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TUONNIN TERMINAALI- ILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE 
 
Terminaali-ilmoitus on yksikköliikenteessä satamaoperaattorin tärkein kuljetustietolähde. Tuontikontin 
luovutus tapahtuu terminaali-ilmoitusta, varustamon valtakirjaa sekä tullidokumenttia vastaan. 
 
Puutteellisesti annetut tiedot aiheuttavat useimmissa tapauksissa lisätyötä ja kustannuksia. Ohjeistus on 
tehty auttamaan asiakkaita terminaali-ilmoituksen täytössä. Numerointi ohjeessa viittaa terminaali-
ilmoituksen vastaavaan ruutuun. 
 
Tummennetut tiedot ovat pakollisia kenttiä. 
 
 
YKSIKÖN NOUTO TERMINAALISTA (tuontiyksikön luovutus terminaalista asiakkaalle) 
  

1. VASTAANOTTAJAN OSOITE: Merkitse manuedi-/nettipassituksella ilmoitettu vastaanottaja ja osoite 
2. MÄÄRÄTULLIPAIKKA: Merkitse manuedi-/nettipassituksella ilmoitettu tullitoimipaikka/valtuutettu 

vastaanottaja, joka päättää passituksen 
3.  KULJETUSLIIKE: Merkitse yksikköä noutavan kuljetusliikkeen nimi. 
4.  REKISTERINUMERO: Merkitse noutavan auton rekisterinumero tai VR:n vaununumero. 
5.  LAIVA: Merkitse sen laivan nimi, jolla yksikkö on tullut terminaaliin. 
6.  TUONTIPÄIVÄ: Merkitse yksikön maahantulopäivä. 
7. HUOLITSIJA: Merkitse huolintaliikkeen nimi. 
8. HUOLITSIJAN HUOMAUTUKSET: Merkitse mahdolliset omat toimeksiantoa koskevat  
 huomautukset. 
9. TYHJÄ/TÄYSI YKSIKKÖ: Rastita yksikön tilan luonne. 
 
 
MAKSAJAN TIEDOT: 
 
10. NOSTON JA TERMINAALIMAKSUN MAKSAJA: Merkitse maksun maksajan nimi tai Stevecon  

asiakasnumero. 
11. VIITE: Merkitse edellä olevan maksun maksajan mahdollinen oma viite. 
12. KENTTÄVUOKRAN MAKSAJA: Merkitse maksun maksajan nimi tai Stevecon asiakasnumero. 
13. VIITE: Merkitse edellä olevan maksun maksajan mahdollinen oma viite. 
14. TAVARA- JA AREX-MAKSUN MAKSAJA: Merkitse maksun maksajan nimi tai Stevecon 
 asiakasnumero. 
15. VIITE: Merkitse edellä olevan maksun maksajan mahdollinen oma viite. 
 
 
YKSIKÖN TIEDOT: 
 
16. YKSIKÖN NUMERO: Merkitse kontin tai vastaavan tunnus; semitrailerin rekisterinumero. Mikäli erällä 

on useampia kontteja, merkitse tähän konttien kokonaismäärä, esim. 54 x 40’ 
17. KOKO: Merkitse yksikön pituus jalkoina (semitrailerit metreinä). 
18. TYYPPI: Merkitse yksikön tyyppi (esim. HC, DC; semitrailerit = ST). 
19. TAVARAN BRUTTOPAINO: Merkitse yksikköön lastatun tavaran bruttopaino (tavaran paino 

pakkauksineen). 
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20. YKSIKÖN HALTIJA: Merkitse kontin tai vastaavan haltijan nimi. (tyhjän kontin/trailerin omistaja) 
21. TAVARAMAKSULUOKKA: Merkitse tavaramaksuluokka (pakollinen vain Helsingissä). 
22. TAARA: Merkitse yksikön oma paino. 
23. TYHJÄN YKSIKÖN PALAUTUS / HUOMAUTUKSET: 
 Merkitse palautusosoite ruutuun varikko tai terminaali, johon tyhjä yksikkö palautetaan. 
 Merkitse kiintiö kohtaan asiakaskiintiö, jolle yksikkö palautetaan. 
 Merkitse huomautukset kohtaan yksikköä koskevat mahdolliset erityistiedot. 

 
 
ILMOITUKSEN ANTAJAN TIEDOT: 
 
24. TERMINAALI-ILMOITUKSEN ANTAJA (YRITYS): Merkitse ilmoituksen antavan yrityksen nimi. 
25. TERMINAALI-ILMOITUKSEN ANTAJA (HENKILÖ): Merkitse ilmoituksen laatineen henkilön nimi 
26. PUHELINNUMERO TAI SÄHKÖPOSTI: Merkitse ilmoituksen laatineen henkilön puhelinnumero tai 
sähköposti. 
 
Huom! Terminaali-ilmoituksen antaja on vastuussa tietojen oikeellisuudesta. Korjaus- ja 
uusintalaskutuksesta aiheutuvat kulut veloitetaan terminaali-ilmoituksen allekirjoittajalta.  
  
  
Mikäli terminaali-ilmoituksen tiedot poikkeavat lopullisesta manuedi-/nettipassituksen saateasiakirjasta, 
Steveco Oy:llä on oikeus veloittaa tullit, arvonlisäverot tai muut maksut terminaali-ilmoituksen 
allekirjoittajalta välittömästi. Lisäksi Steveco Oy:llä on oikeus saada 250 euron suuruinen korvaus tästä 
yhtiölle aiheutuneista kuluista. 
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