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HOOLI Stevedoring Oy
Palvelupaikankuvaus
1.1 Johdanto

Hooli Stevedoring Oy tuotti tämän palvelupaikka-asiakirjan EY:n
täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 vaatimusten mukaisesti. Hooli
Stevedoring Oy, Lapaluodon tavaraliikenneterminaali on luokka b) direktiivin
2012/34 liitteestä II).

Hooli Stevedoring Oy on 2017 perustettu satamayhtiö, joka tarjoaa palveluita
Pohjois-Pohjanmaan alueella. Satamaoperointia, kuljetusta ja varastointia.
1.2 Palvelupaikan ylläpitäjä Hooli Stevedoring Oy, Ari Hooli, Lapaluodontie 342, 92180 RAAHE,
ari.hooli@hooli.fi
1.3

Tämä asiakirja on voimassa toistaisesti ja päivitetään tarpeen vaatiessa.

2. Palvelut
2.1 Palvelun nimi

Hooli Stevedoring Oy tarjoaa peruspalveluna tavaraliikenneterminaaliin
liittyviä lastaus- ja purkupalveluja. Käsiteltävät tavarat ovat kontteja,
sahatavaraa, terästä ja projektilasteja.

3.0 Palvelupaikan kuvaus
3.1 Luettelo palvelupaikasta Palvelupaikka koostuu yhdestä osata, koskien varastoja 1 ja 4
3.2 Palvelupaikka

Lapaluodontie 342, varastot 1 ja 4

3.3 Sijainti

Palvelupaikka sijaitsee Lapaluodontien päässä, joka on yhteydessä vt-8.

3.4 Aukiolot

Maanantai-perjantai 0700-2300, poikkeuksena yleiset juhlapyhät.

3.5 Tekniset ominaisuudet

Yksityinen haararaide 550 m , Raiteet 044 ja 045 ( 350 m haara ja 200 m
haara ), Varastoalue läheisyydessä 6000 m2, vaunujen purkua ja lastausta
trukeilla ja materiaalinkäsittelykoneilla sekä kurottajilla.

3.6 Teknisten ominaispiirteiden suunnitellut muutokset
Ei suunniteltuja muutoksia. Mahdollisista palvelupaikan teknisten
ominaispiirteiden muutostapauksissa, esim. tilapäiset ratatyöt tai muista
syistä johtuvat kapasiteettirajoitukset tai poikkeukset aukioloissa,
palvelupaikan ylläpitäjä tekee palvelupaikan kuvaukseen ja toimittaa sen
rataverkon haltijalle. Palvelupaikan ylläpitäjä tiedottaa myös nykyisiä
asiakkaita sekä hakijoita mahdollisista muutostapauksista.
4. Maksut
4.1 Tiedot maksuista
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Varaston hinnoittelu perustuu varastointiaikaan, -tilaan sekä niihin liittyviin
lisäpalveluihin. Lisäpalveluita ovat purku, lastaus huolinta, tuenta jne.
Varastoinnin hinnoittelussa käytetään yleisiä markkinaehtoisia
hinnoittelutapoja kuljetustavasta riippumatta. yhtä varastointihintaa ei ole,
vaan asiakkaan tarpeet ja tuotteiden ominaisuudet määrittävät kulloinkin
hinnoitteluperusteen. Perusteita ovat laatu, määrä, aika, tilantarve,
sääherkkyys yms. Hinnoittelu käydään läpi tarjouskäytännöllä.
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4.2 Tiedot alennuksista

Alennukset tulee kysymykseen suurten volyymien ja keston täyttyessä.

5. Käyttöehdot

5.1 Juridiset vaatimukset

Rautatieliikenteenharjoittajalla tulee olla riittävä vastuuvakuutus tai muu sitä
vastaava järjestely, voimassa olevat sertifikaatit IS9001, ISO14001 ja ISO45001
sekä kirjallinen sopimus Hooli Stevedoring Oy:n kanssa. Sopimuksissa
noudatetaan satamaoperoinnin yleisiä ehtoja.

5.2 Tekniset ehdot

Junan enimmäispituus 350 m (kahteen osaan 550 m). Raideleveys 1524 mm.
Rataverkolla saa liikennöidä kalustolla, jolla on käyttölupa ja joka on merkitty
Liikenteen Turvallisuusviraston kalustorekisteriin.

5.3 Rautatieliikenteen liittyvien palveluiden omaa tuotantoa ei ole
5.4 IT-järjestelmää rautatieliikenteeseen ei ole
6.0 Kapasiteetin käyttöoikeuden myöntäminen
6.1 Käyttöoikeutta tai palveluita koskevat hakemukset
Palvelujen hakijan on ilmoitettava käyttösopimuksen tekemisen tarpeesta
palvelupaikan ylläpitäjälle kirjallisesti viimeistään kolmea kuukautta ennen
tarvetta. Hakemukseen on sisällytettävä käyttöoikeuden tarve, tarpeen kesto
ja kuvaus toiminnasta määrineen. Mikäli palvelupaikan ylläpitäjä vastaanottaa
hakemuksen, joka on ristiriidassa toisen hakemuksen kanssa, pyritään
keskustelemaan ja koordinoimaan asianomaisten hakijoiden kanssa, jotta
varmistetaan paras mahdollinen vastine kaikkiin hakemuksiin.
6.2 Hakemuksiin vastataan kuukauden kuluessa.
6.3 Palveluiden rajoituksia
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Palveluita tarjotaan hakemuksien saapumisjärjestyksessä ja toiminnan
yhdenaikaisuuden rajoissa, jos on samanaikaisia palvelupyyntöjä. Kapasiteetin
niukkuustilanteessa ensisijaisperusteena sovelletaan jo myönnettyjä
käyttöoikeuksia. Lisäksi otetaan huomioon Komission
täytäntöönpanoasetuksen 10 artiklan mukainen koordinaatiomenettely. Hooli
Stevedoring Oy tiedottaa rataverkon käyttäjiä raiteiden käyttöön vaikuttavista
rajoitteista. Rajoituksista tiedotetaan Facebookissa ja kotisivuillamme.

