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VÄHIMMÄISVAATIMUKSET PALVELUNTARJOAJILLE 

KIINNITYS- JA IRROTUSPALVELUNTARJOAJIEN 
VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 
 

Rauman Satama Oy myöntää oikeuden tarjota palveluita Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2017/352 mukaisesti Rauman Satama Oy:n hallinnoimalla satama-
alueella ja edellyttää seuraavia vaatimuksia niiltä palveluntarjoajilta ja niiden alihankkijoilta, 
jotka ilmoittautuvat tarjoamaan Rauman Satama Oy:n alueella alusten kiinnitys- ja 
irrotuspalveluja.   
 
Rauman Satama Oy tekee päätöksen yritysten tekemien pyyntöjen perusteella. Rauman 
Satama Oy:lle tehtävissä pyynnöissä tulee kuvata miten yritys tulee järjestämään 
toimintansa ja että se täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset. Pyyntöön tulee liittää 
dokumentit, jotka osoittavat yrityksen täyttävän jäljempänä asetettavat 
vähimmäisvaatimukset. 
 
Palveluntarjoajana toimiva yritys hyväksyy ja sitoutuu toiminnassaan noudattamaan tässä 
asiakirjassa tarkoitettuja vähimmäisvaatimusten mukaisia ehtoja ja menettelyitä. Yritys 
vastaa Rauman Satama Oy:lle ja/tai muille tahoille sen toiminnasta aiheutuneista 
vahingoista. Rauman Satama Oy ei siis vastaa yrityksen toiminnasta sen alihankkijoille, 
työntekijöille, palvelun tilaajille tai muille tahoille aiheutuvasta vahingosta. Yritys vastaa 
myös käyttämistään alihankkijoista, ja sitoutuu huolehtimaan siitä, että alihankkijat täyttävät 
vähimmäisvaatimukset ja noudattavat niitä koskevia menettelyitä.   
 

1 Yleiset vähimmäisvaatimukset yritykselle 
 

1.1 Yrityksen on oltava hyvämaineinen ja noudatettava kulloinkin voimassa olevia lakeja 
ja asetuksia (mukaan lukien mm. sosiaali- ja työoikeuden normit, standardit, säännöt 
ja ohjeistukset). Yrityksen on oltava rekisteröitynyt kaupparekisteriin tai muuhun EU-
alueen yritysrekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja 
työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten 
rekisteriin ja sen on oltava huolehtinut sosiaaliturvamaksujen, 
eläkevakuutusmaksujen ja verojen maksamisesta. Yrityksen on liityttävä 
tilaajavastuu.fi -palveluun tai osoitettava todistuksilla julkisten velvoitteiden 
hoitaminen. Ilmoittautuessa toimitettavat todistukset eivät saa olla kolmea 
kuukautta vanhempia. Jatkossa todistukset tulee toimittaa enintään kahdentoista 
(12) kuukauden välein lukuun ottamatta niitä yrityksiä, jotka ovat tilaavastuu.fi -
palvelun piirissä. 

 

2 Kiinnitys- ja irrotuspalveluun liittyvät vähimmäisvaatimukset 
 

2.1 Yritys sitoutuu tarjoamaan Rauman Satama Oy:n hallinnoimalla alueella kiinnitys-/ 
irrotuspalveluja luotettavasti ja tasapuolisesti kaikille aluksille kysynnän mukaisesti. 
Palveluja tarjoava yritys laskuttaa palvelut suoraan sen palveluja käyttäviltä 
varustamoilta tai sellaisen edustajalta. 

2.2 Yritys sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja 
asiaa koskevia sääntöjä ja ohjeita, Rauman Satama Oy:tä sitovan ympäristöluvan 
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ehtoja ja määräyksiä sekä kulloinkin voimassa olevaa satamajärjestystä, Vastuulliset 
toimintatapamme-ohjetta ja muita sääntöjä ja ohjeistuksia soveltuvin osin.  

2.3 Yrityksen on ilmoitettava kaikista satama-alueella havaitsemistaan tai muuten sen 
tietoon tulleista onnettomuus- ja poikkeamatilanteista tarvittaessa hätäkeskukseen 
ja aina Rauman Satama Oy:lle sen yleisten turvallisuusohjeiden/-määräysten 
mukaisesti.  

2.4 Kiinnitys- ja irrotuspalveluita tuottavan yrityksen on varauduttava vastuuvakuutuksin 
mahdolliseen vahinkotilanteeseen niin, että vakuutus kattaa Rauma Satama Oy:lle ja 
sen asiakkaille ja muille sataman hallinnoimilla alueilla toimiville tahoille 
mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Yritys vastaa myös työntekijöidensä 
vakuuttamisesta. 

2.5 Kiinnitys-/ irrotuspalvelut on suunniteltava ja tuotettava niin, ettei palveluja 
käyttäville aluksille aiheudu palvelusta johtuvaa tarpeetonta odotusta. 
Palveluntarjoajan on pystyttävä tarjoamaan kiinnitys-/ irrotuspalveluja 
kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä ja 
enintään kahden (2) tunnin vasteajalla palvelua koskevasta tilauksesta.  

2.6 Kiinnitys-/ irrotuspalveluja tuottavan yrityksen on raportoitava kiinnitys-/ 
irrotustapahtuman yhteydessä tapahtuneista laite-, laituri- ym. vahingoista 
välittömästi Rauman Satama Oy:lle. Raportointi on tehtävä kirjallisesti. Mikäli 
kiinnitys- tai irrotustyön yhteydessä tapahtunut tai havaittavissa oleva laituri- tai 
muu vahinko jätetään ilmoittamatta tai ilmoitus viivästyy, vastaa kiinnitys- ja 
irrotuspalveluja suorittanut yritys ilmoituksen viivästymisestä / ilmoittamatta 
jättämisestä aiheutuneesta vahingosta. 

2.7 Palveluntarjoajan tulee välittömästi ilmoittaa Rauman Satama Oy:lle laiturialueella 
havaitsemistaan turvallisuuspuutteista, kuten laiturin turvavarusteiden puutteista tai 
puutteellisesta laiturialueen kunnossapidosta.  

2.8 Palveluntarjoajan henkilöstöllä tulee olla riittävät henkilökohtaiset turvavarusteet 
kuten pelastusliivit, kypärä, turvajalkineet ja CE merkinnällä varustetut heijastavat 
päällysvaatteet sekä muut mahdolliset satamanpitäjän vaatimat turvavarusteet.  

2.9 Yrityksen vastuuhenkilöillä on oltava vähintään kahden (2) vuoden kokemus alusten 
kiinnitys-/ irrotustehtävistä sekä VHF-radiopuhelimen käyttölupa. Vastuuhenkilöllä 
tarkoitetaan kulloinkin työn suorittamisesta vastaavaa, työhön osallistuvaa tai 
paikalla työtä valvovaa henkilöä. 

2.10 Palveluntarjoajan henkilöstöön kuuluvilla tulee olla voimassa olevat 
työturvallisuuskortit, riittävät ensiaputaidot sekä taito vedestä pelastautumiseen ja 
pelastamiseen.  

2.11 Kaikilta kiinnitys-/ irrotustyöhön osallistuvilta henkilöiltä edellytetään työhön 
perehdytys ja satamassa noudatettavien työturvallisuus- ja turvaohjeiden sekä 
satama-alueella voimassa olevien viranomaislupien ehtojen noudattamista 
soveltuvin osin. Työssä on noudatettava palvelutason ja työturvallisuuden kannalta 
riittävää miehitystä. Rauman Satama Oy:lle on toimitettava ajantasainen lista työhön 
osallistuvista henkilöistä. Listaan on merkittävä perehdyttämisaika ja perehdyttäjä, 
työturvallisuuskortin voimassaoloaika sekä selvitys ensiapu- ja 
pelastautumistaidoista. Työntekijöiden koulutuksesta ja perehdytyksestä vastaa 
palveluntarjoaja. 

2.12 Yrityksen vastuuhenkilöiltä vaaditaan Rauman Satama Oy:n teettämä suppea 
turvallisuusselvitys. Suostumus selvitykseen on toimitettava Rauman Satama Oy:lle 
ilmoittautuessa ja aina vastuuhenkilöiden vaihtuessa. 

2.13 Palveluntarjoajan henkilöstöllä tulee olla kiinnitys- ja irrotustehtävään riittävä 
suomen- ja englanninkielen taito.  
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2.14 Palveluntarjoajan henkilöstöllä tulee satama-alueella liikkuessaan olla yrityksen 
voimassa oleva henkilökortti.  

2.15 Palveluntarjoajalla on oltava yksi yhteyspiste, joka on saavutettavissa 24/7 
puhelimitse. 

2.16 Palveluntarjoajalla tulee olla ajoneuvoja palvelun tuottamiseen, koska satama-
alueella liikkuminen jalan on rajoitettua. Ajoneuvot tulee olla varustettuna 
varoitusvaloin ja ajoneuvoista tulee ilmetä yrityksen nimi.  

2.17 Palveluntarjoaja vastaa siitä, että aluksen virallinen irrotus- tai kiinnitysaika lisätään 
Portnet-järjestelmään viimeistään kahden (2) tunnin kuluttua EU:n sisäisessä 
liikenteessä olevilla aluksilla ja viimeistään kolmenkymmenen (30) minuutin kuluttua 
EU:n ulkopuolelta saapuvalta/lähtevältä alukselta. Palveluntarjoajan tulee toimittaa 
samanaikaisesti aluksen virallinen irrotus- ja kiinnitysaika myös Rauman Satama Oy:n 
satamavalvontaan joko sähköpostilla satamavalvonta@portofrauma.com tai 
puhelimitse 0500- 597 579. 

 

3 Muutoksen haku ja toiminnan päättäminen 
 

3.1 Palveluntarjoaja voi hakea muutosta Rauman Satama Oy:n tekemään, palvelun 
tarjoamisoikeutta koskevaan päätökseen sen mukaan mitä asiasta on säädetty.  

3.2 Palveluntarjoajalla on velvollisuus Rauman Satama Oy:n pyynnöstä osoittaa, että se 

noudattaa asetettuja vähimmäisvaatimuksia sekä toiminnan järjestämistä koskevaa 

kuvaustaan ja niitä koskevia menettelyitä. Rauman Satama Oy voi päättää 

palveluntarjoajan oikeuden palveluiden tarjoamiseen, mikäli palveluntarjoaja ei 

Rauman Satama Oy:n kirjallisesta huomautuksesta neljän (4) viikon kuluessa korjaa 

toimintaansa vähimmäisvaatimusten tai niitä koskevan menettelyjen mukaiseksi. 

3.3 Rauman Satama Oy:llä on oikeus kieltää palveluntarjoajan toiminta satama-alueella 

välittömästi, mikäli palveluntarjoaja tahallisesti, törkeällä tavalla tai toistuvasti 

rikkoo vähimmäisvaatimuksissa asetettuja ehtoja ja velvoitteita tai niitä koskevia 

menettelyjä. 

3.4 Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa Rauman Satama Oy:lle aikomuksestaan lopettaa 

kiinnitys- ja irrotuspalveluiden tarjoaminen satama-alueella. Ilmoitus tulee tehdä 

vähintään yhtä (1) kuukautta ennen palveluiden tarjoamisen lopettamista. 
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