Yleinen palvelupaikkojen mallipohja
Kappale
numero

Otsikko
VERSIONHALLINTA

Täytäntöönpano-opas
Kaikki näiden tietojen aiemmat versiot on eriteltävä ja
muutokset on kuvailtava lyhyesti.

SISÄLLYS
Tämä on yleinen palvelupaikkojen mallipohja.
Palvelupaikkojen ylläpitäjät voivat valintansa mukaan ottaa
käyttöön tämän yleisen mallipohjan tai kehittää oman
erityisen mallipohjansa, joka julkaistaan ylläpitäjän
verkkosivuilla tai yhteisessä portaalissa, kunhan juridiset
vaatimukset tulevat täytetyiksi.
Tämän mallipohjan käyttöön sovelletaan seuraavaa selitettä
(tämä osuus on vain tekstin muokkaajaa varten, eikä sitä
tule ottaa mukaan palvelupaikan asiakirjaan):
- Tavallisella tekstillä kirjoitetut vaatimukset ovat
kaikissa tapauksissa pakollisia
täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 4 (2) artiklan
mukaisesti
- Kursiivilla kirjoitetut vaatimukset ovat pakollisia
soveltuvin osin täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177
mukaisesti
- Sulkeissa olevat kirjaimet viittaavat
täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 4 artiklan tai
muiden viitattujen artiklojen soveltuviin kohtiin.
- Sääntelyviranomaiset voivat myöntää
tapauskohtaisia poikkeuksia tähdellä * merkityistä
vaatimuksista
- Kaikki muut tiedot ovat valinnaisia
1. Yleisiä tietoja

Ehdotettu teksti

1.1

Johdanto

D
D
D
D

D
1.2

Palvelupaikan ylläpitäjä D

Kuvaile tämän asiakirjan tarkoitus
Mainitse palvelupaikan nimi ja laji direktiivin 2012/34
liitteen II mukaisesti
Esittele palvelupaikka lyhyesti
Mainitse asiakirjan julkaisupaikka

Kaikkien palvelupaikan ylläpitäjien nimet, osoitteet ja
yhteystiedot (b)
Jos palvelupaikan ylläpitäjiä tai rautatieliikenteeseen
liittyvien palvelujen tarjoajia on enemmän kuin yksi, tieto
siitä, onko palvelupaikkojen ja palvelujen
käyttöoikeudesta tehtävä erilliset hakemukset (g)*

Oy Hacklin Hamiko Ltd tuotti tämän palvelupaikkaasiakirjan EY:n täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177
vaatimusten mukaisesti.
Oy Hacklin Hamiko Ltd on luokan b palvelupaikka
direktiivin 2012/34 liitteestä II.
Oy Hacklin Hamiko Ltd] on varastopalveluihin
erikoistunut yritys ja yrityksellä on tullivarastointi
oikeudet.
Tämä palvelupaikka-asiakirja on julkaistu osoitteessa
www.hamiko.fi.
Oy Hacklin Hamiko Ltd
Palokankaantie 6
FIN 49460 HAMINA

Asiakirja on voimassa toistaiseksi ja
tämä asiakirja päivitetään tarvittaessa

1.3

Voimassaoloaika ja
päivitysprosessi

D
D

Ilmoita palvelupaikka-asiakirjan voimassaoloaika
päivämäärinä
Kuvaile, miten palvelupaikka-asiakirjaa päivitetään

2. Palvelut
D
2.X

Palvelun nimi
D
D

Kuvaus kaikista rautatieliikenteeseen liittyvistä
palveluista, joita paikassa tarjotaan, ja niiden laji (perus-,
lisä- tai oheispalvelu) (d). Katso myös direktiivin
2012/34/EU liite II
Vaihtoehtoisesti julkaise linkki verkkosivustoon, joka
tarjoaa kaikki asiaan kuuluvat tiedot
X viittaa tarjottavien palveluiden lukumäärään

Varaston asiakkaiden tuotteiden purkaminen ja
lastaaminen rautatievaunuista/vaunuihin

3. Palvelupaikan kuvaus

D

3.1

Luettelo palvelupaikan
osista

[Huomautus: Jos kaikki alakohtien 3.X tiedot on mahdollista
yhdistää yhdeksi taulukoksi kohdan 3.1 sisällä (kukin rivi
vastaa yhtä palvelupaikan osaa ja eri sarakkeet viittaavat
”sijaintiin”, ”aukioloaikoihin”, ”teknisiin ominaisuuksiin” sekä
”teknisten ominaisuuksien suunniteltuihin muutoksiin”,
alakohtia 3.X ei edellytetä.]

D
3.X

3.X.1

3.X.2

Palvelupaikan osan X
nimi

Sijainti

Aukioloajat

Luettelo kaikista palvelupaikan osista (esim. varusteet,
rakennukset), joissa rautatieliikenteeseen liittyviä
palveluja tarjotaan (a)

D

D

D

Jos palvelupaikalla on vain yksi osa:
Tämä palvelupaikka koostuu vain yhdestä osasta.
Sellaisten hyvin monimutkaisten palvelupaikkojen
osalta, jotka ovat jo julkaisseet palvelupaikkojen tiedot
täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 vaatimusten
mukaisesti:
D Palvelupaikan osien luettelo on julkaistu osoitteessa
www.hamiko.fi
D

Näiden palvelupaikan osien kuvaus on julkaistu
osoitteessa www.hamiko.fi
[tässä tapauksessa luvut 3.2–3.X voidaan jättää pois]

X on paikkamerkki, jotta kutakin palvelupaikan osaa
koskevat kappaleet voidaan numeroida yhteneväisellä
tavalla.
Jos palvelupaikalla on vain yksi osa, kappalenumerointi
päättyy kohtaan 3.2.4. Jos palvelupaikalla on kaksi
osaa, kappalenumerointi päättyy kohtaan 3.3.4.

Palvelupaikan osan sijainti

Palvelupaikan osan aukioloajat

Esimerkkejä:
D 6710588 508893
D pistoraide numero 389
D Palokankaantie 6, 49460 HAMINA
D Hamina sataman raide, pistoraide numero 389

Esimerkkejä:
D Aukioloajat
- Maanantai–perjantai
07.00 -22.00

•

3.X.3

3.X.4

Tekniset ominaispiirteet

Teknisten
ominaispiirteiden
suunnitellut muutokset

D

Tilanteen mukaisesti palvelupaikan osan teknisten
ominaispiirteiden kuvaus

D

Tiedot palvelupaikan teknisten ominaispiirteiden
muutoksista ja tilapäisistä kapasiteettirajoitteista, joilla
voi olla merkittävä vaikutus palvelupaikan toimintaan,
suunnitellut työt mukaan lukien (I)*

4. Maksut

Esimerkkejä:
D Tekniset parametrit; pituus 213 metriä, vaihteesta
varastorakennukseen 32 metriä varaston sisällä 136
metriä ja varastolta raidepuskuriin 45 metriä.
Junan maksimipituus on 136, metriä akselipaino
250kN/akseli.
D Yksityinen haararaide: Yksi
varastorakennuksen läpi johtava pistoraide,
joka päätyy varastoalueelle. (TEN-Tparametrit)
D Sivuraiteet: ei ole
D Vaihtotyö- ja järjestelyraiteet: 1 vaihde sisältyy
pistoraiteeseen.
D Tekniset laitteet lastausta ja purkamista varten:
Varaston sisällä lastauslaituri josta
ajomahdollisuus katetun vaunun sisään.
Avovaunut operoidaan varaston kentällä.
D Tekniset laitteet pesua varten;
ei ole D
Tekniset laitteet
huoltoa varten D ei ole
Varastoalue (m2) Katettu
varsto 2500 m2 varastokenttä
9000 m2
Esimerkkejä:
D Suunniteltujen investointien tiedot – ei ole
o Hankeluettelo
o Sijainti
o Hankkeen laji
o Töiden alkamis- ja päättymispäivä

4.1

Tiedot maksuista

4.2

Tiedot alennuksista

D

Tiedot maksuista, joita peritään palvelupaikan
käyttöoikeudesta ja palvelupaikassa tarjottavien
palvelujen käytöstä (m)

D

Tiedot hakijoille annettavien alennusten periaatteista,
ottaen huomioon liikesalaisuuksien säilyttämistä
koskevat vaatimukset (n)*

Perushinta taulukko www.hamiko.fi.
Asiakkaan pyynnöstä lasketaan palvelukohtaisia
urakkahintoja taulukon pohjalta.
Tuntityötehokkuuteen vaikuttavat mm. pakkauslaji ja
yksikkökoko sekä eri tuotelajien lukumäärä.

5. Käyttöehdot
D
5.1

Juridiset vaatimukset

D

Tiedot siitä, tarvitaanko sopimusta, sertifikaatteja tai
vakuutusta
Käyttöoikeussopimusten mallit ja yleiset ehdot (ainakin
niiden palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien
palvelujen tapauksessa, jotka ovat määräysvaltaa
käyttävän yksikön suorassa tai välillisessä
määräysvallassa) (i)*

Asiakas vastaa tavaran vakuuttamisesta varastoinnin ja
käsittelyn aikana. Rautatiekuljetukset tapahtuvat kunkin
operaattorin vastuulla ja ehdoilla.
Suomessa toimivat operaattorit: VRTranspoint Oy, OPERAIL
Oy, Fennia Rail Oy ja ratapihalla Aurora Rail Oy.
Oy Hacklin Hamikon terminaali Palvelut :
Oy Hacklin Hamiko Ltd vastaa toiminnastaan Pohjoismaiden
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

5.3

Rautatieliikenteeseen
liittyvien palveluiden
oma tuotanto

5.4

IT-järjestelmät

Traficomin liikenteeseen hyväksymä kalusto.

D

Asiaan kuuluvin osin kuvaus niistä teknisistä ehdoista,
jotka palvelupaikkaan tulevan liikkuvan kaluston on
täytettävä

D

Tiedot mahdollisuudesta rautatieliikenteeseen liittyvien
palvelujen omaan palvelutuotantoon ja siihen
sovellettavat edellytykset (e)*

Lastin käsittely ja varastointipalvelut.

D

Tarvittaessa tiedot ylläpitäjän tai palveluntarjoajan ITjärjestelmien käyttöehdoista, jos hakijoiden on
käytettävä tällaisia järjestelmiä, sekä luottamuksellisten
tietojen ja liikesalaisuuksien suojaamista koskevista
säännöistä (j)*

OY Hacklin Hamiko Ltd:llä ei ole rautatieliikenteen
palvelujärjestelmiä.

6. Kapasiteetin käyttöoikeuden myöntäminen

6.1

Käyttöoikeutta tai
palveluita koskevat
hakemukset

D Tiedot menettelyistä palvelupaikan tai siinä tarjottavien
palvelujen tai kummankin käyttöoikeuden hakemiseksi,
mukaan luettuna määräajat hakemusten jättämiselle ja
hakemusten enimmäiskäsittelyajat (f)* ja 8 artikla*
D Jos palvelupaikan ylläpitäjiä tai rautatieliikenteeseen
liittyvien palvelujen tarjoajia on enemmän kuin yksi, tieto
siitä, onko palvelupaikkojen ja palvelujen
käyttöoikeudesta tehtävä erilliset hakemukset (g)*
D Tiedot palvelupaikan ja rautatieliikenteeseen liittyvien
palvelujen käyttöoikeutta koskevan hakemuksen

Tavaran käsittely ja varastointi palvelua 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.

vähimmäissisällöstä ja muodosta tai hakemuksen malli
(h)*

6.2

6.3

Hakemuksiin
vastaaminen

D
D

Tiedot käytettävissä
olevasta kapasiteetista D
ja tilapäisistä
kapasiteettirajoitteista

Tavaraerä ja -laji kohtaiset ohjeet annetaan kullekin hakijalle
erikseen.

Kuvaus hakemuksiin vastaamisesta (9 artikla)*
Kuvaus koordinointimenettelystä ja
sääntelytoimenpiteistä, joita tarkoitetaan 10 artiklassa,
sekä 11 artiklassa tarkoitetuista ensisijaisuusperusteista
(k)*

Kuhunkin tarjouspyyntöön vastataan sähköisesti

Tiedot palvelupaikan tilapäisistä kapasiteettirajoitteista,
joilla voi olla merkittävä vaikutus palvelupaikan
toimintaan, suunnitellut työt mukaan lukien (I)*

Palvelupaikan kapasiteetti on rajoitettu ja ei ole oikeutta
käsitellä vaarallisia aineita.

