Hinaus
Hinauspalveluntarjoajien vähimmäisvaatimukset

Porin Satama Oy myöntää luvan tarjota palveluita Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) 2017/352 mukaisesti Porin Satama Oy:n hallinnoimalla satama-alueella ja
edellyttää seuraavia vaatimuksia niiltä palveluntarjoajilta ja niiden alihankkijoilta, jotka
ilmoittautuvat hoitamaan Porin Satama Oy:n alueella alusten hinausta.
Porin Satama Oy tekee päätöksen kolmen (3) kuukauden sisällä yritysten tekemien
ilmoitusten/ ilmoittautumisten perusteella. Porin Satama Oy:lle tehtävissä ilmoituksissa
tulee kuvata miten yritys tulee järjestämään toimintansa ja että se täyttää seuraavat
vähimmäisvaatimukset. Ilmoitukseen tulee liittää dokumentit, jotka osoittavat yrityksen
täyttävän jäljempänä asetettavat vähimmäisvaatimukset.

1. Yleiset vähimmäisvaatimukset
1.1. Yrityksen on noudatettava lakeja ja asetuksia, oltava rekisteröitynyt kaupparekisteriin
tai muuhun EU-alueen yritysrekisteriin. Palvelun tarjoajan tulee täyttää tilaajan
selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset vaatimukset. Yrityksen on
liityttävä tilaajavastuu.fi-palveluun tai osoitettava todistuksilla neljännesvuosittain julkisten
velvoitteiden hoitaminen.

2. Hinaukseen liittyvät vähimmäisvaatimukset
2.1. Yritys sitoutuu tarjoamaan Porin Satama Oy:n hallinnoimalla alueella hinauspalveluja
luotettavasti ja tasapuolisesti kaikille aluksille kysynnän mukaisesti. Palveluja tarjoava
yritys laskuttaa palvelut suoraan varustamoilta tai sen edustajalta
2.2. Kaikilta työhön osallistuvilta edellytetään työhön perehdytys. Satamajärjestyksen ja
satamassa noudatettavien työturvallisuus- ja turvaohjeiden sekä satama-alueella
voimassa olevien viranomaislupien ehtojen noudattamista. Työssä on noudatettava
palvelutason ja työturvallisuuden kannalta riittävää miehitystä
2.3. Hinauspalvelut on suunniteltava ja tuotettava niin, ettei palveluja käyttäville aluksille tai
muulle satamaliikenteelle aiheudu palvelusta johtuvaa odotusta tai haittaa.
2.4. Hinauspalveluita tuottavan yrityksellä on oltava voimassa oleva 10 milj. €
vastuuvakuutus mahdolliseen vahinkotilanteeseen niin että vakuutus kattaa Porin Satama
Oy:lle ja sen asiakkaille mahdollisesti aiheutuvat vahingot
2.5. Hinauspalveluja tuottavan yrityksen on raportoitava palvelun tuottamisen yhteydessä
tapahtuneista laituri, merenkulunturvalaiteiden ym. vahingoista Porin Satama Oy:lle
2.6 Hinauspalveluun käytettävän kaluston tulee soveltua hinaamiseen ja alusten
avustamiseen kaikissa paikallisissa olosuhteissa.
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2.7. Porin Satama Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä vähimmäisvaatimuksia
perustelluista syistä.

3. Muutoksen haku ja toiminnan päättäminen
3.1. Palveluntarjoaja voi valittaa Porin Satama Oy:n tekemästä päätöksestä Liikenne- ja
Viestintävirastoon.
3.2. Palveluntarjoajalla on velvollisuus Porin Satama Oy:n pyynnöstä osoittaa, että se
noudattaa asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Porin Satama Oy voi peruuttaa oikeuden
palveluiden tarjoamiseen, mikäli palveluntarjoaja ei Porin Sataman kirjallisesta
huomautuksesta 4 viikon kuluessa korjaa toimintaansa vähimmäisvaatimusten mukaiseksi.
3.3. Porin Satama Oy:llä on oikeus kieltää palveluntarjoajan toiminta satama-alueella
välittömästi, mikäli palveluntarjoaja tahallisesti tai törkeällä tavalla rikkoo
vähimmäisvaatimuksissa asetettuja ehtoja ja velvoitteita.
3.4. Porin Satama Oy:n ja palvelutarjoajan välille laaditaan hyväksyntäasiakirja palvelujen
tarjoamisesta sataman alueella, jossa määritellään vähimmäisvaatimusten täyttyminen.
3.5. Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa Porin Satama Oy:lle aikomuksestaan lopettaa tai
muuttaa hinauspalveluiden tarjoaminen satama-alueella. Ilmoitus tulee tehdä vähintään
[kuusi (6) kuukautta] ennen palveluiden tarjoamisen lopettamista/muuttamista.
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