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Perustiedot palvelupaikasta




Easmar Logistics Oy on laatinut tämän raideliikennelaissa (1302/2018) ja
täytäntöönpanoasetuksessa 2017/2177 vaaditun palvelupaikan kuvauksen.
Kouvolan terminaali on direktiivin 2012/34 liitteen II 2 b) kohdassa tarkoitettu
tavaraliikenneterminaali. Terminaalista on hyvät liikenneyhteydet sekä
rautateitse että maanteitse tuonti- ja vientiliikenteelle, erityisesti Venäjälle ja
muihin IVY-maihin.
Palvelupaikan ylläpitäjä Easmar Logistics Oy
Ville Varjoranta Operatiivinen päällikkö.
ville.varjoranta@easmar.fi, +358 50 346 4019



Tehontie 8, 45200 Kouvola.



Karttakoordinaatit: 60.8740, 26.76749



Palveluajat arkisin 7-22 tai sopimuksen mukaan.



Tämä palvelupaikan kuvaus on laadittu 4.10.2021 ja se on voimassa
toistaiseksi. Palvelupaikan kuvausta päivitetään tarvittaessa.
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Palvelut


Purku- ja lastauspalvelut, varastointi ja huolintapalvelut.
www.easmar.fi Palvelupaikassa tarjotaan direktiivin 2012/34
liitteen II 2 kohdassa tarkoitettuja peruspalveluita.



Käsiteltävät tavaralajit: irto-, bulk- ja konttikäsittely



Lisäarvopalvelut, tullaus ja dokumentointipalvelut.



Asiakkaan tarvitsemat muut palvelut; saatavuus voidaan
pyynnöstä selvittää.



Projektilogistiikka
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Vastapainotrukit
 Palletti ja rullakäsittely
 Suursäkit
Siltanosturit
varastointikapasiteetti 8000m2
Raideyhteys halliin
Lastaukset kaikkiin Venäläisiin vaunuihin:
VGK, VO, VOK, VOSK, VOF
Huolinta
Projektilogistiikka
Tullivarasto,
Projektihalli ja ulkovarasto, 5 ha
Siilot irtolastille, 1 kpl 1300 m³ ja 3 kpl 100 m³
Yksityinen rata ja kolme sisäraidetta
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Maksut
Hinnoittelu on asiakaskohtainen. Hinnoittelussa huomioidaan
mm. käsiteltävä tavara ja volyymi. Lisätietoja hinnoittelusta:
ville.varjoranta@easmar.fi tai saku.sopanen@easmar.fi



Mahdollisiin alennuksiin vaikuttavat mm. sopimuksen pituus
sekä käsiteltävät volyymit ja ne käsitellään asiakaskohtaisesti.



Monipuolisten palveluiden takia kattavaa palveluhinnastoa ei
voida antaa.



Hinnoitteluun vaikuttaa


käsiteltävän tavaran volyymi, paino ja mitat



tarvittava kalusto ja laitteet



tarvittava henkilöstöresurssit



mahdolliset lisäarvopalvelut



sopimuksen pituus
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Edellytykset palveluiden saamiselle


Liikkuvan kaluston suurin sallittu akselipaino
22,5tn.



Mahdollisuutta omien palveluiden tuotantoon ei
ole saatavilla.



Easmar Logisticsilla on omat IT-järjestelmät
käytössään. Palvelun hakijalla ei välttämättä
tarvitse olla omaa IT-järjestelmää.
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Kapasiteetin myöntäminen


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 voi hakea lähettämällä vapaamuotoinen hakemus
sähköpostitse osoitteeseen ville.varjoranta@easmar.fi tai
huolinta@easmar.fi.



Saatuamme kaikki tarvittavat tiedot palvelupyyntöön liittyen
käsittelemme pyynnöt mahdollisimman pian, kuitenkin
kuukauden kuluessa.
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Kapasiteetin myöntäminen


Hakemuksiin vastaaminen Kapasiteetin niukkuustilanteessa
ensisijaisuusperusteena sovelletaan jo myönnettyjä
käyttöoikeuksia. Kapasiteetin niukkuustilanteessa otetaan
huomioon komission täytäntöönpanoasetuksen 10 artiklan
mukainen koordinaatiomenettely. Tilanteissa, joissa
pidempiaikaiset kapasiteetin niukkuustilanteet ovat
todennäköisiä, palvelupaikan ylläpitäjän pyrkimyksenä on
kokonaiskapasiteetin lisääminen. Jos hakemus on
ristiriidassa toisen hakemuksen kanssa, keskustelemme
asianomaisten hakijoiden kanssa ja pyrimme yhteistyössä
löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun jokaiselle
palvelun hakijalle.



Tiedot tilapäisistä kapasiteettirajoituksista Mahdollisista
tilapäisistä kapasiteettirajoituksista tiedotetaan osoitteessa
www.easmar.fi
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