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Ohjeita Kouvolan terminaalissa asioiville 

Stevecon terminaali Kouvolassa, Tiilitie 9, palvelee arkisin 08-16. 
 
Kouvolan terminaalissa on otettu käyttöön Truck Appointment System, (TASS), varausjärjestelmä, jonka kautta 
kuljetusliikkeet pääsevät varaamaan itselleen purku-/lastausajat terminaalissa. Kun varaus tehdään, pitää TASS 
järjestelmään ilmoittaa auton rekisterinumero ja lastattaessa kuorman noutoviite jonka Steveco Oy on antanut (197-
alkuisia vuonna 2022) . Kun auto tulee purkamaan – tarvitaan vain auton rekisterinumero. Varaukset voidaan tehdä 
08-15 väliselle ajalle. (Klo 15-16 on viimeinen varattavissa oleva aika) Alla linkki TASS-järjestelmän ohjeisiin 
https://www.steveco.fi/material/attachments/ezuSIijdc/tass_fi_yleisohje.pdf 
 
TASS-järjestelmän käyttö lyhyesti: 

- Kuljetusliike rekisteröityy TASS-järjestelmän käyttäjäksi osoitteessa https://tass.kube.goswift.eu/steveco/ 
- Kuljetusliike lisää omaan profiiliinsa työntekijät (kuljettajat) jotka järjestelmää käyttävät 
- Kuljettajat lataavat sovelluskaupasta ”Steveco mobile” sovelluksen; 

o Lataa ”Steveco Mobile” sovellus puhelimesi sovelluskaupasta. 
o Anna sovellukselle luvat viestiä puhelimesi kanssa, sekä käyttää GPS-sijaintiasi. 
o Hyväksy tietosuojakäytäntö ja lisää puhelin numerosi muodossa Maatunnus ja puhelinnumero ilman 

ensimmäistä nollaa 123456789. Kaikki yhteen kirjoitettuna. 
o Aktivointikoodi toimitetaan ilmoittamaasi numeroon tekstiviestitse, ja se on syötettävä ohjelmaan. 
o Jos kuljettajalle ei ole avoimia ajanvarauksia, mitään tietoja ei näytetä. 
o Kun ajanvaraus on luotu kuljettajan puhelinnumerolla, kuljettaja näkee varauksen 

matkapuhelimessaan. 
o Varauksen jälkeen kuljettaja saa TASS-järjestelmään varaamaansa aikaikkunaan ilmoituksen millä 

laiturilla purku/lastaus tapahtuu. 
o Paina ”Start trip”, kun aloitat matkan kohti terminaalia. 
o  Jos kuljetus on myöhässä tai etuajassa, voidaan määrittää uusi purkausaika matkapuhelimen avulla 

käyttämällä ”Edit my shedule” -toimintoa ja valitsemalla purkausajan sen mukaan, milloin arvioidaan 
saapuvan terminaaliin. 

o Saapuessasi terminaaliin, valmistele lastitila ja aja suoraan sinulle ilmoitettuun lastausramppiin 
 
Terminaalialueella pitää käyttää heijastavaa vaatetusta 
Kuljettaja ei saa kulkea terminaalin sisällä vaan ainoastaan laiturialueella, kuormattavan ajoneuvonsa välittömässä 
läheisyydessä niin että lastaushenkilökunta näkee hänet. 
 
Saapuminen ja ajo-ohje Kouvolan terminaaliin; 
Autot saapuvat terminaalialueelle Tiilitien portista.  
Varastoterminaalille ajetaan suoraan eteenpäin, rakennus C-KCY1 (kuva) 
Laiturit 1–4 sijaitsevat rakennuksen oikealla puolella ja laiturit 5–8 rakennuksen vasemmalla puolella 
Autojen odotusalue sijaitsee varaston edessä kuvan mukaisessa paikassa, laitureiden 1–4 läheisyydessä 
Jos joudut odottamaan kuormasi dokumentteja niin yhdistelmä pitää siirtää odotusalueelle. Laiturialueelle ei saa 
jäädä odottamaan vaan alueet on varattu kuormauksia/purkuja varten. 
Terminaalin työntekijät toimittavat paperit kuljettajalle, kun ne valmistuvat. 
Terminaalissa kuljettajalla on oikeus kulkea ainoastaan laiturialueen välittömässä läheisyydessä 
 
Yhteistyö terveisin 
Steveco Logistics 
Kouvola Container Yard 
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