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1. Yleisiä tietoja 

VR Transpoint tuotti tämän palvelupaikka-asiakirjan EY:n täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 
vaatimusten mukaisesti. Palvelupaikka on Kouvolan tavaraliikenneterminaali, jossa tarjotaan 
tavaroiden varastointi ja käsittelypalveluita. Tämä palvelupaikka-asiakirja on 
julkaistu osoitteessa www.vrgroup.fi. 
 
Palvelupaikan ylläpitäjänä toimii varastopäällikkö Niko Paakkonen, p. 0408634859, sähköposti: 
niko.paakkonen@vrtranspoint.fi 
 
Tämä asiakirja päivitetään tarvittaessa ja muutoksista tehdään merkintä tämän asiakirjan 
alkuun. 
 
 

2. Palvelupaikan kuvaus 

Palvelupaikassa tarjotaan rautatieliikenteen oheispalveluna tavaroiden varastointia ja 
käsittelyä Kouvolan varastossa. 
 

• Terminaaliin vieviä raiteita 2: Raide 645 sisäpituus 150m ja raide 646 sisäpituus 300m 
• Kiskotyyppi raiteella 645 on 54E1 ja raiteella 646 K43 

• Liikkuvan kaluston suurin sallittu akselipaino 25 tn 

• Lastaus ja purku vaunuihin suoritetaan laiturilta 
• Tekniset laitteet lastausta ja purkua varten 

• Vintturi 

• Siltanosturi 

• Varastointikapasiteetti 
• Puolilämmin tila 19 500 m² 

• Kylmä tila 700 m² 

• Piha-alueella sijaitseva varastointitila 2000 m² 
• Tavaraliikenneterminaalissa ei ole hyllypaikkoja. Terminaalista löytyy lattiatilaa, jota käytetään 

tuotteiden varastointiin. 

• Käyntiosoite maanteitse: Tehontie 3, 45200 Kouvola 
• Liityntäkohta valtion rataverkolta: Kouvola tavara (Kvt) ratapihan raiteelta 860 vaihteesta V649. 

• Varasto auki arkisin kello 6-22 tai sopimuksen mukaan 
 
 

3. Palveluiden kuvaus 

Kuvaus rautatieliikenteeseen liittyvistä palveluista, joita paikassa tarjotaan ja niiden laji  

• Tavaraliikenneterminaalissa tarjotaan varastointi- ja käsittelypalveluja 

• Lisäksi tällä hetkellä tarjotaan huolintaa, pakkausta, tuentaa, tarroitusta, lavoitusta  
• Tavaralajit: Teollisuuden massatavara, pl. bulk ja VAK 
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Mahdollisuus asiakkaan omaan palvelutuotantoon 

• Ei ole 
 

IT-järjestelmien käyttöehdot sekä luottamuksellisten tietojen ja liikesalaisuuksien 
suojaamista koskevat säännöt 
• Ei ole 
  
Menettely tilanteessa, jossa palvelupaikan ylläpitäjä vastaanottaa hakemuksen, joka on 
ristiriidassa toisen hakemuksen kanssa 
• Pyrimme keskustelemalla ja koordinoimalla vahvistamaan parhaan mahdolliseen vastineen 

hakijalle. Ensisijaisuusperiaatteena huomioidaan voimassa olevat sopimukset. 
  
Menettelymalli tilanteeseen, jossa palvelupaikan kapasiteetti rajoittuu tilapäisesti 

• Asiakaskohtainen ilmoitus viimeistään 2 viikkoa ennen palveluntarjoajan tiedossa olevan 
kapasiteettirajoituksen alkua tai viipymättä kun palveluntarjoaja saa rajoituksen tietoonsa 

 
 

4. Maksut 

Hinnoittelumalli 

• Varaston hinnoittelu perustuu varastointiaikaan, tilankäyttöön, työhön kuluvaan aikaan sekä 
näihin liittyviin sovittuihin lisäpalveluihin. Lisäpalveluita ovat esimerkiksi tavaran purku ja 
lastaus, huolinta, pakkaus, tuenta, tarroitus jne. 

• Lähtökohtainen varastotilan vuokrahinta on 6,60 €/m²/kk 
• Vuokrattava minimipinta-ala tälle lähtöhinnalle on 500 m² 

• Tämä on hinta ennen tapauskohtaisten tekijöiden tarkempaa arvioita. Tähän vaikuttavat 
tekijät ovat kuvattu alla. 

• Käsittelyhinta määräytyy vaaditun kaluston mukaan. Asia arvioidaan tapaus- ja 
tuotekohtaisesti.  

• Yhtä varastointihinnastoa ei ole, vaan asiakkaan tarpeet ja tuotteen ominaisuudet määrittävät 
kulloinkin hinnoittelun perusteet: tavaran laatu, kiertonopeus ja mahdolliset lisäpalvelut 
muodostavat pohjan hinnoittelulle. Hinnoitteluun vaikuttavat volyymi sekä sopimuksen pituus, 
tavaran käsittely, tilankäyttö, paino, tilavuus, päälle lastattavuus, lämpötilavaatimus ym., joilla 
on olennainen vaikutus kustannuksiin. 

• Tavaraliikenneterminaalissa ei ole hyllypaikkoja. Terminaalista löytyy lattiatilaa, jota käytetään 
tuotteiden varastointiin. 

• Hinnoittelu käydään joka asiakkaan kanssa tarjouksen sisällössä erikseen läpi sesonkitilanne 
sekä varaston käyttöaste huomioiden. 

• Hinnoittelu tarkistetaan vuosittain. 
 
Sopimusmallit 
• Varastointipalvelusta tehdään ostajan kanssa sopimus. Sopimus voi olla toistaiseksi voimassa 

oleva tai määräaikainen. 

• Sopimusmalli perustuu veloitukseen tarvittavasta tilasta, varastointi- ja käsittelytöistä sekä 
muista mahdollisista lisäpalveluista. 

• Hakemuksen malli: hakijan yhteystiedot, tavaran laatu, saapuvan tavaran aikataulu ja volyymi. 
 
 

5. Kapasiteetin käyttöoikeuden myöntäminen 

Tarjouspyynnöt sekä tiedustelut vapaasta kapasiteetista pyydämme lähettämään varastopäällikkö 
Niko Paakkoselle osoitteeseen niko.paakkonen@vrtranspoint.fi sekä Tommi Välimäelle 
osoitteeseen tommi.valimaki@vrtranspoint.fi otsikolla ”Cargo East Terminal varastointipalvelut”.  
 
Vastaamme tiedusteluihin ja hakemuksiin kahden viikon kuluessa. 
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