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1. Yleisiä tietoja 
 

VRTranspoint tuotti tämän palvelupaikka-asiakirjan EY:n täytäntöönpanoasetuksen 
2017/2177 vaatimusten mukaisesti. Palvelupaikat ovat tavaraliikenneterminaaleja. 

Tämä palvelupaikka-asiakirja on julkaistu osoitteessa www.vrgroup.fi. 
 
Palvelupaikkojen ylläpitäjänä toimii:  

Riihimäki: Seppo Jaatinen, 0408663497, seppo.jaatinen@vr.fi 
Iisalmi: Jorma Kyyriäinen, 0408663422, jorma.kyyriainen@vrtranspoint.fi 

Hankasalmi ja Yläkoski: Rainer Riikonen, 0408640256, rainer.riikonen@vrtranspoint.fi 
 

Tämä asiakirja päivitetään tarvittaessa ja muutoksista tehdään merkintä tämän 
asiakirjan alkuun. 
 

2. Palvelupaikan kuvaus 

Raakapuuterminaalialueiden vuokraaminen raakapuun tai muun tavaran lastaukseen 
junavaunuihin ja raakapuun varastointiin. 

Palvelun piiriin kuuluvat käytössä olevat VR-Yhtymän omistuksessa olevat raakapuun 
terminaalialueet. Tällä hetkellä Riihimäki 6330m2, Iisalmi 10400m2, Hankasalmi 4500m2 

ja Yläkoski 6500m2. Riihimäen raakapuuterminaalissa on myös mahdollisuus 
lastauslaiturin käyttöön. 

Toimipaikoilla ei ole varsinaisia aukioloaikoja, toiminta-ajat sovitetaan olemassa olevaan 
liikenteeseen. 

Tarkemmat yhteystiedot löytyvät tämän dokumentin lopussa olevasta taulukosta. 

3. Maksut 
 

Hinnoittelumalli 
 

Hinnoittelu koostuu kahden komponentin summasta: 

1. Aloitusmaksu 1150€/kerta, joka sisältää katselmoinnit, Asiakkuuden ja sopimuksen 
perustamisen, Ratapihaohjauksen ja suunnittelun ohjeistuksen, kiinteät- ja 
yleiskustannukset. 

2. Aluevuokra €/m2 sisältäen kiinteät ja yleiskustannukset. (Vuokratasoa voidaan muuttaa 

perustuen vuokra-aikaan, vuokrattavaan pinta-alaan ja palvelutasoon tehtäviin 
parannuksiin).  

2. Alueen kunnossapito €/m2 sisältäen kiinteät ja yleiskustannukset. Laskutetaan 
toteutuneen mukaan. Arvio vuosittaisesta kustannuksesta on määritetty tämän 
dokumentin lopussa olevassa taulukossa. 

http://www.vrgroup.fi/


 

 

Sopimusmallit 

Terminaalipalveluista tehdään mahdollisten asiakkaiden kanssa määräaikaisia tai 
toistaiseksi voimassa olevia kiinteähintaisia kaupallisia sopimuksia 

Asiakas määrittelee etukäteen kapasiteettitarpeensa, jonka pohjalta terminaalialueen 
käyttösopimus tehdään, mikäli kapasiteettia on vapaana. 

 
4. Kapasiteetin käyttöoikeuden myöntäminen 

 
Tarjouspyynnöt sekä tiedustelut vapaasta kapasiteetista pyydämme lähettämään 

Pekka Koivulalle osoitteeseen pekka.koivula@vrtranspoint.fi otsikolla ”Raakapuun 
lastausalueet - tarjouspyyntö” 
 

Vastaamme tiedusteluihin ja hakemuksiin kahden viikon kuluessa. 
 

 
Yhtymän käytössä olevat raakapuun lastausalueet 
 

Liikennepaikka 

Pinta-ala ja hintataso 

(aluevuokra + kunnossapito, 

ei sisällä aloitusmaksua) 

Käyntiosoite 

maanteitse 

Liityntäkohta 

valtion 

rataverkolta 

Riihimäki 6330m2 

5,29€/m2/v + ~0,41€/m2/v 

Arolammintie 38, 

11130 Riihimäki 

Riihimäki, 

Raasulin raiteet  

Hankasalmi  4500m2 

0,54€/m2/v + ~0,53€/m2/v 

Ysitie 1142, 

41500 Hankasalmi 

Soinlahti 

linjavaihde 

Yläkoski 6500m2 

0,54€/m2/v + ~0,9€/m2/v 

Iisvedentie 204, 

77600 Suonenjoki 

Yläkoski 

liikennepaikka 

Iisalmi 10400m2 

0,54€/m2/v + ~2,81€/m2/v 

Kivirannankuja, 

74130 Iisalmi 

Iisalmen 

teollisuusraiteet 

linjavaihde  

 

 


