Oy Hacklin Hamiko Ltd palvelupaikkakuvaus
1.

Yleisiä tietoja

1.1

Johdanto

Oy Hacklin Hamiko on tuottanut tämän palvelupaikka-asiakirjan EY:n
täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 vaatimusten mukaisesti.
Oy Hacklin Hamiko Ltd on varastopalveluihin erikoistunut yritys ja
yrityksellä on tullivarastointi oikeudet. Olemme luokan b
palvelupaikka, direktiivin 2012/34 liitteestä II.
Tämä palvelupaikka-asiakirja on julkaistu osoitteessa www.hamiko.fi

1.2

Palvelupaikan ylläpitäjä

Oy Hacklin Hamiko Ltd
Palokankaantie 6
49460 Hamina
Toimitusjohtaja
Pasi Luoma
+358 400 155453
pasi.luoma@hamiko.fi

1.3

Voimassaoloaika ja
päivitysprosessi

2.

Palvelut

2.1

Palvelun nimi

3.

Palvelupaikan kuvaus

3.1

Luettelo palvelupaikan osista

Asiakirja on voimassa toistaiseksi ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Varaston asiakkaiden tuotteiden rautatievaunu operointi

Palvelupaikan osien luettelo on julkaistu osoitteessa www.hamiko.fi

3.1.1 Sijainti

Haminan sataman raiteisto, pistoraide numero 389
Osoite Palokankaantie 6, 49460 Hamina

3.1.2 Aukioloajat

Ma-Pe

07:00 – 20:00

3.1.3 Tekniset ominaispiirteet

Kyseessä on yksityinen pistoraide, joka johtaa varastorakennuksen
läpi. Sivuraiteita ei ole. Pistoraiteeseen sisältyy yksi vaihde. Varaston
sisällä on lastauslaituri, josta on ajomahdollisuus vaunun sisään.
Korkealaitaiset avovaunut operoidaan varaston ulkopuolisella
raideosuudella. Raiteella ei ole pesu-, eikä huoltomahdollisuutta
Tekniset parametrit:

Raiteen pituus 213 metriä
Vaihteesta varaston seinään 32 metriä
Pituus varaston sisällä 136 metriä
Varastosta raidepuskuriin 45 metriä
Junan maksimipituus 136 metriä
Maksimi akselipaino 250 kN / akseli

Varastoalue:

3.1.4 Teknisten ominaispiirteiden
suunnitellut muutokset

Katettu varasto 2500 m2
Kenttäalue 9000 m2

Ei ole

4. Maksut
4.1

Tiedot maksuista

Perushinnasto www.hamiko.fi

4.2

Tiedot alennuksista

Asiakkaan pyynnöstä lasketaan palvelukohtaisia urakkahintoja.

5. Käyttöehdot
5.1

Juridiset vaatimukset

Asiakas vastaa tavaran vakuuttamisesta varastoinnin ja käsittelyjen
aikana. Rautatiekuljetukset tapahtuvat rautatieoperaatoreiden
vastuilla ja ehdoilla.
Oy Hacklin Hamiko Ltd vastaa toiminnastaan Pohjoismaisten
huolitsijoiden liiton yleisten ehtojen (NSAB 2015) mukaisesti, lukuun
ottamatta vastuuta kohdista 7.2.2 ja § 19.2 (aikatakuu)sekä
velvollisuudesta vakuuttaa tavarat 25 §: n A momentin mukaisesti.

5.2

Tekniset ehdot

Raiteelle hyväksytään yleiseen raideliikenteeseen hyväksytty kalusto.

5.3

Rautatieliikenteeseen
liittyvien palveluiden oma
tuotanto

Lastinkäsittely ja varastointipalvelut.

5.4

IT-järjestelmät

Oy Hacklin Hamiko Ltd:llä ei ole rautatieliikenteen
palvelujärjestelmiä.

6. Kapasiteetin käyttöoikeuden myöntäminen
6.1

Käyttöoikeutta tai palveluita
koskevat hakemukset

Tavaran käsittely ja varastointi palveluita tarjotaan varaston
asiakkaille, varastoon on yksi pistoraide, joka ei ole julkisessa
käytössä. Varastopalvelutarjouksia pyydetään osoitteesta;
sales@hamiko.fi
Tarjouspyyntöihin vastataan 14 vrk:n kuluessa siitä, kun kaikki
tarpeellinen tieto tarjouksen laatimiseksi on saatavilla. Mikäli
palvelua ei pystytä tuottamaan/tarjoamaan varastolla ilmoitetaan
siitä pyytäjälle.
Tarjouspyynnön tulee sisältää volyymiennusteet, sekä liikenneyksiköt
ja aikataulut, jotta palvelupaikassa voidaan tehdä ennakkovalmistelut
ja varata sopivat resurssit lastinkäsittelyä varten.

6.2

Hakemuksiin vastaaminen

Kuhunkin tarjouspyyntöön vastataan sähköisesti.
Tilausten päällekkäisyystilanteissa sovelletaan jo myönnettyjä
varaston käyttöoikeuksia, sekä otetaan huomioon komission
täytäntöönpanoasetuksen 10 artiklan mukainen
koordinaatiomenettely.
Tilanteissa, joissa käyttö on rajoittunut pidempiaikaisesti,
palvelupaikan ylläpitäjän ensisijaisena pyrkimyksenä on
kokonaiskapasiteetin lisääminen.

6.3

Tiedot käytettävissä
olevasta kapasiteetista ja
tilapäisistä
kapasiteettirajoitteista

Tiedot mahdollisista poikkeavista tilanteista ja tilapäisistä
rajoituksista ilmoitetaan Oy Hacklin Hamiko Ltd:n kotisivuilla
osoitteessa: https://www.hamiko.fi/category/news/
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