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 Traileriliikenne Hietasen satamassa Trailerin tuojan ja noutajan tulee ilmoittautua Stevecon autovastaanotossakulkuluvan saamiseksi. Myös niiden kuljetusliikkeiden, autovastaanotossa. Näin varmistetaannouto oikeasta paikasta. Ilmoittautuminen tulee suorittaa jokaiselle terminaalikäynnille erikseen.Autovastaanotto on auki ma-pe 06:00varaston 5-vuoron työnjohtajalle.  Trailerin tuojalla on autovastaanotolle saavuttaessa oltava mukana täytettyrahtikirja/CMR ja tarvittavat tullidokumejättöpaikalle.  Tuonti- tai transitotrailereita noudettaessa on jo ennen noutoa haettava noutoviitelastinluovutuksesta. Noutoviitteen saamiseksi huolitsijan tulee toimittaatäytetty terminaali-ilmoitus ja tullin vahvistamaStevecon lastinluovutus lähettää noutoviitteen sähköpostitse huolitsijalle. Kuljettajan tuleeesittää noutoviite autovastaanotossa, josta kulyhteystiedot löytyvät Hietasen terminaalin asiointiohjeestahttp://www.steveco.fi/fi/Lomakkeet%20ja%20ohjeet Satamaan arkisin klo 22:00–06:00 ilmoitettava ennakkoon klo 18:00 mennessä. La 11:00noudettavien trailerien ennakkotiedot onmennessä. Ennakkotiedot noutoviitteineen lähetetään sähköpostilla osoitteeseenlastiennakot.hietanen@steveco.fi. Ennakkoilmoituslomake löytyy osoitteestahttp://www.steveco.fi/fi/Lomakkeet%20ja%20ohjeet Pyydämme teitä noudattamaan tätä toimintaohjetta 1.4ongelmitta. Tämän ohjeen laiminlyönnistä joilmoituksen allekirjoittajalta 
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Traileriliikenne Hietasen satamassa 
Trailerin tuojan ja noutajan tulee ilmoittautua Stevecon autovastaanotossa Hietasen portilla kulkuluvan saamiseksi. Myös niiden kuljetusliikkeiden, joilla on pysyväiskulkuluvat tulee ilmoittautua autovastaanotossa. Näin varmistetaan trailereiden sijoittaminen oikeaan paikkaan terminaalissa ja paikasta. Ilmoittautuminen tulee suorittaa jokaiselle terminaalikäynnille erikseen.pe 06:00-22:00 ja la 06:00-11:00. Muina aikoina ilmoittaudutaan H2 
Trailerin tuojalla on autovastaanotolle saavuttaessa oltava mukana täytetty terminaalirahtikirja/CMR ja tarvittavat tullidokumentit. Porttihenkilökunta ohjeistaa kuljettajan trailerin 

tai transitotrailereita noudettaessa on jo ennen noutoa haettava noutoviitelastinluovutuksesta. Noutoviitteen saamiseksi huolitsijan tulee toimittaa lastinluovutukseilmoitus ja tullin vahvistama tullidokumentti. Tarvittavat dokumentit saatuaanlastinluovutus lähettää noutoviitteen sähköpostitse huolitsijalle. Kuljettajan tuleeesittää noutoviite autovastaanotossa, josta kuljettaja ohjeistetaan noutopaikalle.yhteystiedot löytyvät Hietasen terminaalin asiointiohjeesta osoitteessa http://www.steveco.fi/fi/Lomakkeet%20ja%20ohjeet. 
 välisenä aikana saapuvien tai noudettavien trailereiden tiedot on ilmoitettava ennakkoon klo 18:00 mennessä. La 11:00-ma 06:00 välisenä aikana saapuvienoudettavien trailerien ennakkotiedot on toimitettava perjantaina tai arkipyhän Ennakkotiedot noutoviitteineen lähetetään sähköpostilla osoitteeseen. Ennakkoilmoituslomake löytyy osoitteesta http://www.steveco.fi/fi/Lomakkeet%20ja%20ohjeet. 

tamaan tätä toimintaohjetta 1.4.2017 alkaen, jotta liikenne ongelmitta. Tämän ohjeen laiminlyönnistä johtuvat Stevecon/tullin lisämaksut veloitamme terminaali

firstname.lastname@steveco.fi   

Hietasen portilla pysyväiskulkuluvat tulee ilmoittautua trailereiden sijoittaminen oikeaan paikkaan terminaalissa ja paikasta. Ilmoittautuminen tulee suorittaa jokaiselle terminaalikäynnille erikseen. ilmoittaudutaan H2-

terminaali-ilmoitus, ohjeistaa kuljettajan trailerin 

tai transitotrailereita noudettaessa on jo ennen noutoa haettava noutoviite Stevecon lastinluovutukseen valtakirja, tullidokumentti. Tarvittavat dokumentit saatuaan, lastinluovutus lähettää noutoviitteen sähköpostitse huolitsijalle. Kuljettajan tulee jettaja ohjeistetaan noutopaikalle. Tarkemmat ohjeet ja 

trailereiden tiedot on 06:00 välisenä aikana saapuvien tai toimitettava perjantaina tai arkipyhän aattona klo 18:00 Ennakkotiedot noutoviitteineen lähetetään sähköpostilla osoitteeseen 

liikenne Hietasessa sujuisi Stevecon/tullin lisämaksut veloitamme terminaali-


