteen II 2 b) kohdassa 
tarkoitettu tavaraliikenneterminaali. Terminaalista on hyvät 
liikenneyhteydet kotimaan tuonti- ja vientiliikenteelle, Kiinan ja muiden 
Aasian kohteiden kokojunaliikenteelle sekä Venäjän ja IVY-maiden 
vientiliikenteelle. 

• Tämä palvelupaikan kuvaus on julkaistu osoitteessa 
www.nurminenlogistics.fi

2. Palvelupaikan ylläpitäjä

• Nurminen Logistics Services Oy. Business Manager Joonas Louho 
joonas.louho@nurminenlogistics.com. Puh. +358 40 723 7910

3. Voimassaolo ja päivitykset 

• Tämä palvelupaikan kuvaus on laadittu päivitetty 28.4.2021 ja se on 
voimassa toistaiseksi. Palvelupaikan kuvausta päivitetään tarvittaessa
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2. PALVELUT

1. Palveluiden nimet

• Varastointi ja tavarankäsittelyt lisäarvopalveluineen 
sekä ajoneuvoon kuormaukset. Huolinta- ja 
dokumentointipalvelut.  Konttijunapalvelut Kiinaan 
ja Japaniin. Päivitetyt palvelutiedot saatavilla 
verkkosivuilta www.nurminenlogistics.com

• Palvelupaikassa tarjotaan direktiivin 2012/34 
liitteen II 2 kohdassa tarkoitettuja peruspalveluita.
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3. PALVELUPAIKAN KUVAUS
3.1. Luettelo rakenteista

Lastauspaikka 1. raide 140 (sisäraide) sekä lastauspaikka 2. raide 141 (ulkoraide)

3.1.1. Raide nro 140

• Sijainti: Satamakaari 24, 00980 Helsinki

• GPS koordinaatti 60.21673 (N) 25.17940 (E)

• Raide nro R140/260m/225kN

• Aukioloajat: Arkisin 7-22

• Tekniset ominaispiirteet:

• Varastointikapasiteetti 15000 m2 . Kylmä, kuiva, katettu varastohalli

• Käsittelykalusto vastapainotrukit, 2,5 - 5 tn kapasiteetilla, haarukka- ja pihtikalusto 

3.1.2. Raide nro 141 

• Sijainti: Satamakaari 24, 00980 Helsinki

• GPS koordinaatti 60.21678 (N) 25.17949 (E)

• Raide nro R141/400m/225kN

• Aukioloajat: Arkisin 7-22

• Tekniset ominaispiirteet:

• Varastointikapasiteetti 5000 m2 ulkokenttä

• Käsittelykalusto vastapainotrukit, 2,5 - 42 tn kapasiteetilla, haarukka- ja pihtikalusto;

• Konttikurottaja
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4. MAKSUT

1. Tiedot perittävistä maksuista 

• Palveluista veloitettavat hinnat on saatavilla 
Nurminen Logisticsin myynnin kautta. Tiedustelut: 
sales@nurminenlogistics.com. Puh. +358 10 545 
00

2. Tiedot annettavien alennusten periaatteista 

• Mahdolliset myönnettävät alennukset neuvotellaan 
sopimuksen pituuden ja volyymien laajuuden 
perusteella, ja niihin vaikuttavat myös lastattavan 
tavaroiden ominaisuudet. Alennuksista sovitaan 
asiakaskohtaisesti erikseen.
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5. EDELLYTYKSET 
PALVELUIDEN 
SAAMISELLE

1. Rautatiekaluston tekniset edellytykset 

• Liikkuvan kaluston suurin akselipaino on 22,5 tn

2. Mahdollisuus omien palveluiden tuotantoon 

• Ei ole mahdollista. Toteutetaan Nurminen Logisticsin
palvelutuotannon kautta

3. Mahdolliset tarjottavat IT-järjestelmät ja niiden käyttöehdot 

• Ei ole tai niistä on sovittava erikseen
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6. KAPASITEETIN 
MYÖNTÄMINEN

1. Palveluiden käyttöoikeushakemukset 

• Palvelua haetaan kirjallisella viestillä osoitteeseen sales@nurminenlogistics.com . Hakemukset käsitellään lainsäädännön 
edellyttämällä 14 – 30 vuorokauden sisällä yhdessä palvelupaikan ylläpitäjän, asiakkaan ja raideliikenneoperaattorin 
kesken. 

• Käyttöoikeushakemuksen tulee sisältää volyymiennusteet sekä liikenneyksikkötiedot ja aikataulut, jotta palvelupaikassa 
voidaan tehdä tila-allokaatiovalmistelut sekä varata sopivat resurssit lastinkäsittelyä varten.

2. Hakemuksiin vastaaminen 

• Kapasiteetin niukkuustilanteessa ensisijaisuusperusteena sovelletaan jo myönnettyjä terminaalitilojen käyttöoikeuksia. 
Kapasiteetin niukkuustilanteessa otetaan huomioon komission täytäntöönpanoasetuksen 10 artiklan mukainen 
koordinaatiomenettely. Tilanteissa, joissa pidempiaikaiset kapasiteetin niukkuustilanteet ovat todennäköisiä, palvelupaikan 
ylläpitäjän pyrkimyksenä on kokonaiskapasiteetin lisääminen. Jos palvelupaikan ylläpitäjä ja hakija toteavat, että 
palvelupaikkaa tai palvelua koskevaan hakemukseen ei ole toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, ja koordinointimenettely ei 
ole mahdollistanut palvelupaikan tai siellä tarjottavan palvelun käyttöoikeutta koskevaan hakemukseen vastaamista, 
palvelupaikan ylläpitäjä voi evätä hakemuksen. Jos palvelupaikan ylläpitäjä ja hakija eivät pääse sopuun 
toteuttamiskelpoisesta vaihtoehdosta, palvelupaikan ylläpitäjä voi evätä hakemuksen ilmoittamalla vaihtoehdot, joita se 
pitää toteuttamiskelpoisena.  

• Sääntelyelin asettaa 14 päivän määräajan, jonka kuluessa palvelupaikan ylläpitäjän on annettava palvelun hakijan 
esittämään pyyntöön vastauksensa, kun kyseessä on palvelupyyntöhakemus, johon palvelupaikan ylläpitäjältä löytyy 
tarpeita vastaava kapasiteetti ilman koordinointia muiden palvelujen hakijoiden kanssa tai ilman muita 6 Komission 
täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2177, 8 artikla 7 selkä 7 artikla 2. kohta 4/6. Määräaika alkaa juosta, kun palvelupaikan 
ylläpitäjä on saanut kaikki tarvittavat tiedot palvelupyyntöä koskien
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• Sääntelyelin asettaa 30 päivän määräajan, jonka kuluessa palvelupaikan ylläpitäjän on annettava palvelun hakijan 
esittämään pyyntöön vastauksensa, kun kyseessä on luonteeltaan edellistä monimutkaisempi palvelupyyntöhakemus, joka 
on ristiriidassa toisen palvelupyyntöhakemuksen kanssa tai koskee jo myönnettyä palvelupaikan ja/tai palvelun 
kapasiteetin käyttöoikeutta ja johon palvelupaikan ylläpitäjä joutuu koordinoimalla eri osapuolien kanssa löytämään 
parhaan mahdollisen vastineen tai kartoittamaan muuta toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa, taikka tekemään palvelupaikalla 
muita erityisjärjestelyjä. Vastauksen lopputuloksena voi olla hakijan tarpeisiin vastaaminen tai palvelupaikan/palvelun 
käyttöoikeuden epääminen.

3. Tiedot tilapäisistä kapasiteettirajoituksista 

• Tiedot mahdollisista poikkeavista tilanteista ja tilapäisistä kapasiteettirajoituksista ilmoitetaan Nurminen Logisticsin
verkkosivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.com
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