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8.11.2013 (päivitetty 03.11.2017)

TOIMINTAOHJE
VIENNIN ENNAKKOTIETOJEN ANTAMINEN JA
PUNNITUSTILAUS TERMINAALI-ILMOITUKSELLA
Vientierään liittyvät buukkaustiedot ja mahdollinen VGM
punnitustilaus (1.7 alkaen) tulee toimittaa ennakkoon Stevecon
terminaali-ilmoituksella sähköpostitse arkisin ja juhlapyhien aattona
klo: 8-15 välisenä aikana ja hyvissä ajoin ennen kontin toimitusta
terminaaliin.
Vuosaari: mrn.hct@steveco.fi
Kotka Mussalo: mrn.kct@steveco.fi
Kotka Hietanen: hie.mrn@steveco.fi
Punnitustilaukset Hietanen Linjanhoito.hietanen@steveco.fi
Jälkikäteen tilattavat punnitukset (jo satamassa olevat kontit)
Punnitustilaus toimitetaan sähköpostilla
Mussalo: 5vuoro.mussalo@steveco.fi
Vuosaari: terminal.hct@steveco.fi
Hietanen: Linjanhoito.hietanen@steveco.fi
Terminaali-ilmoituksen antaja saa kuittaukseksi viitteen vahvistuksen
kahden tunnin kuluessa terminaali-ilmoituksen vastaanotosta.
Vahvistus sisältää myös e-Waybill palvelun käyttöä varten tarvittavan
käyttäjätunnuksen ja salasanan. Mikäli viite halutaan toiseen
sähköpostiosoitteeseen, siitä on oltava maininta sähköpostissa.
Käsittelyn nopeuttamiseksi, merkitse sähköpostin otsikoksi
valtamerivarustamon viite. Ennakkoon toimitettavalla terminaaliilmoituksella on ilmoitettavat tiedot jatkossa oltava kopioitavassa
muodossa, puutteellisesti täytettyjä terminaali-ilmoituksia emme
käsittele.
MRN voidaan ilmoittaa erikseen sähköpostilla, laivan closing timeen
mennessä.
VGM punnitus (1.7.2016 alkaen) tehdään konttien saapuessa
terminaaliin. Punnitustulos lähetetään terminaali- ilmoituksella
ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Steveco Oy:n

punnituskapasiteetti tulee alkuun olemaan rajallinen, joten Steveco
Oy ei vastaa mahdollisista odotuskuluista tai VGM closing timen
ylityksistä.
Alla ohjeistus ennakkoon toimitettavan terminaali-ilmoituksen
täytöstä.
PAKOLLISET TIEDOT (kopioitavassa muodossa):
VGM-PUNNITUS SUORITETAAN SATAMASSA rasti ruutuun mikäli
tilataan punnitus Stevecolta
A.VGM punnituksen maksaja ja viite. Merkitse maksajan nimi ja
viite
B.VGM-tiedon vastaanottajan sähköpostiosoite Merkitse
sähköpostiosoite kopioitavassa muodossa mihin punnitustulos
lähetetään.
1.YKSIKÖN NUMERO: Merkitse tähän koko vientibuukkauksen
kontti määrä esim 5x40’ HC. HUOM! Konttitiedot ilmoitetaan
kontin saapuessa satamaan asiointiohjeen mukaisesti.
2. KOKO: Kontin koko
3. TYYPPI: Kontin tyyppi
4. TAVARAN BRUTTOPAINO: Merkitse tähän buukattu määrä
tonneina.
5. YKSIKÖN HALTIJA: Merkitse tähän kontin haltijan nimi (Tyhjän
kontin omistaja).
6. TAVARAMAKSULUOKKA (vain Helsingin lasteille)
8. TAVARAN KUVAUS: Merkitse tavaran kuvaus mahdollisimman
tarkasti.
9. IMGD-LUOKKA/YK NUMERO: Merkitse mahdollisen vaarallisen
aineen luokitustieto.
14. LAIVA: Merkitse sen aluksen tai laivavarustamon nimi johon
vientibuukkaus lastataan.
16. VARUSTAMON VIITE: Merkitse valtamerivarustamon viite.
17. LAIVAUSPÄIVÄ: Merkitse laivan oletettu (annettu) lähtöpäivä.
18 MÄÄRÄSATAMA: Merkitse se satama, jossa buukkaus puretaan
feeder- laivasta.
19. TERMINAALI Merkitse (jos tiedossa) laituri/terminaali missä
buukkaus puretaan feeder- laivasta.
22. NOSTON ja TERMINAALIMAKSUN MAKSAJA: Merkitse
maksun maksajan nimi.
23. VIITE: Merkitse viite, jos sellainen on.
24. KENTTÄVUOKRAN MAKSAJA: Merkitse maksun maksajan nimi.
25. VIITE Merkitse viite, jos sellainen on.

26.TAVARA-JA AREX MAKSUN MAKSAJA: Merkitse maksun
maksajan nimi.
27. VIITE: Merkitse viite, jos sellainen on.
28. TERMINAALI-ILMOITUKSEN ANTAJA Merkitse ilmoituksen
antajan nimi
29. ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS: Merkitse ilmoituksen
antaja nimi (sähköpostin allekirjoitus riittää terminaali-ilmoituksen
allekirjoitukseksi).
30. PUHELINNUMERO: Merkitse puhelinnumero, josta voi
tiedustella lisätietoja tarvittaessa.
Vientierän tiedot sisältävä terminaali-ilmoitus tulee olla toimitettuna
etukäteen yllä kuvatulla tavalla, jotta kontit voidaan vastaanottaa
terminaaliin.
Huom! Terminaali-ilmoituksen allekirjoittaja on vastuussa tietojen
oikeellisuudesta. Korjaus- ja uusintalaskutuksesta aiheutuvat kulut
veloitetaan terminaali-ilmoituksen allekirjoittajalta.

