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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 logistiikkakeskus on direktiivin 2012/34 liitteen II 2 b) kohdassa tarkoitettu
tavaraliikenneterminaali. Logistiikkakeskuksesta ja Vuosaaren satamasta on kaikkialle Suomeen hyvät
liikenneyhteydet maantie- ja rautateitse. Sataman laivaliikenneyhteydet sekä Helsinki-Hefei
konttijunaliikenne muodostavat kansallisesti ja kansainvälisesti tärkeän
multimodaaliliikennekokonaisuuden, jossa Nurminen Logistics on osaltaan merkittävä palveluntarjoaja.
• Tämä palvelupaikan kuvaus on julkaistu osoitteessa www.nurminenlogistics.fi

2. Palvelupaikan ylläpitäjä
• Nurminen Logistics Services Oy. Logistiikkapäällikkö Joonas Louho
joonas.louho@nurminenlogistics.com. Puh. +358 40 7237910

3. Voimassaolo ja päivitykset
• Tämä palvelupaikan kuvaus on laadittu 7.4.2020 ja se on voimassa toistaiseksi. Palvelupaikan kuvausta
päivitetään tarvittaessa

2. PALVELUT
1. Palveluiden nimet
• Varastointi ja tavarankäsittelyt lisäarvopalveluineen sekä ajoneuvoon kuormaukset. Huolinta- ja
dokumentointipalvelut. Tarkemmin verkkosivuilta www.nurminenlogistics.fi
• Palvelupaikassa tarjotaan direktiivin 2012/34 liitteen II 2 kohdassa tarkoitettuja peruspalveluita.

3. PALVELUPAIKAN KUVAUS
• Luettelo rakenteista
• JN-61 varasto
• Sijainti: Satamakaari 24, 00980 Helsinki
• Aukioloajat: Arkisin 7-22

• Tekniset ominaispiirteet:
• Varastointikapasiteetti 15,000 m2. Kylmä, kuiva, katettu varastohalli
• Käsittelykalusto vastapainotrukit, 2,5 - 5 tn kapasiteetilla, haarukka-, rulla- tai sellupaalien
käsittelykalusto
• Raiteen pituus 220 m, noin 15 vaunun raidekapasiteetti kerralla
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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.

5. EDELLYTYKSET
PALVELUIDEN SAAMISELLE
1. Rautatiekaluston tekniset edellytykset
• Liikkuvan kaluston suurin akselipaino 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

6. KAPASITEETIN
MYÖNTÄMINEN
1. Palveluiden käyttöoikeushakemukset
• 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.

2. Hakemuksiin vastaaminen
• Kapasiteetin niukkuustilanteessa ensisijaisuusperusteena sovelletaan jo myönnettyjä
käyttöoikeuksia. Kapasiteetin niukkuustilanteessa otetaan huomioon komission
täytäntöönpanoasetuksen 10 artiklan mukainen koordinaatiomenettely. Tilanteissa, joissa
pidempiaikaiset kapasiteetin niukkuustilanteet ovat todennäköisiä, palvelupaikan ylläpitäjän
pyrkimyksenä on kokonaiskapasiteetin lisääminen.
3. Tiedot tilapäisistä kapasiteettirajoituksista
• Tiedot mahdollisista tilapäisistä kapasiteettirajoituksista ilmoitetaan Nurminen Logisticsin
verkkosivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.fi

