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1.0

Euroports Rauma Oy tuotti tämän palvelupaikka‐asiakirjan
EY:n täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 vaatimusten
mukaisesti.
Euroports Rauma Oy on direktiivin 2012 / 34 liitteen II 2B kohdassa tarkoitettu
tavaraliikenneterminaali, joka tuottaa peruspalvelua palvelupaikoilaan.
Palvelupaikoilla käsitellään kemiallisen ja mekaanisen metsäteollisuuden
tuotteita, kontteja, projektilastia ja bulktavaraa.
Euroports Rauma Oy tarjoaa palveluitaan Rauman Sataman hallinnoimalla
rataverkolla 24/7 365.
Tämä palvelupaikka‐asiakirja on julkaistu Rauman Satama Oy:n rautateiden
verkkoselosteessa https://www.portofrauma.fi/liikenne/rautatieliikenne
Palvelupaikoista voitte olla yhetydessä
Toimitusjohtaja Sari De Meulder
puh: 0400 568501
Yksikönpäällikkö Kristian Luoma
puh: 040 848 4647
Yksikönpäällikkö Kari Jalonen
puh: 040 720 3309
Yksikönpäällikkö Mikko Fagerström
puh: 040 7203 311
Yksikönpäällikkö Tommi Heinilä
puh: 040 7203 340
Rakennuspäällikkö Arto Suvanto
puh: 040 059 5070
sähköposti: etunimi.sukunimi@euroports.fi
postiosoite: Hakunintie 23, 26101 Rauma
21.5.2021, Tämä asiakirja päivitetään tarvittaessa.

2. Palvelut

2.1

Palvelun nimi

Euroports Rauma Oy on direktiivin 2012 / 34 liitteen II 2B kohdassa tarkoitettu
tavaraliikenneterminaali, joka tuottaa peruspalvelua palvelupaikoilaan.

3 Palvelupaikan kuvaus

3.1
3.1.1

Luettelo palvelupaikan osista
Sijainti

3.1.2

Aukioloajat

Euroports Rauma Oy Hakunintie 23, 26100 Rauma ‐ terminaalit 11, 2, 15, 16, 17,
18, 19, 20
Palvelupaikassa käsitellään pääasiallisesti saapuvaa tai lähtevää kemiallisen ja
mekaanisen metsäteollisuuden tuotetta. Palvelupaikka on terminaalissa.
Euroports Rauma Oy, Hakunintie 23, 26100 Rauma ‐ Terminaali 14
Palvelupaikassa ei tarjota lastinkäsittelypalvelua.
Euroports Rauma Oy, Hakunintie 23, 26100 Rauma ‐ Pikisaari
Palvelupaikassa käsitellään pääsiaäälisesti saapuvaa tai lähtevää kemiallisen
metsäteollisuuden tuotteita sekä kontti ja projektilasteja.
Euroports Rauma Oy, Hakunintie 23, 26100 Rauma ‐ Terminaalit 35, 36 ja 37
Palvelupaikoissa käistellään ainoastaan kaoliinia.
Palvelupaikat sijaitsevat osoitteessa Hakunintie 23, Rauman satamassa.
Aukioloajat maanantaista sunnuntaihin 24h
Pyhäpäivät: juhannus ja joulu suljettu

Tekniset ominaispiirteet

Euroports Rauma Oy käyttää raideosuuksiaan vain tuotteide purkuun tai
lastaukseen. Palvelupaikkojen 35,36 ja 37 raiteet 225kN ja sallittu nopeus 10km/h.
Muilla raiteilla sallittu nopeus 20km/h.
Euroports Rauma Oy:llä ei ole haara‐, sivu eikä vaihtotyö tai järjestelyraiteita
omistuksessaan.
Vaunujen toimitetaan Euroports Rauma OY:n omistamiin terminaaleihin, joissa
purku/lastaus tapahtuu vaunusillalla. Purkaus ja lastaus suoritetaan trukeilla
terminaaleissa.
Varasto pinta‐alaa Euroports Raumalla käytettävissään n. 270 000m².

3.1.3

4. Maksut

Palveluista annetaan pyydettäessä tarjous.
Hinnoittelu perustuu tavaralajiin, käytön tehokuuteen ja toiminnasta
syntyviin käyttökustannuksiin sekä näihin liittyviin sovittuihin lisäpalveluihin.
Palvelupaikan ylläpitäjän viitteellinen ohjehinta on 9.00 €/t (purku
rautatievaunusta
ja siirto varastoon). Näiden hintojen lisäksi satamaosakeyhtiö perii
oman hinnastonsa mukaisia soveltuvia maksuja, kuten varastovuokria ja
tavaramaksuja.
https://www.euroports.fi/materials.php?udpview=hinnasto
Hinnoittelussa käytetään yleisiä markkinaehtoisia hinnoittelutapoja. Yhtä
hinnastoa ei ole, vaan asiakkaan tarpeet ja tuotteen ominaisuudet
määrittävät kulloinkin hinnoittelun perusteet: tavaran laatu, kiertonopeus,
toiminnan tehokkuus ja mahdolliset lisäpalvelut muodostavat pohjan
hinnoittelulle. Hinnoitteluun vaikuttavat volyymi sekä sopimuksen pituus,
tavaran käsittely, tilankäyttö, paino, tilavuus, operatiivinen toiminta ym.,
joilla on olennainen vaikutus kustannuksiin.
4.1

Tiedot maksuista

4.2

Tiedot alennuksista

5.1

Juridiset vaatimukset

5.2
5.3
5.4

Tekniset ehdot
Rautatieliikenteeseen liittyvien palveluiden oma tuotanto
IT‐järjestelmät

Mahdolliset myönnettävät alennukset ovat volyymiperusteisia ja niihin
vaikuttavat myös tavaran ominaisuudet. Alennuksista sovitaan erikseen.
Neuvotteluissa hakijoille myönnettävät alennukset perustuvat asiakaskohtaisten
tavaralajien ja volyymien aiheuttamiin todellisiin kustannuksiin, mahdolliset
alennukset kohdistuvat samalla tavalla kaikkiin asiakkaisiin.

5. Käyttöehdot

6. Kapasiteetin käyttöoikeuden myöntäminen

6.1

6.2

6.3

Rauman Satama Oy toimii hallinnoijana satamaan saapuvassa rataverkossa.
Ehdot löytyvät Rauman Satama Oy:n Rautateiden verkkoselosteesta.
Liikkuvan kaluston on täytettävä Suomessa voimassa olevat lainsäädännön
mukaiset vaatimukset. Ehdot löytyvät Rauman Satama Oy:n Rautateiden
verkkoselosteesta.
Ei omaa palvelutuotantoa.
Palvelupaikan ylläpitäjä ei edellytä IT järjestelmiensä käyttöä.

Käyttöoikeutta tai palveluita koskevat hakemukset

Hakemus voidaan laatia vapaamuotoisesti (esim. vapaamuotoinen sähköposti),
hakemuksia voidaan vastaanottaa jatkuvasti eri viestintäkanavia käyttäen.
Hakemuksen vähimmäistiedoissa tulee mainita (hakijan yhteystiedot, tavaran
laatu, junien aikataulut ja volyymiennusteet)
Ratakapasiteetin hakijan on haettava ratakapasiteettia rataverkon haltijalta
raideliikennelain 1302/2018 117 §:ssä säädetyllä tavalla.Ratakapasitettia on
haettava Rauman Satama Oy:ltä kutakin aikataulukautta varten aikaisintaan 12 ja
viimeistään kahdeksan kuukautta ennen aikataulukauden voimaantuloa. Uutta
ratakapasiteettia tai ratakapasiteetin muutosta voidaan hakea säännöllistä
liikennettä varten myös ratakapasiteetin jakamista koskevan päätöksen
antamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään neljä viikkoa ennen säännöllisen

Hakemuksiin vastaaminen

Vastaukset tarjouspyyntöihin tullaan antamaan
vähintään rautatiealan sääntelyelimen antamien määräaikojen mukaisessa
aikaikkunassa (14/30 PV), käytännössä nopeamminkin. Kapasiteetin
niukkuustilanteessa ensisijaisuusperusteena sovelletaan jo
voimassa olevia ja myönnettyjä reittien käyttöoikeuksia sekä voimassa olevia
sopimuksia.
Kapasiteetin niukkuustilanteessa otetaan huomioon komission
täytäntöönpanoasetuksen 10 artiklan mukainen koordinaatiomenettely.
Tilanteissa, joissa pidempiaikaiset kapasiteetin niukkuustilanteet ovat
todennäköisiä, palvelupaikan ylläpitäjän pyrkimyksenä on
kokonaiskapasiteetin lisääminen.

Tiedot käytettävissä olevasta kapasiteetista ja tilapäisistä
kapasiteetti rajoitteista

Rauman Satama Oy tiedottaa rataverkon käyttäjiä raiteiden käyttöön vaikuttavista
rajoituksista. Muista palvelupaikan käyttöön
liittyvistä, teknisistä ominaispiirteistä ja mahdollisista kapasiteettirajoituksista
koskevista muutoksista ilmoitamme kotisivuillamme www.euroports.fi. Asiaa voi
myös tiedustella suoraan yksikönpäälliköiltämme
https://euroports.fi/contact.php?udpview=tekniikka‐ja‐tuotanto

