
  

 

Uusi junarahtiyhteys 
Kouvola-Xian avattu  
Kouvolan logistiikkaterminaalissa tehtiin marraskuussa 
historiaa, kun uusi suora ja nopea konttijunayhteys 
Kiinaan aloitti liikennöinnin. Matkan kesto on vain 10-14 
päivää. 
 
Ensimmäinen vientijuna lähti Kouvolasta kohti Xiania 
10.11.2017 ja toinen 14.12.2017. Ensimmäinen tuontijuna 
taas on lähtenyt Xianista kohti Kouvolaa 29.11.2017 ja 
seuraavan on määrä lähteä 20.12.2017. Tavoitteena on 
aloittaa säännölliset viikoittaiset vienti- ja tuontiyhteydet 
ensi maalis-huhtikuun aikana.  
 
Junan kokonaiskapasiteetti on kaikkiaan 41 x 40’ konttia. 

CHS toimii suorana palvelun 
tuottajana  

CHS toimii Suomessa suorana palveluntuottajana Kouvolan 
ja Xianin välisellä reitillä.  Olemme paketoineet ja luoneet 
tälle reitille suomalaisille yrityksille sopivan palvelun. Voit 
asioida Suomessa yksinomaan CHS:n kanssa, joka toimii 
ilman välikäsiä yhteistyössä junayhteyden operaattoreiden 
kanssa.  

Kaikkialta Suomessa minne 
tahansa Kiinassa 

CHS hoitaa kuljetukset kaikkialta Suomessa minne tahansa 
Kiinassa – ja päinvastoin.  
 

Uusia 
mahdollisuuksia 

Suomen viennille ja 

tuonnille 

Lähentämällä  Aasiaa ja 
Eurooppaa 
edistyksellisellä tavalla 
tämä uusi junayhteys luo 
Suomen viennille ja 
tuonnille uusia 
liiketoiminta-
mahdollisuuksia – ja 
jatkossa myös 
kauttakulkuliikenteelle, 
esimerkiksi muiden 
Pohjoismaiden vientiin ja 
tuontiin. 

Junien kysyntä on ollut 
kova ja ensimmäinen 
vientijuna, jonka kyydissä 
kuljetettiin 40 kontillista 
muun muassa metsä- ja 
koneteollisuuden 
tuotteita, oli varattu 
täyteen jo paljon ennen 
lähtöä. Lue lisää>> 
 

 

Kouvolassa 
Suomen suurin 

rautatielogistiikan 

keskus   

Kouvolassa on jo nyt 
Suomen suurin 
rautatielogistiikkakeskus 
ja tavaraliikenteen 
järjestelyratapiha.   
 
Konttikentällä voidaan 
käsitellä esimerkiksi 
perävaunuja, 
kylmäkontteja sekä 
projektikuljetusten 
lasteja. 
 
Kansainvälisestä rautatie- 
ja maantieterminaalista 
ollaan parhaillaan 
kehittämässä merkittävää 
logistiikkakeskusta.  

http://www2.chs.fi/e/320781/alinen-junarahtiyhteys-avattu-/23w19/17209936
http://www2.chs.fi/e/320781/fi-etusivu-/23w1c/17209936
http://www2.chs.fi/e/320781/i-service-rautatiekuljetukset-/23w1f/17209936
http://www2.chs.fi/e/320781/alinen-junarahtiyhteys-avattu-/23w19/17209936


 

 

CHS:n yhteistyökumppanit  

Kouvolan ja Xianin välisellä reitillä kulkevat junat ja kontit 
omistaa Kazakstanin valtion rautatieyhtiö KTZ, jonka 
Suomen edustajan kanssa CHS määrittelee hinnat. 
 
Kiinassa CHS:llä on oma viennin ja tuonnin edustaja sekä 
suora ja valtuutettu Xianin junayhteyden operaattori. 

CHS:llä oma hinnasto Kouvolan-
Xianin reitille 

CHS:llä on Kouvolan-Xianin reitille oma helppolukuinen all 
in –hinnasto, johon on listattu vienti- ja tuontihinnat ovelta 
ovelle. Pyydettäessä annamme hinnat vientiin tai tuontiin 
halutuista kohteista tällä junayhteydellä. Kysy lisää CHS-
myyjältäsi. 
 
Hintaesimerkkinä tarjoamme all in –vientihinnan 
pääkaupunkiseudun alueelta toimitettuna Shanghaihin EUR 
6291 /40' kontti ja tuontihinnan samalle liikennevälille EUR 
6508 /40' kontti.  Laajemman hinnaston sekä tarkemmat 
tarjousehdot ja arviot kuljetusajasta saat CHS-myyjältäsi. 

Yhteystiedot>> 

 
Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää uudesta 
junarahtiyhteydestä sekä siitä, miten voimme palvella 
yritystäsi! 
 
Logistiikkaterveisin, 
 
Mikko Yli-Rahko 
COO 
CHS Group 
P +358 20 7669 406 
E mikko.yli-rahko@chs.fi 
  

 

 

 

CHS Group 

CHS on yksityinen 
suomalainen 
logistiikkayhtiö, joka 
tarjoaa kansainvälisiä 
kuljetus-, huolinta- ja 
varastointipalveluita sekä 
monipuolisia 
toimitusketjun 
hallintaratkaisuja. 
 
Tuotamme erikoistuneita 
messu- ja 
näyttelylogistiikan sekä 
kulttuuri- ja 
taidelogistiikan palveluita 
ja toimimme Suomen 
Olympiakomitean 
logistiikkakumppanina. 
Meiltä saat lisäksi 
luotettavasti 
lämpötilasäädellyt 
kuljetukset sekä 
biotiedelogistiikan 
palvelut. 
 
Meillä on pitkä kokemus 
Suomeen, Venäjään ja 
IVY-maihin liittyvistä 
logistiikkapalveluista. 
Kansainvälisesti 
toimimme yhteistyössä 
maailmanlaajuisen 
edustajaverkostomme 
kanssa. Lue lisää>> 
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http://www2.chs.fi/e/320781/fi-yhteystiedot-/23w1h/17209936
http://www2.chs.fi/e/320781/fi-chs-yrityksena-/23w1k/17209936


 


