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 Tankkauspalveluntarjoajien vähimmäisvaatimukset 
 
Hangon Satama – Hangö Hamn Oy Ab (jäljempänä Satama) myöntää oikeuden tarjota pal-
veluita Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/352 mukaisesti Sataman 
hallinnoimalla satama-alueella ja edellyttää seuraavia vaatimuksia niiltä palveluntarjoajilta ja 
niiden alihankkijoilta, jotka ilmoittautuvat hoitamaan Sataman alueella alusten tankkausta. 
 
Tankkauspalveluilla tarkoitetaan satamapalveluasetuksen mukaisesti vesiliikenteen aluksen 
täydentämistä kiinteällä, nestemäisellä tai kaasumaisella polttoaineella tai muulla energialäh-
teellä, jota käytetään vesiliikenteen aluksen käyttövoimana sekä yleisen ja erityiseen ener-
gian saantiin aluksella sen ollessa laiturissa. 

Satama tekee päätöksen neljän (4) kuukauden sisällä yritysten tekemien ilmoitusten/ ilmoittau-
tumisten perusteella. Satamalle tehtävissä ilmoituksissa tulee kuvata miten yritys järjestää toi-
mintansa ja että se täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset. Ilmoitukseen tulee liittää doku-
mentit, 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, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekis-
teriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten re-
kisteriin ja se on huolehtinut sosiaaliturvamaksujen, eläkevakuutusmaksujen ja verojen 
maksamisesta. Yrityksen on liityttävä tilaajavastuu.fi- palveluun tai osoitettava todistuk-
silla neljännesvuosittain julkisten velvoitteiden hoitaminen. Toisen EU-maan yrityksen 
kohdalla on noudatettava sen maan vastaavaa lainsäädäntöä sekä olla rekisteröitynyt  
sen maan vastaavissa rekistereissä sekä lisäksi noudatettava muita kansainvälisiä sään-
töjä. 

1.2. Palveluntarjoajalla on oltava riittävät taloudelliset valmiudet palvelun tuottamiseen. 
1.3. Yrityksellä on voimassa oleva vähintään 10 milj. € vastuuvakuutus. Vastuuvakuutus tulee 

kattaa kaikki Satamalle ja sen asiakkaille mahdollisesti aiheuttamat vahingot. 
 
 
2. Tankkaukseen liittyvät vähimmäisvaatimukset 

 
2.1. Yritys sitoutuu tarjoamaan Sataman hallinnoimalla alueella tankkauspalveluja luotet-

tavasti ja tasapuolisesti kaikille aluksille kysynnän mukaisesti. Palveluja tarjoava yri-
tys laskuttaa palvelut suoraan varustamolta tai sen edustajalta. 

2.2. Kaikilta työhön osallistuvilta edellytetään työhön perehdytys, Satamajärjestyksen ja sa-
tamassa noudatettavien työturvallisuus- ja turvaohjeiden sekä satama-alueella voi-
massa olevien viranomaislupien ehtojen noudattamista. Työssä on noudatettava palve-
lutason ja työturvallisuuden kannalta riittävää miehitystä. 

2.3. Tankkauspalvelut on suunniteltava ja tuotettava niin, ettei palveluja käyttäville aluksille 
tai muulle satamaliikenteelle aiheudu palvelusta johtuvaa odotusta. Ennen tankkauspal-
velun aloitusta tulee Satamalle tehdä ilmoitus, josta ilmenee tankattavan polttoaineen 
laatu, aluksen nimi, laituri ja ajankohta. Saatuaan ilmoituksen Satama myöntää luvan, 
jonka jälkeen tankkausta voidaan suorittaa. 



2.4. Tankkauspalvelut on suunniteltava ja tuotettava niin, ettei veteen tai maaperään ai-
heudu päästöjä. Tankkauspalveluita tuottavan yrityksen tulee varautua riittävällä torjun-
tavälineistöllä ja sadevesikaivojen peittämiseen tarkoitetulla materiaalilla. 

2.5. Palveluntuottajan tulee palvelua tuottaessaan noudattaa niitä henkilöstöä koskevia    
säädöksiä ja sopimuksia, mitä toimiminen EU:n sisämarkkinoilla ja Suomessa velvoite-
taan ja vaaditaan.   

2.6. Tankkauspalveluun käytettävän kaluston tulee soveltua palvelun tuottamiseen kaikissa 
paikallisissa olosuhteissa. 

2.7. Tankkauspalveluja tuottavan yrityksen on raportoitava palvelun tuottamisen yhtey-
dessä tapahtuneista laituri-, päästö ym. vahingoista Sataman edellyttämällä tavalla. 

2.8. Satama pidättää oikeuden muuttaa näitä vähimmäisvaatimuksia. Muutoksista ilmoitetaan 
palveluntarjoajille ennen muutosten voimaantuloa 

 
 
 
3. Muutoksen haku ja toiminnan päättäminen 

 
3.1. Palveluntarjoaja voi valittaa Sataman tekemästä päätöksestä,sen mukaan mitä asiasta 

on säädetty. 
3.2. Palveluntarjoajalla on milloin tahansa velvollisuus Sataman pyynnöstä osoittaa, että se 

noudattaa asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Satama voi peruuttaa oikeuden palveluiden 
tarjoamiseen, mikäli palveluntarjoaja ei Sataman kirjallisesta huomautuksesta 14 päivän 
kuluessa korjaa toimintaansa vähimmäisvaatimusten mukaiseksi. 

3.3. Satamalla on oikeus kieltää palveluntarjoajan toiminta satama-alueella välittömästi, 
mikäli palveluntarjoaja tahallisesti tai törkeällä tavalla rikkoo vähimmäisvaatimuk-
sissa asetettuja ehtoja ja velvoitteita. 

3.4. Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa edellä kohdassa 2.1 tarkoitetun palvelu tarjonnan 
muutoksesta Satamalle vähintään [kolme (3) kuukautta] ennen muutoksen voimaan-
tuloa. 

3.5. Sataman ja palveluntarjoajan välille laaditaan hyväksyntäasiakirja palvelujen tarjoami-
sesta sataman alueella, jossa määritellään vähimmäisvaatimusten täyttyminen. 

3.6. Tämä vähimmäisvaatimus- sekä hyväksyntäasiakirja laaditaan suomen- ja englanninkie-
lisinä. Näiden asiakirjojen tulkintaa koskevissa riitatilanteissa sovelletaan suomenkielistä 
tekstiä. 

3.7. Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa Satamalle aikomuksestaan muuttaa tai lopettaa tank-
kauspalvelujen tarjoaminen satama-alueella. Ilmoitus tulee tehdä vähintään kolme (3) 
kuukautta ennen palveluiden tarjoamisen muutosta tai lopettamista. 
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