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1.

PERUSTIEDOT PALVELUPAIKASTA

1.1.

JOHDANTO

CHS Solutions Oy on laatinut tämän raideliikennelaissa (1302/2018) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa
2017/2177 vaaditun palvelupaikkakuvauksen.
Lappeenrannan Mustolan satama-alueella sijaitseva raide 503 on direktiivin 2012/34 liitteen II 2 b) kohdassa
tarkoitettuja tavaraliikenneterminaaleja.
CHS Solutions Oy:n keskeiset liiketoiminta-alueet ovat tavarankäsittely- ja varastointipalvelut, 3PL-toiminnot ja
eritasoiset logistiikan ulkoistuspalvelut. Lisäksi palveluvalikoimaan kuuluvat meri-, lento-, projekti-, kumipyörä-,
rautatie- ja erikoislogistiikkapalveluita (mm messu-, urheilu-, ja taidelogistiikka).
Tämä palvelupaikkakuvaus on julkaistu osoitteessa www.chs.fi
1.2.

PALVELUPAIKAN YLLÄPITÄJÄ

CHS Solutions Oy
Lastaajanväylä 22
53420 Lappeenranta
Yhteyshenkilö: Tero Pylvänen
Email: tero.pylvanen@chs.fi
Puhelin: +358 40 076 5529
1.3.

VOIMASSAOLO JA PÄIVITYKSET

Palvelupaikkakuvaus on laadittu 16.4.2020 ja sitä päivitetään tarvittaessa. Viimeisin päivitys 25.8.2021. Tämä
palvelupaikkakuvaus on voimassa toistaiseksi.

2.

PALVELUT

Monipuoliset ja räätälöidyt tavarankäsittelypalvelut, purkaus junanvaunusta, välivarastointi, lastaus lähtevään vaunuun
lyhyt- ja pitkäaikainen varastointi, 3PL-palvelut, huolintapalvelut, maa-, meri-, lento-, juna- ja projektikuljetukset sekä
erikoislogistiikkapalvelut.
Palvelupaikassa tarjotaan direktiivin 2012/34 liitteen II 2 kohdassa tarkoitettuja peruspalveluja.
3.

PALVELUPAIKAN KUVAUS

CHS SOLUTIONS OY
Lastaajanväylä 22 (Mustolan satama-alue; Raide 503)
53420 Lappeenranta
Sisävarastotilan yhteispinta-ala 10.964 m2, lämmintä varastotilaa, (CHS Solutions Oy:n käytössä 5396 m2)
Ulkovarastojen kuvaus ja koko
Ei ulkovarastoja (erikseen pyydettäessä CHS voi selvittää ja mahdollisuuksien mukaan tarjota lyhyt- tai pitkäaikaista
ulkovarastointia. 1 lastauslaituri, n. 150 metriä
Aukioloajat: Arkisin 08-16, muina aikoina ja juhlapyhinä erikseen sovittaessa.
4.

MAKSUT

Pyydetyistä palveluista neuvotellaan osapuolten välillä ja palveluntarjoaja antaa pyydetyistä palveluista räätälöidyn
tarjouksen mikäli tarjouksen antamiselle tarvittavat edellytykset täyttyvät.
Palvelujen hakijan tulee ennen palvelupaikan ja palveluiden käyttöä solmia sopimus palveluntuottajan kanssa ja sopia
yksityiskohtaisista ehdoista ja hinnoista palvelun saamiseksi. Palvelupaikan tilat ja palvelukapasiteetti myydään
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aikajärjestyksessä ja jos tilat/palvelukapasiteetti ovat 100% käytössä, kaikille mahdollisille tarvitsijoille ei voida
tarjota/tuottaa palvelua. Palvelun hinnoitteluun vaikuttavat mm volyymi ja tarvitun palvelun oletettu kesto/pysyvyys.
5.

EDELLYTYKSET PALVELUIDEN SAAMISELLE

5.1.

RAUTATIEKALUSTON TEKNISET EDELLYTYKSET

Liikkuvan kaluston suurin akselipaino on määritetty ko pistoraiteelle 22,5 tonniin (= 225kN) max nopeudelle 20km/h.
5.2.

MAHDOLLISUUS OMIEN PALVELUIDEN TUOTANTOON

Ei ole.
5.3.

MAHDOLLISET TARJOTTAVAT IT-JÄRJESTELMÄT JA NIIDEN KÄYTTÖEHDOT

Ei ole.
6.

KAPASITEETIN MYÖNTÄMINEN

6.1.

PALVELUIDEN KÄYTTÖOIKEUSHAKEMUKSET

Palveluiden käyttöoikeushakemukset käsitellään lainsäädännön edellyttämällä tavalla yhdessä
palvelupaikan ylläpitäjän, asiakkaan ja raideliikenneoperaattorin kesken.
Käyttöoikeushakemuksen tulee sisältää junien saapumisaikataulut sekä volyymiennusteet, jotta
palvelupaikassa voidaan varata sopivat resurssit lastinkäsittelyä varten.
Palvelua haetaan ottamalla yhteyttä meihin verkkosivujemme kautta www.chs.fi
6.2.

HAKEMUKSIIN VASTAAMINEN

Kapasiteetin niukkuustilanteessa ensisijaisuusperusteena sovelletaan jo myönnettyjä käyttöoikeuksia. Palvelupaikan
ylläpitäjä myös pyrki neuvottelemaan asianomistajien kanssa varmistaakseen parhaan mahdollisen palvelun kussakin
tilanteessa. Kapasiteetin niukkuustilanteessa otetaan huomioon komission täytäntöönpanoasetuksen 10 artiklan
mukainen koordinaatiomenettely. Tilanteissa, joissa pidempiaikaiset kapasiteetin niukkuustilanteet ovat
todennäköisiä, palvelupaikan ylläpitäjän pyrkimyksenä on kokonaiskapasiteetin lisääminen. Palvelupaikan ylläpitäjä
pyrkii vastaamaan hakijan esittämään pyyntöön mahdollisimman pian pyynnön saapumisesta, kuitenkin viimeistään
sääntelyelimen asettamien säännösten mukaisesti.
Sääntelyelin asettaa 14 päivän määräajan, jonka kuluessa palvelupaikan ylläpitäjän on annettava palvelun hakijan
esittämään pyyntöön vastauksensa, kun kyseessä on palvelupyyntöhakemus, johon palvelupaikan ylläpitäjältä löytyy
tarpeita vastaava kapasiteetti ilman koordinointia muiden palvelujen hakijoiden kanssa tai ilman muita 6 Komission
täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2177, 8 artikla 7 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2177, 7 artikla 2. kohta
4/6. Määräaika alkaa juosta, kun palvelupaikan ylläpitäjä on saanut kaikki tarvittavat tiedot palvelupyyntöä koskien.
Sääntelyelin asettaa 30 päivän määräajan, jonka kuluessa palvelupaikan ylläpitäjän on annettava palvelun hakijan
esittämään pyyntöön vastauksensa, kun kyseessä on luonteeltaan edellistä monimutkaisempi palvelupyyntöhakemus,
joka on ristiriidassa toisen palvelupyyntöhakemuksen kanssa tai koskee jo myönnettyä palvelupaikan ja/tai palvelun
kapasiteetin käyttöoikeutta ja johon palvelupaikan ylläpitäjä joutuu 6 (6) koordinoimalla eri osapuolien kanssa
löytämään parhaan mahdollisen vastineen tai kartoittamaan muuta toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa, taikka tekemään
palvelupaikalla muita erityisjärjestelyjä. Vastauksen lopputuloksena voi olla hakijan tarpeisiin vastaaminen tai
palvelupaikan/palvelun käyttöoikeuden epääminen.

6.3.

TIEDOT TILAPÄISISTÄ KAPASITEETTIRAJOITUKSISTA

Tiedot mahdollisista tilapäisistä kapasiteettirajoituksista on luettavissa osoitteessa www.chs.fi
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