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OULUN VAPAAVARASTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

voimaan 1.3.2013

I Yleisiä määräyksiä
1§
Oulun Satama harjoittaa Oritkarin satama-alueella vapaavarastotoimintaa Valtioneuvoston antamalla
luvalla. Vapaavarastoon voidaan ottaa säilytettäväksi sekä tullaamatonta että tullattua tavaraa,
noudattaen Euroopan yhteisön ja Suomen lainsäädäntöä sekä vapaavaraston järjestyssääntöä.
2§
Varastovuokrat ja muut varastoon panoon ja ottoon liittyvät maksut veloitetaan kulloinkin voimassa
olevan liikelaitosten johtokunnan vahvistaman hinnaston mukaisesti. Vapaavarasto on avoinna
arkipäivisin virka-aikana.
II Tavaran varastoiminen ja säilyttäminen
3§
Tavaran haltija tai hänen asiamiehensä, joka haluaa varastoida tavaraa vapaavarastoon, on toimitettava
siitä varastonpitäjälle tulliviranomaisen antamat asiakirjat, joista ilmenevät tiedot asiamiehestä ja/tai
tavaranhaltijasta. Asiakirjasta on selvittävä tavaran merkit, numerot, lukumäärä ja pakkauslaji sekä
bruttopaino ja yleinen kauppanimitys. Tuontitavaroista on lisäksi merkittävä tiedot kulkuneuvosta, jolla
tavara on tuotu maahan, maahantulopäivä, rajanylityspaikka sekä alkuperä- ja lähetysmaa. Tavara
varastoidaan asiamiehen nimiin, jollei tämä varastoon panon yhteydessä kirjallisesti muuta ilmoita.
4§
Tavaraa vastaanotettaessa todetaan tulliviranomaisen antamien asiakirjojen ja varastoitavan tavaran
yhtäpitävyys. Tavaraa, joka voi aiheuttaa haittaa tai vaaraa terveydelle, muille varastoiduille tavaroille
tai varastotiloille, ei oteta säilytettäväksi. Vapaavarastoon ei oteta ammuksia tai muita räjähteitä,
herkästi syttyviä, syövyttäviä tai muita terveydelle tai omaisuudelle vahingollisina pidettäviä tavaroita.
5§
Sillä, jonka nimiin tavara on varastoitu tai hänen valtuuttamallaan, on oikeus tarkastaa varastoon
pantua tavaraa ja ottaa siitä näytteitä. Tavaran tarkastamisesta ja näytteen ottamisesta on
varastonpitäjälle annettava erillinen ilmoitus. Toimenpiteelle on vaadittaessa saatava tulliviranomaisen
lupa. Varastossa käytäessä on aina oltava varastonpitäjän edustaja mukana. Varastossa käynneistä
veloitetaan maksu voimassa olevan hinnaston mukaan.
6§
Varastossa ei saa myydä tavaraa eikä asettaa näytteille. Varastossa olevan tavaran käyttäminen on
kielletty ilman Oulun Tullin lupaa.
7§
Tavaraa varastosta otettaessa on tavaran haltijan tai asiamiehen toimitettava varastonpitäjälle
tulliviranomaisen luovutuspäätös tai tullipassitus. Tavara luovutetaan sille, jonka nimiin tavara on
varastoitu tai hänen kirjallisesti valtuuttamalleen henkilölle. Luovuttamisen edellytyksenä on, että
tavaran haltuunottamisesta, säilyttämisestä, hoitamisesta ja muusta tavaran käsittelystä tulevat maksut
on suoritettu tai niistä on annettu riittävä vakuus.

Tavaraa pantaessa vapaavarastoon ja sieltä otettaessa on varastonpitäjä tai hänen edustajansa oltava
aina paikalla sekä tavaran haltija tai hänen valtuuttamansa asiamies.
Varastonpitäjällä on panttioikeus tavaraan. Mikäli vapaavarastoon varastoituna olevaan tavaraan
kohdistuneita maksuja on suorittamatta kolmelta kuukaudelta, on varastonpitäjällä oikeus pidättää
tavara ja myydä se huutokaupalla tai toimia muuten tavaran poistamiseksi vapaavaraston tiloista.
Varastonpitäjän tulee, mikäli mahdollista hyvissä ajoin ennen myyntiä ilmoittaa toimenpiteestä sille,
jonka nimiin tavara on varastoitu. Sen, jolle tavara on myyty, on säädetyssä järjestyksessä selvitettävä
tavara tullissa. Samoin hänen on suoritettava tavaran tuonnin yhteydessä menevät lainmukaiset verot ja
maksut. Tavara on noudettava 14 vrk:n kuluessa saannosta, ellei vapaavaraston kanssa muuta sovita.
Mikäli tavaroita ei noudeta edellä mainitun ajan kuluessa, tavara siirtyy varastonpitäjän omistukseen.
III Vastuu tavarasta
8§
Varastonpitäjä vastaa tavaraan kohdistuneesta vahingosta vain, jos varastonpitäjän näytetään
aiheuttaneen vahingon tahallisesti tai jättäneen noudattamatta tavanomaista huolellisuutta.
Varastonpitäjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu varastoonpanijan ilmoittamista virheellisistä
tiedoista, kuten esim. painosta ja yleisestä kauppanimityksestä.
Varastonpitäjä ei myöskään vastaa tavaraa kohdanneesta vahingosta, vähenemisestä, katoamisesta tai
viivästymisestä, joka on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Ylivoimaiseksi esteeksi
katsotaan myös työtaistelutoimenpiteet.
Varastonpitäjä ei vastaa tavaran sisällön oikeellisuudesta tavaraa pantaessa tai otettaessa
vapaavarastosta.
9§
Korvaus tavaran katoamisesta tai vähenemisestä lasketaan kauppalaskuun merkityn arvon mukaan,
ellei voida osoittaa, että samanlaatuisen tavaran markkina-arvo tai käypä arvo on ollut toinen jo silloin,
kun tavara on otettu varastoon. Tavaran arvon lisäksi korvataan rahtikulut ja muut kuljetukseen liittyvät
maksut. Varastonpitäjä vastaa tavaran vahingoittumisesta enintään siihen määrään, joka olisi korvattava
tavaran tai sen osan kadotessa.
Varastonpitäjän vastuu tavaran haltijaa kohtaan on rajoitettu enintään 10 000 euroon vahinkotapausta
kohden.
10 §
Huomautukset (reklamaatio) tavaran virheistä tai vajeista on puhevallan menettämisen uhalla tehtävä
viimeistään silloin, kun tavara luovutetaan varastosta ja kun kyseessä on tavaran ulkopuolisessa
tarkastuksessa havaittavissa oleva väheneminen tai vahingoittuminen. Jos kyseessä ei kuitenkaan ole
tavaran ulkopuolisessa tarkastuksessa havaittavissa oleva väheneminen tai vahingoittuminen, on
huomautus tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa tavaran luovutuksesta.
11 §
Kanne korvauksen saamiseksi on puhevallan menettämisen uhalla nostettava yhden (1) vuoden
kuluessa siitä, kun tavara on luovutettu varastosta.

12 §
Varastonpitäjä ei vakuuta tavaraa.
13 §
Jollei tavaran katoaminen, väheneminen tai vahingoittuminen kuulu varastonpitäjän vastuupiiriin, on
se, jonka nimiin tavara on varastoitu, vastuussa niistä kustannuksista, joita Euroopan yhteisön tai
Suomen lainsäädännön määräysten perusteella mahdollisesti aiheutuu.
IV Erinäisiä määräyksiä
14 §
Tietoja varastossa säilytettävistä tavaroista annetaan ainoastaan tavaran haltijalle tai hänen kirjallisesti
valtuuttamalle henkilölle tai asiamiehelle. Tietoja voidaan antaa myös tullilain perusteella tietojen
saantiin oikeutetulle.
15 §
Asiattomien pääsy varastoon on kielletty. Varaston alueella asioivien on noudatettava viranomaisten
antamia tarkastus-, liikenne- yms. määräyksiä. Tupakointi on kielletty vapaavarastossa.
16 §
Vapaavaraston järjestyssääntö on saatavana Oulun Sataman hallinnosta ja se on luettavissa Oulun
sataman nettisivuilla (www.ouluport.com).

