PALVELUPAIKAN KUVAUS: KOTKA, MUSSALON SATAMA; RAIDE 928
VERSIO 1.2 PÄIVITETTY 14.09.2021
________________________________________________________________________

SISÄLLYSLUETTELO

1. PERUSTIEDOT PALVELUPAIKASTA
• Johdanto
• Palvelupaikan ylläpitäjä
• Voimassaolo ja päivittäminen
2. PALVELUT
• Palveluiden nimet
3. PALVELUPAIKAN KUVAUS
• Luettelo rakenteista
4. MAKSUT
• Tiedot perittävistä maksuista
• Tiedot annettavien alennusten periaatteista
5. EDELLYTYKSET PALVELUIDEN SAAMISELLE
• Rautatiekaluston tekniset edellytykset
• Mahdollisuus omien palveluiden tuotantoon
• Mahdolliset tarjottavat IT-järjestelmät ja niiden käyttöehdot
6. KAPASITEETIN MYÖNTÄMINEN
• Palveluiden käyttöoikeushakemukset
• Hakemuksiin vastaaminen
• Tiedot tilapäisistä kapasiteettirajoituksista

Sivu | 1

1. PERUSTIEDOT PALVELUPAIKASTA

Johdanto:
West-Orient Cargo Handling OY on laatinut ja päivittänyt tämän raideliikennelaissa
(1302/2018) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa 2017/2177 vaaditun
palvelupaikkakuvauksen.
Kotkan Mussalon satamassa sijaitseva raide 928 on direktiivin 2012/34 liitteen II 2 b)
kohdassa tarkoitettu tavaraliikenneterminaali .
West-Orient Cargo Handling Oy:n keskeiset liiketoiminta-alueet ovat kappaletavara-, projektija konttiliikenne.
Tämä palvelupaikkakuvaus on julkaistu osoitteessa http://www.vayla.fi/

Palvelupaikan ylläpitäjä:
West-Orient Cargo Handling Oy
Siikasaarentie 83
48310 Kotka
Yhteyshenkilö: Mikhail Korkunov
mikhail.korkunov@wol.fi / puhelin 0405281283

Voimassaolo ja päivitykset :
Palvelupaikkakuvaus on laadittu ja päivitetty 20.11.2020 ja sitä päivitetään tarvittaessa.
Palvelupaikkakuvaus on voimassa toistaiseksi.
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2. PALVELUT

Palveluiden nimet:
Monipuoliset tavarankäsittelypalvelut , purkaus junanvaunusta, välivarastointi, lastaus
lähtevään vaunuun lyhyt- ja pitkäaikainen varastointi, huolintapalvelut, maa-, meri-, lento-,
juna- ja projektikuljetukset Lisäpalveluita ovat esimerkiksi tullaukset , muut
dokumentointipalvelut, varastokirjanpito , pakkaaminen, tarroitus jne .
Palvelupaikassa tarjotaan direktiivin 2012/34 liitteen II 2 kohdassa tarkoitettuja
peruspalveluja. Tarkemmin verkkosivuilta : www@woch.fi

3.PALVELUPAIKAN KUVAUS
Luettelo rakenteista :
Sijainti : West-Orient Cargo Handling Oy A- varasto , RAIDE 928 , VAIHDE V921(osa
rautatieinfrastruktuuria)
SIIKASAARENTIE 83 , 48310 KOTKA
Tekniset ominaispiirteet :
• Sisävarastotilan yhteispinta-ala : 4000 M2 . Kylmä, ( tarvittaessa on lämmitysmahdollisuus )
kuiva , katettu varastohalli.
• 1 lastauslaituri, n. 100 metriä
• Käsittelykalusto : trukit 1,5 - 3 tn kapasiteetilla, haarukka-, muu käsittelykalusto
• Raiteen pituus 91 m, 2 vaunun raidekapasiteetti kerralla
Aukioloajat:
ARKISIN KLO 08-18, muina aikoina ja juhlapyhinä erikseen sovittaessa.
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4. MAKSUT
Tiedot perittävistä maksuista:
•Palveluista veloitettavat hinnat on saatavilla West-Orient Cargo Handling OY :n myynnin
kautta. Tiedustelut: mikhail.korkunov@wol.fi / puhelin 0405281283
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 aikajärjestyksessä ja jos
tilat/palvelukapasiteetti ovat 100% käytössä, kaikille mahdollisille tarvitsijoille ei voida
tarjota/tuottaa palvelua. Hinnoittelussa huomioidaan mm. asiakkaalle tarjottava
palvelukokonaisuus, sopimuksen pituus, tuotteen ominaisuudet ja volyymi sekä mahdolliset
lisäpalvelut.
Tiedot annettavien alennusten periaatteista
•Mahdolliset myönnettävät alennukset neuvotellaan sopimuksen pituuden ja volyymien
laajuuden perusteella, ja niihin vaikuttavat myös lastattavan tavaroiden ominaisuudet.
Alennuksista sovitaan asiakaskohtaisesti erikseen.

5.EDELLYTYKSET PALVELUIDEN SAAMISELLE
Rautatiekaluston tekniset edellytykset:
Liikkuvan kaluston suurin akselipaino on määritetty ko pistoraiteelle 22,5 tonniin (= 225kN)
max nopeudelle 20km/h.
Mahdollisuus omien palveluiden tuottamiseen:
Ei ole.
Mahdolliset tarjottavat IT-järjestelmät ja niiden käyttöehdot:
Ei ole.
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6.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 . Hakemukset lähetetään vapaamuotoisina
palvelupaikan ylläpitäjän yhteystiedoissa mainittuun sähköpostiosoitteeseen vähintään 14 päivää
ennen haluttua palvelun alkamisen ajankohtaa. Palvelupyyntöihin vastaamisessa noudatetaan
sääntelyelimen määrittämiä minimiaikoja. Palvelupyyntöihin, jotka eivät vaadi kapasiteetin
koordinointia muiden palvelunhakijoiden kanssa tai muita erityisjärjestelyjä vastataan 14 päivän
määräajan mukaisesti. Monimutkaisempiin palvelupyyntöihin vastataan 30 päivän määräajan
mukaan.

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.
Tiedot tilapäisistä kapasiteettirajoituksista
• Asiakkaita informoidaan mahdollisista tilapäisistä kapasiteettirajoituksista sähköpostitse tai
puhelimitse.

