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1.1

6.3 Tiedot käytettävissä olevasta kapasiteetista
ja tilapäisistä kapasiteettirajoituksista
Johdanto

Kemi Shipping Oy tuotti tämän palvelupaikka-asiakirjan EY:n
täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177
vaatimusten mukaisesti. Kemi Shipping Oy, Ajoksen
tavaraliikenneterminaali on luokka b) direktiivin 2012/34 liitteestä II).
Kemi Shipping Oy on 1894 perustettu satamayhtiö, joka tarjoaa
logistisia ratkaisuja koko laajalle Pohjois-Kalotin alueelle.
Päätoimialoja ovat ahtaus, huolinta ja laivanselvitys. Lisäksi Kemi
Shipping Oy tarjoaa varastointi- ja kuljetuspalveluja. Yhtiöllä on
sertifioidut laatujärjestelmät toiminnalle (ISO 9001) ympäristöasioille
(ISO 14001) sekä työterveys- ja työturvallisuusasioille (ISO 45001).

1.2

Palvelupaikan ylläpitäjä

Kemi Shipping Oy
Teemu Kauppi
Ajoksentie 708
94900 Kemi
040 831 1230
teemu.kauppi@kemishipping.fi

1.3
2. Palvelut
2.1

Voimassaoloaika ja päivitysprosessi

Tämä asiakirja on voimassa toistaiseksi ja se päivitetään tarvittaessa

Palvelun nimi

Kemi Shipping Oy tarjoaa peruspalveluna tavaraliikenneterminaalin
liittyviä purkaus- ja kuormauspalveluja. Käsiteltävät tavaralajit irto- ja
konttitavara.

3. Palvelupaikan kuvaus
3.1.
Luettelo palvelupaikan osista
3.2
3.2.1
3.2.2

Palvelupaikka R- ja J
Sijainti
Aukioloajat

Tämä palvelupaikka koostuu vain yhdestä osasta, koskien varastoja R
ja J
65.667468P, 24.521918I
Aukioloajat:
- Maanantai-perjantai klo 06:00-22:30
- poikkeuksena yleiset juhlapyhät
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3.2.3

Tekniset ominaispiirteet

3.2.4

Teknisten ominaispiirteiden suunnitellut
muutokset

4. Maksut
4.1

Tiedot maksuista

Yksityinen haararaide, yksi raide
Raiteen pituus 240 m, (120 m. 1.11.2020-1.5.2021)
Varastoalue 22.000 m2
Vaunujen purkua ja lastausta varten vaunuramppi ja
lastinkäsittelytrukkeja
Ei suunniteltuja muutoksia.
Mahdollisissa palvelupaikan teknisten ominaispiirteiden
muutostapauksissa, esim. tilapäiset ratatyöt tai muista syistä johtuvat
kapasiteettirajoitukset, tai poikkeukset aukioloajoissa, palvelupaikan
ylläpitäjä tekee muutokset palvelupaikan kuvaukseen ja toimittaa sen
rataverkon haltijalle. Palvelupaikan ylläpitäjä tiedottaa myös nykyisiä
asiakkaita sekä hakijoita mahdollisista muutostapauksista.

Varaston hinnoittelu perustuu varastointiaikaan, tilankäyttöön sekä
näihin liittyviin sovittuihin lisäpalveluihin. Lisäpalveluita ovat
esimerkiksi tavaran purku ja lastaus, huolinta, pakkaus, tuenta,
tarroitus jne.
Varastoinnin hinnoittelussa käytetään yleisiä markkinaehtoisia
hinnoittelutapoja kuljetustavasta riippumatta.
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.

4.2
5. Käyttöehdot

Tiedot alennuksista

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

KEMI SHIPPING OY PALVELUPAIKAN KUVAUS
5.1

Juridiset vaatimukset

5.2

Tekniset ehdot

5.3

Rautatieliikenteeseen liittyvien palveluiden oma
tuotanto
5.4
IT-järjestelmät
6. Kapasiteetin käyttöoikeuden myöntäminen
6.1
Käyttöoikeutta tai palveluita koskevat
hakemukset

6.2
6.3

Hakemuksiin vastaaminen
Tiedot käytettävissä olevasta kapasiteetista ja
tilapäisistä kapasiteettirajoitteista

Rautatieliikenteen harjoittajilla tulee olla riittävä vastuuvakuutus tai
muu sitä vastaava järjestely, voimassa olevat sertifikaatit ISO9001,
ISO14001 ja ISO45001 sekä kirjallinen sopimus Kemi Shipping Oy:n
kanssa.
Sopimuksissa noudatetaan Satamaoperointialan yleisiä ehtoja.
Junan enimmäispituus 220 m
Raideleveys 1524 mm
Rataverkolla saa liikennöidä kalustoyksiköllä, jolla on käyttöönottolupa
ja joka on merkitty Liikenteen turvallisuusviraston kalustorekisteriin.
Ei
Ei
Palvelujen hakijan on ilmoitettava käyttösopimuksen tekemisen
tarpeesta palvelupaikan ylläpitäjälle kirjallisesti viimeistään kolmea
kuukautta ennen tarvetta.
Hakemukseen on sisällytettävä käyttöoikeuden tarve, tarpeen kesto ja
kuvaus toiminnasta määrineen.
Mikäli palvelupaikan ylläpitäjä vastaanottaa hakemuksen, joka on
ristiriidassa toisen hakemuksen kanssa, pyritään keskustelemaan ja
koordinoimaan asianomaisten hakijoiden kanssa, jotta varmistetaan
paras mahdollinen vastine kaikkiin hakemuksiin.
Hakemuksiin vastataan kuukauden kuluessa
Ei

