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Nurminen 

Logistics 

tänään 



Nurminen Logistics on suomalainen 

pörssiyhtiö, jolla on yli 130 vuoden 

kokemus ulkomaankauppaan 

liittyvästä laadukkaasta 

logistiikasta. 

 

 

132 v. 

Nurminen Logistics on markkinajohtaja 

rautatiekuljetuksissa Suomesta 

Venäjälle ja sen lähialueelle. Yhtiöllä 

on käytössään lähes 500 omaa, 

modernia rautatievaunua. 

500 

Venäjä on rautatiemaa, sillä noin 90 % 

maan sisäisistä rahtikuljetuksista kulkee 

rautapyörillä. Venäjä ja sen lähialueet 

ovat Nurminen Logisticsin 

strategisesti tärkein kasvumarkkina. 

90 % 

Suuntana Venäjän  

ja Kiinan kasvavat 

kuljetusmarkkinat 



Nurminen 

Logistics 

numeroina 

Henkilöstö 2017 (2016: 190) 

182 
Yli 130 vuotta 

logistiikkaa. 

Yrityksen 

perusti Johan 

Nurminen 

Raumalla 

vuonna 1886. 

1886 

Liikevoitto 2017  

(2016: -0,9 m€) 

1,7 m€ 
Liikevaihto 2017 (2016: 50,0 m€) 

75,8 m€ 

100 000 
terminaalineliötä Suomessa 



 

• teollisuustuotteiden kontitukset ja flat 

track -konttilastaukset 

• teräskelat, -levyt, -palkit, -putket 

• koneet, laitteet, komponentit 

• kuormien erikoissidonnat, pakkaus ja 

muut lisäarvopalvelut 

• 80 tonnin kattonosturi ja monipuolinen 

trukkikalusto 

• 15 000 m² ulkokenttä 

 

Läpivirtausterminaali ja varastohotelli 

 

• modernit tilaratkaisut viennin ja 

tuonnin tarpeisiin 

• elintarvikehyväksytty tila 

• lämpösäädelty tila sekä yksiköille että 

kappaletavaroille 

• tullivarasto 

• monipuoliset lisäarvo- ja jakelupalvelut 

 

• vientiliikenteen kontitukset 

teollisuudelle 

• Sahatavaran käsittely ja kontitukset 

• 250-metrinen rautatieraide sisälle 

terminaaliin 

• hydrauliset konttipukit 23 kpl 

Rautatieterminaali Raskaan tavaran käsittelyhalli 

12 000 m² 18 000 m² 4 000 m² 

Vuosaaren logistiikkakeskus 





Nurminen Logisticsilla on toimipisteet Suomessa, Baltian maissa 

ja Pietarissa. Yhtiön terminaalit sijaitsevat Suomen suurimmissa 

satamissa ja idänliikenteen keskeisillä paikoilla. 



Nurminen Logistics Kiinan Rautatieliikenne 

 

 

 • Liikenne alkanut vuoden 2017 lopulla reitillä Joensuu – Aksu / Kuitun. 

 

• Nurminen Logistics laajentaa tuonti – ja vientiliikenteeseen Kevään 2018 kuluessa 

 

• Loppuvuonna 2018 viikottainen liikenne tuonnissa – ja viennissä 

 

• Junissa 41 x 40 HC konttia 

 

• Tarjoamme Kiinassa tullaukset, tavarankäsittelyt ie. Konttien purut – ja lastaukset 

 

• Konttien toimitukset ja noudot kaikkialle Kiinaan 

 

• Käytössä Helsingin sataman logistiikka- infrastruktuuri 

 

• Päivitäiset etu- ja jatkorahdit manner-Eurooppaan ja Pohjoismaihin 

 



”One Belt, One Road” 

• Belt ja Road projekti on Kiinan valtion 

      tukema aloite jossa tavoitteena on parantaa   

      Kiinan kilpailukykyä, ennenkaikkea alueilla joilla 

      ei ole omia satamia 

 

• Projektin on aloittanut Kiinan  

      Presidentti Xi Jingping. 

 

• Tarkoitusena on rakentaa infrastruktuuri joka  

      liittää Kiinan tehokkaasti muuhun maailmaan 

 

• Budjetti on $ 900 miljardia 

 

• Tavoitteena on siirtää 25 % kuljetusvolyymeista 

      raiteilla pois ruuhkautuneista satamista.  

 

• Projekti jatkuu ainakin vuoteen 2020 

 

 

 





Kilpailuedut Suomen ja Kiinan Rautatieliikenteessä  

 

 

 

• Koko retillä sama raideleveys Kazakstanin ja Kiinan rajalle asti. 

• Suomella ja Nurminen Logisticsillä paljon kokemusta Venäjän rautatieliikenteestä ja asioimisesta 

reitillä olevien rautatieviranomaisen kanssa.  

• Lyhin reitti Kiinan, ajallisesti ja maantieteellisesti 

• Suuri kasvupotentiaali  

• Kilpailukykyinen vaihtoehto myös lentorahdille 

• Pohjoismainen vientiteollisuus voi hyödyntää helposi nopeat kuljetusajat joilloin nyt Euroopan 

kautta kulkevissa konteissa oleva liikenteen epätasapaino vältetään. 

• Suomen ja Pohjoismaiden vientiteollisuus voi hyödyntää Vuosaren sataman olemassa olevaa 

logistiikka infrastruktuuria 

• Vuosaaren satamasta päivittäiset yhteydet manner-Eurooppaan ja Pohjoismaihin 



Kuljetusmäärät 

 

Vuosittaisen volyymin Euroopan ja Kiinan välillä arvioidaan nosevaan  

1 miljoonaan TEU:hun 2020 mennessä. Nykyinen määrä 400.000 TEU:ta 

vuodessa. 

0

200

400

600

800

1000

1200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2014 2015 2016 2030

Kuljetusmäärät Kiinasta Eurooppaan  

Containers on trains (1000 TEU) Trains



Nurminen Logistics Kiinan Rautatieliikenne 

• Miksi Suomen reitti on kilpailukykyinen ? 

 

• Saksan reitti on pahasti ruuhkautunut 

 

• Viiveitä Małaszewicze / Brestin rajanylityspaikoissa 

 

• Junia joudutaan uudelleen aikatauluttamaan ja reitittämään  

 

• Ongelmat eivät katoa. Ne alkoivat 2017 ja jatkuvat ainakin vuoteen 2020 

 

• Siksi Vuosaaren satama ja Suomen reitti on hyvä vaihtoehto 

 



Nurminen Logistics Kiinan Rautatieliikenne 

 

• Kiinan teollisuudella on liian korkeat kustannukset ja liian pitkä kuljetusaika operoida jo nyt 

ruuhkautuneiden satamien kautta 

 

• “One Belt One Road” politiikka takaa Kiinan kehittymättömien alueiden teollisuuden  pääsyn 

maailman markkinoilla 

 

• Kuljetusmatka on todella lyhyt ja nopea 

 

• Suuren konttialukset eivät ’’mahdu’’ Suezin kanavaan jolloin kuljetusmatka on 24.000 Km 

 

• Junalla kuljetettava matka on ainoastaan Keski Eurooppaan 11.000 Km ja Suomeen 8000 Km 

 



Kuljetusmäärät ja tuotteet 

• Kuljetusmäärät reitillä kasvavat nopeasti 

 

• Kasvu oli 2016 ja 2017 välillä yli 150 % 

 

• KTZ-Expressillä on kapasiteettia kuljettaa 

rautateitse 1,7 M TEU:ta vuodessa vuoteen 

2020 asti. Tämä on ainoastaan 10 % merillä 

kulkevasta konttimäärästä  

 

• Pitkällä aikavälillä kapasiteettia on 

mahdollista nostaa aina 3 M TEU:hun 

vuodessa 

 

• Kazakhstan on investoinut 3,2 miljardia $ 

rautatieverkon modernisointiin vuodesta 

2011. Pelkästään $ 250 M Khorgosin raja-

aseman terminaalitoimintoihin 

 



Metsa_logo_vaaka_4C 

Nurminen Logisticsin laatuun luotetaan 



 

Lisätiedot: Jari Grönlund 0405316709 jari.gronlund@nurminenlogistics.com 

www.nurminenlogistics.com 


