
Euroports maailmalla

Oikea valinta 
merilogistiikan 
kumppaniksesi

• Euroports on yksi Manner-Euroopan 
 suurimmista satamaoperaattoreista. 

• Kauttamme kulkee vuosittain noin  
 46 miljoonaa tonnia tavaraa, josta  
 suuri osa on kappale- ja bulkki-
 tavaraa. 

• Meillä on 22 satamaterminaalia 
 Euroopassa ja 3 Kiinassa. 

• Operoimme lisäksi 10:tä terminaalia 
 asiakkaidemme puolesta.

• Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 
 550 miljoonaa euroa ja työllistämme 
 2 550 ammattilaista eri puolilla 
 maailmaa.

Euroports on kansainvälinen 
kuljetus- ja logistiikkapalveluita 

tarjoava konserni.  

Ydinpalveluitamme ovat 
terminaalitoiminnot, kuljetukset, 

huolinta ja sopimuslogistiikka. 

Asiakkaamme tulevat 
laajalti eri toimialoilta.

euroports.com

Rauma

Rauma ja Pietarsaari 
• Vienti ja tuonti noin 6 miljoonaa tonnia

• Konttiliikenne 300 000 teu

• Henkilöstö 600

• Väyläsyvyydet 12 metriä (Rauma) ja 

 10,5 metriä (Pietarsaari)

• Sertifikaatit: ISO 9001, ISO 14 001,

 OHSAS 18 001 ja AEO

 

- Suomen suurin paperin vientisatama 

- Länsi-Suomen suurin konttisatama

- Keskeisimmät artikkelit: kemiallisen ja 
 mekaanisen metsäteollisuuden tuotteet,  
 kontit, projektikuljetukset ja bulkkitavara

Turvallisesti perille 

Turvallisuus on avaintekijöitämme. Huolehdimme, 

että asiakkaidemme lähetykset kulkevat turvalli-

sesti, ja että henkilökuntamme toimintaympäristö 

on turvallinen. Rauma valittiinkin Suomen turvalli-

simmaksi satamaksi vuonna 2015.

- Merkittävä sahatavaran vientisatama

- Keskeisimmät artikkelit: sahatavara,     
     sellu, raakapuu, hiili ja biopoltto-

 aineet

Euroports Pietarsaari 
Laukkovägen 3 • 686 Pietarsaari • puh. 06 781 3600

tonnia tavaraa vuosittain

 

Euroports Rauma 
Hakunintie 23 • 26100 Rauma • puh. 02 83 121

Vientipalvelussa erityisosaamistamme ovat kemi-
allisen ja mekaanisen metsäteollisuuden tuotteet. 

Lisäksi hoidamme konttien, trailereiden, kappaletava-
ran, bulkkitavaran ja erilaisen kone- ja projektitavaran 

huolintaan liittyvät toimenpiteet.

Tuontipalveluihimme kuuluvat kattavat kuljetus-, 
huolinta-, tulliselvitys- ja varastointipalvelut. Normaa-
lin kappaletavara- ja suuryksikkövarastoinnin lisäksi 

voimme tarjota nykyaikaiset varastot luokiteltujen 
(IMDG) tavararyhmien varastointiin sekä tulli-

terminaali- ja tulli-varastopalvelut.

Varustamopalveluita saat meiltä ympäri vuorokauden, 
sillä laivanselvittäjämme ovat tavoitettavissa 24/7. Edus-
tamme yli 40:ää eri varustamoa ja selvityksessämme on 
vuosittain yli 1 000 alusta.

Varastopalvelut muodostavat neljännen vahvan osaa-
misalueemme. Varastojemme kokonaispinta-ala on lähes 
270 000 m2, josta lämmitettävää on noin 30 000 m2. 
Siilotyyppisiä varastotiloja on noin 200 000 m2 ja konteille 
on noin 6 500 TEU-paikkaa. Luokitelluille (IMDG) lasteille 
tarjoamme erilliset varastot: ulkokenttää 120 TEU-paikkaa 
ja lämmintä varastotilaa 1 050 m2.

Saat kauttamme kaikki satama-
operaattorin ammattitaitoiset palve-

lut: lastinkäsittelyn, varastoinnin, 

Kaikki tarvitsemasi 
palvelut satama-

operoinnin lisäksi

Alankomaat // Belgia // Brasilia // Bulgaria // Espanja // Italia // Kiina // Luxemburg // Ranska // Saksa // Suomi // Turkki // Yhdistyneet Arabiemiirikunnat

Pietarsaari

Varastopinta-ala lähes

Säännöllisesti ympäri maailmaa 

Kauttamme kulkevat säännölliset linjat  

Pohjois-Afrikkaan, Amerikan itärannikolle,  

Manner-Eurooppaan ja Englantiin sekä  

Manner-Euroopasta edelleen jatkoyhteydet 

ympäri maailmaa.

Hyvien maantieyhteyksien, 

monipuolisen nosturikapa-

siteetin ja ammattitaitoisen 

henkilökunnan ansiosta olemme 

satamaoperoinnin ja projekti-

kuljetusten ykkösosaaja.

Euroports Suomessa

Lue alta lisää, minkälaista erityisosaamista pystymme 
lisäksi tarjoamaan.

huolinnan, varustamopalvelut, kansain- 
väliset kuljetukset ja tullivarastopalvelut. 

Kauttamme kulkee

Väyläsyvyys jopa270 000 m2



MISSIOMME

– Olemme vakavarainen ja turvallinen yhteistyökumppani  

 ja työnantaja

– Autamme asiakkaitamme menestykseen kansainvälisen   

 konsernin kilpailukykyisten ratkaisujen avulla

– Tarjoamme työntekijöillemme

	 •	Turvallisen	työympäristön

	 •	Mahdollisuuden	luoda	uraa	kotimaassa	tai	ulkomailla

	 •	Ammattimaisen	ja	haastavan	työyhteisön

– Toimimme yhteiskunnallisesti vastuullisesti ja    

 kannattavasti

Alankomaat // Belgia // Brasilia // Bulgaria // Espanja // Italia // Kiina // Luxemburg // Ranska // Saksa // Suomi // Turkki // Yhdistyneet Arabiemiirikunnat

SUOMESSA EUROPORTS	on	täyden	
palvelun satamaoperaattori. Toimimme 
maailmanlaajuisesti emoyhtiömme 
Euroports-konsernin kautta.

RAUMALLA JA PIETARSAARESSA 
työllistämme 600 ammattilaista. 
Palvelumme kattavat kaikki kuljetukset 
oheispalveluineen.

Euroports Finland Oy 

Hakunintie 23 • PL 68 • 26101 Rauma puh. 02 83 121 

info@euroports.fi • euroports.fi

ARVOMME

2007:	Meistä	tuli	osa	
kansainvälistä Euroports-konsernia

2012: Ostimme Rauman sataman 
nosturitoiminnot

2013:	Rauma	Stevedoring	ja	
Botnia	Shipping	yhdistyivät	
Euroports	Finland	Oy:ksi

2016: Olemme yksi Suomen 
merkittävimmistä satama-
operaattoreista

Palveluksessasi 600 
ammattilaista Suomessa ja 

2 550 kautta maailman

Saat kauttamme kaikki 

satamaoperoinnissa 

tarvittavat palvelut:

•	Lastinkäsittely
•	Varastointi
•	Huolinta 
•	Varustamopalvelut 
•	Kansainväliset	kuljetukset 
•	Tullivarastopalvelut

Kauttamme 
koko maailma

Olemme oikea valinta merilogistiikan kumppaniksesi: ME EUROPORTSILAISET TOIMIMME 

VIIDEN YDINARVOMME MUKAISESTI:

Aut amme asia k k a itamm e m en estyk seen .

Täyden	palvelun	satamaoperaattori,	johon	voit	luottaa.

•	Satamaoperointi	
•	Terminaalitoiminnot	
•	Kuljetukset	
•	Huolinta	
•	Sopimuslogistiikka

TOIMINTAMME:

•	Aina	paras	mahdollinen	suoritus
•	Onnistuneet	asiakaskokemukset
•	Kunnioitus	muita	kohtaan
•	Suoraselkäinen	toiminta
•	Tiimityöskentely




