
          11.3.2019 
 

1 
 

 
Kevään 2019 juhlapyhien vaikutukset viennin kuljetusaikataluihin  
ja terminaalien poikkeukselliset aukioloajat 
 
DB SCHENKERsystem -tuotteiden kappaletavaralähetysten noutopäivä lähettäjältä tulee olla vähintään 
yksi arkipäivä ennen toivottua laivauspäivää. Voit tarkistaa noutopäivät myös verkkosivuiltamme 
aikatauluista. 

Manner-Eurooppa  

Viikko 16  

 Espanjassa ja Portugalissa torstai 18.4. on pyhäpäivä, joten viikon 15 laivauksista ei voida 
varmuudella luvata lähetysten perillemenoa ennen pääsiäistä. Suorista ulosajoeristä ja niiden 
mahdollisesta onnistumisesta on neuvoteltava liikenteenohjauksen kanssa. Kappaletavara ei 
ole jaossa ennen pääsiäistä.  

 Mikäli Italian ja Saksan intermodaaliliikenteen lähetykset halutaan perille heti pääsiäisen 
jälkeisellä viikolla 17, ne on laivattava Suomesta jo viikon 16 alussa. 

 Pitkäperjantai on pyhäpäivä lähes koko Länsi-Euroopassa, Baltiassa ja osassa itäistä 
Eurooppaa. Alkuviikon lähtöjä ei välttämättä ole kaikkiin liikennesuuntiin 

 
Viikko 17   

 Eestin, Latvian ja Liettuan viimeinen laivaus kappaletavaroille on torstaina. 
Kappaletavaroiden on oltava terminaalissa torstaina klo 15.00 mennessä.  

 Itäisen Euroopan viimeinen laivaus on keskiviikkona. Kappaletavaroiden on oltava 
terminaalissa viimeistään keskiviikkoaamuna.  

 Englannin ja Irlannin viimeinen laivaus täys- ja osakuormille sekä kappaletavaralle on 
torstaina.  

 Länsi-Euroopan viimeiset laivaukset ovat perjantaina ja sunnuntaina. Kappaletavaroiden on 
oltava terminaalissa viimeistään torstaina.  

 Pääsääntöisesti lähetykset eivät ehdi jakeluun samalla viikolla.  

 Venäjän vapaapäivistä johtuen 1.-5.5. joudutaan toimitusmahdollisuus varmistamaan 
vastaanottajakohtaisesti kappaletavaralle, osakuromille ja täysille yksiköille. 

 
Viikko 18 

 Pyhien jälkeen alkuviikon kappaletavaralähtöjä ei välttämättä ole mannermaalle, eivätkä 
lähetykset ehdi jakeluun samalla viikolla.  

 Laivayhtiöillä on myös poikkeuksia aikatauluissa, joten suorien erien toimitusajat etenkin 
itäiseen ja Länsi-Eurooppaan on syytä tarkistaa liikenteenohjaukselta.  

 Venäjän vapaapäivistä johtuen 9.-12.5. joudutaan toimitusmahdollisuus varmistamaan 
vastaanottajakohtaisesti kappaletavaralle, osakuormille ja täysille yksiköille  

 
Viikko 19 

 Venäjän vapaapäisistä johtuen 9.-12.5. alkuviikon osa- ja täyskuormien osalta varmistettava  
toimitusmahdollisuus vastaanottajakohtaisesti. Kappaletavaralastaukset Suomesta vasta 
perjantaina 10.5.2019  

 
Viikko 22 

 Osa- ja täyskuormien osalta tarkistettava, että vastaanottajat ovat paikalla perjantaina. 
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Skandinavia 
 
Viikko 16 

 Norjassa torstai 18.4. on pyhäpäivä, joten viikolla 16 lähtöjä on vain maanantaina ja torstaina. 
Maanantaina lähdöt vain Oslon lähialueille, muita liikennesuuntia ei voida varmuudella luvata 
perille ennen pääsiäistä. Suorista eristä ja niiden mahdollisesta onnistumisesta on neuvoteltava 
asiakaspalvelun kanssa.  

 Myös Tanskassa 18.4. on pyhä, joten viikolla 16 kappaletavaralähdöt vain maanantaina ja 
torstaina. Täysien ja osakuormien perillemenosta ennen pääsiäistä on neuvoteltava 
asiakaspalvelun kanssa.   

 Ruotsin kappaletavaralähdöt viikolla 16 vain maanantaina, tiistaina ja torstaina koko Ruotsiin, 
lisäksi keskiviikkona Västeråsiin ja Tukholmaan. Keskiviikkona lastattavien täysien ja 
osakuormien perillemenosta ennen pääsiäistä on neuvoteltava asiakaspalvelun kanssa. 

Viikko 17 

 Normaalit lastaukset Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan tiistaista 23.4. alkaen. 

Viikko 22 (helatorstai) 
 

 Osa- ja täyskuormien osalta on tarkistettava, että vastaanottajat ovat paikalla perjantaina.     
  

 
Kotimaan liikenne 
 
Kotimaan liikenteessä arkipyhinä ei ajeta normaaleja nouto- ja jakelureittejä, vaan lähetykset toimitetaan 
ja noudot tehdään seuraavana aikataulun mukaisena arkipäivänä. 
 
 
Terminaalien poikkeukselliset aukioloajat   
 
Viinikkalan terminaali  
 
Pe 19.4, avoinna klo 6.00–14.30 
La 20.4, terminaali suljettu 
Su 21.4. avoinna klo 8.30–19.00 
Ma 22.4. avoinna klo 8.30–17.00 
Ke 1.5. terminaali suljettu 
To 30.5. terminaali suljettu 
Pe 21.6. terminaali suljettu 
La 22.6, terminaali suljettu 
Su 23.6. avoinna 08.30-19.00 
 
Turun terminaali 
 
Pe 19.4. avoinna klo 7.00–15.30 
La-su 20.-21.4. terminaali suljettu 
Ma 22.4. avoinna klo 7.00–15.30 
Ke 1.5. avoinna 7.00-15.30 
To 30.5. avoinna 7.00-15.00 


