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1 EWAYBILL WEB – PALVELU 

1.1 Käyttötarkoitus 

eWaybill web-palvelu on tarkoitettu sisääntulevien täysien konttien tarkkojen rahtikirjatietojen 
antamiseen. Kun tarkat rahtikirjatiedot on annettu eWaybill web-palveluun, voidaan 
konttitehtävien (keikkojen) tekemiseksi rekoille käyttää Stevecon palvelutiskin palvelua 
(aukioloaikoina), Stevecon truck check In kioskia (24h7, Mussalossa ja terminaalin aukioloaikoina 
Vuosaaressa) tai truck check Net web-palvelua (24h7, Mussalossa ja terminaalin aukioloaikoina 
Vuosaaressa).  
 
eWaybill-palvelun käyttö yhdessä truck check Net web-palvelun kanssa mahdollistaa suoran 
sisäänajon terminaalin nostoalueelle automaattikaistaa pitkin ilman vierailua palvelutiskillä myös 
täysien sisääntulevien konttien osalta.  
 
eWaybill-palvelua voidaan käyttää myös vieraasta terminaalista noudettavien tai vaihtoalueelle 
toimitettavien täysien konttien ennakkotietojen syöttöön. Ennakkotietojen syötöstä lähtee 
automaattinen sähköposti-ilmoitus konttiterminaalin työnjohdolle. 

1.2 Käytön edellytykset 

1.2.1 Laitteistovaatimukset 

1.2.1.1 Toimistossa 

Tavallinen Internet yhteydellä varustettu PC, jossa on web-selain. 

1.2.1.2 Kentällä  

Rekkakohtaisesti tavallinen web-selailuun kykenevä Internet yhteydellä varustettu kannettava PC 
tai vastaava web-selailuun kykenvä isompinäyttöinen pääte (suositeltu vaihtoehto) tai 
matkapuhelin (ei tällä hetkellä suositeltu, koska sovelluksen käyttöliittymän kokoa ei ole vielä 
optimoitu mobiilikäyttöön, joten matkapuhelimella käyttö ei ole nopeinta mahdollista.) 
 

1.2.2 Muut vaatimukset:  

Stevecon toimittama viitteen vahvistus (eWaybill Authorization) on oltava käytettävissä kts. 
esimerkkituloste Liite1. Viitteen vahvistus sisältää viitekohtaisen käyttäjäntunnuksen ja 
salasanan joita käytetään sisäänkirjautumisessa eWaybill palveluun. Viitteen vahvistuksen 
saamiseksi tulee terminaali-ilmoitustiedot toimittaa ennen kontin saapumista klo 8-15 välisenä 
aikana Stevecon huolinnan sähköpostiosoitteeseen mrn.kct@steveco.fi (Mussaloon saapuvat 
kontit) tai mrn.vct@steveco.fi (Vuosaareen saapuvat kontit). 
  

file://kovasrv/sysdocs/eServices/eWaybill/Käyttöohjeet/mrn.kct@steveco.fi%20
file://kovasrv/sysdocs/eServices/eWaybill/Käyttöohjeet/mrn.vct@steveco.fi
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1.3 Tiedonkulku käytettäessä eWaybill web-palvelua 
 
Ensimmäisessä vaiheessa toimitetaan mahdollisiman täydelliset terminaali-ilmoitustiedot tai niitä 
vastaavat tiedot Stevecon huolinnan sähköpostiosoitteeseen mrn.kct@steveco.fi (Mussaloon 
saapuvat kontit) tai mrn.vct@steveco.fi (Vuosaareen saapuvat kontit). Lähetettyjen tietojen 
perusteella Stevecon huolinta tekee ns. kontitusviitteen (Stevecon viite), johon kirjataan kyseiseen 
kontituskeikkaan liittyvien konttien määrä ja niiden tyyppi (40 HC, 20 DC tms.) sekä kyseisiin 
kontteihin lastattaviksi tarkoitetut vientierät ja kontituskeikkaan liittyvä varustamon viite. 
 
Alla on lueteltu kaikki ensimmäisen vaiheen terminaali-ilmoituksessa vaadittavat tiedot. Suluissa 
on numerolla ilmaistu vastaava terminaali-ilmoituslomakkeen kohta. 
 

 Koko erän kontti määrä (1) 

 Koko (2) 

 Tyyppi (3) 

 Koko erän paino (4) 

 Yksikön haltija (5) 

 Tavarankuvaus (8) 

 Laiva (14) 

 Varustamon viite (16) 

 Laivauspäivä (17) 

 Määräsatama (18) 

 Maksajatiedot (22,24,26) 
 
Kun kontitusviite on luotu näillä tiedoilla, lähettää Stevecon huolinta kyseiseen kontitusviitteeseen 
liittyvän viitteen vahvistuksen (ks. esimerkkituloste Liite1) siihen sähköpostiosoitteeseen mistä 
terminaali-ilmoituksen tiedot on lähetetty, ellei terminaali-ilmoituksen tietojen yhteydessä 
vastaanotetussa sähköpostissa ole erikseen pyydetty lähettämään viitteen vahvistusta johonkin 
toiseen sähköpostiosoitteeseen. 
 
Vastaanotettuaan viitteen vahvistuksen asiakas voi siinä olevilla käyttäjäntunnuksella ja salasanalla 
kirjautua eWaybill järjestelmään ja syöttää siellä tarkemmat tiedot sisääntulevalle kontille. Esim. 
tiettyjen vientierien kontituskeikkaan voi liittyä esim. 5 konttia, joiden tunnukset ja tarkemmat 
tiedot syötetään eWaybill-palveluun kun ne ovat konttien täytön jälkeen tiedossa. Seuraavassa on 
lueteltu ne tiedot, jotka syötetään tai valitaan eWaybill-järjestelmässä täydentämään terminaali-
ilmoituksen tietoja: 
 

 Auto-valinta: Auton rekisterinumero (syötetään) 

 Vierasterminaali-valinta: Terminaalitunnus, Pukki, tietojen syöttäjän sähköpostiosoite 
(syötetään) 

 Kontin numero (syötetään) 

 Kontin koko ja tyyppi (valitaan) 

 Kontin ISO-koodi (syötetään vierasterminaalikonteille) 

 Sisältö erä/erät (valitaan) 

mailto:mrn.kct@steveco.fi
file://kovasrv/sysdocs/eServices/eWaybill/Käyttöohjeet/mrn.vct@steveco.fi
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 Sisällön paino tai tilavuus (syötetään) 

 Sinetit (syötetään) 

 Rahtikirjanumero (syötetään)  
 
Kun eWaybill palveluun on syötetty sisääntulevan täyden kontin tarkat tiedot, näkyvät ne tämän 
jälkeen sillä auton rekisterillä truck check In kioskissa tai truck check Net www-palvelussa tai 
palvelutiskillä, joita käyttämällä rekkakuski voi tehdä itselleen kyseisen täyden/täysien 
kontin/konttien keikan ja ajaa tämän jälkeen sisään terminaaliin. 
 
 

 
 

Kuva 1-1: Tiedonkulun yleiskuva käytettäessä eWaybill web-palvelua. 
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2 EWAYBILL WEB- PALVELUN KÄYTTÄMINEN 

2.1 Käytön aloittaminen ja sisäänkirjautuminen palveluun 

Siirry Stevecon pääsivulle www.steveco.fi ja valise yläosan valikosta kohta ePalvelut ja klikkaa 
avatuvalla ePalvelujen esittelysivulla olevaa eWaybill-kuvaketta.  
 

 

 
Kuva 2-1: ePalvelut-linkki Stevecon pääsivulla 

 
 
 

 
Kuva 2-2: ePalveluiden esittelysivulla oleva eWaybill-kuvake 

 
  

http://www.steveco.fi/
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Seuraavaksi aukeaa eWaybill palvelun sisäänkirjautumissivu, johon voidaan syöttää Stevecon 
toimittamasta viitteen vahvistuksesta (ks. LIITE1) viitekohtainen käyttäjäntunnus ja salasana sekä 
sen auton rekisterinumero (tai vierasterminaalitiedot), jonka tuomalle kontille/konteille ollaan 
rahtikirjatietoja syöttämässä ks. kuva alla. Jos kontteja tuovan auton rekisterinumero ei ole vielä 
tiedossa, valitse kohta Rekisterinumero ei ole vielä tiedossa. Huomaa myös näytön alareunassa 
oleva lyhyt käyttöohje. 

Kun tiedot vaaditut tiedot on syötetty, paina Jatka-painiketta. 

 

 
Kuva 2-3: Sisäänkirjautumissivu 

 

 
Kuva 2-4: Sisäänkirjautumissivu (AUTO-rahtikirja), johon on syötetty rekisterinumero ja tiedot viitteen 

vahvistukselta  
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Kuva 2-5: Sisäänkirjautumissivu (VIERASTERMINAALI-kontin syöttö), johon on syötetty terminaali, pukki ja tietojen 
syöttäjän sähköpostiosoite sekä tiedot viitteen vahvistukselta  

 

Kuva 2-6: Sisäänkirjautumissivu (VIERASTERMINAALI-kontin päivitys / poisto), johon on syötetty terminaali, pukki ja 
tietojen syöttäjän sähköpostiosoite sekä tiedot viitteen vahvistukselta 
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2.2 Konttinumeron ja konttityypin syöttäminen 

 
Seuraavalla sivulla näkyy kyseisellä käyttäjäntunnuksella ja salasanalla avautuneen kontitusviitteen 
tietoja. Viitteen perustietojen alla näkyy kyseisen auton terminaalikäynnille jo mahdollisesti liitetyt 
kontit. (Terminaalikäynnillä tarkoitetaan kontteja tuovan ja/tai vievän rekan yhtä käyntikertaa 
terminaalissa ja siihen liittyviä sisään ja/tai ulos suuntaisia konttitehtäviä.)  
 
Syötä Yksikön numero-kenttään kontin numero ja valitse sen alapuolelta oikea kontin koko ja 

tyyppi (Esimerkkikuvassa valittu 20 DC). Paina tämän jälkeen Jatka-painiketta.  Jos palvelu 

tunnistaa että kontin tyyppi on reeferyksikön tyyppi, pitää vielä syöttää reeferin asetuslämpötila ja 
kytkentätyyppi. Oletusarvoisesrti on asetuslämpötilan yksiköksi valittu Celcius, mutta syöttö myös 
Fahrenheit -yksiköissä on mahdollinen. Kytkentätyypin oletusarvo on sähkö vaihtoehto tälle 
polttoaine, jolloin yleensä on kyse semitrailerista.Jos huomaat esim. syöttäneesi rekisterinumeron 

väärin paina Edellinen-painiketta ja aloita syöttö alusta. 

 

 
Kuva 2-7: Konttinumeron syöttäminen (AUTO-rahtikirja), koon ja tyypin valinta sekä mahdolliset reefer –tiedot 
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Vierasterminaalikonteille on syötettävä myös ISO-koodi. 
 

Kuva 2-8: Konttinumeron syöttäminen (VIERASTERMINAALI-kontit), koon ja tyypin valinta, mahdolliset reefer –
tiedot sekä ISO-koodin syöttö 
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2.3 Kontin sisältämien vientierien syöttäminen 

 
Seuraavaksi avautuvalla sivulla syötetään kontille sen sisältö vientierä kerrallaan. Valitse yksikölle 
syötettävissä olevasta sisällöstä se vientierä jonka tiedot haluat syöttää. (Esimerkissä alla on valittu 
erä STE2917). Syötä kyseisen vientierän kollimäärä ja tavaran bruttopaino, rahtikirjan numero sekä 
vähintään yksi sinetti. Voit myös syöttää konttiin liittyvän MRN numeron, jos se on tiedossasi. Kun 

vientierän tiedot on syötetty paina Lisää vientierä-painiketta, jolloin kyseinen vientierä lisätään 

kontin sisällöksi ja se tulee näkyviin alapuolen taulukkoon (Yksikölle syötetty sisältö). 
 

 
Kuva 2-9: Vientierän valinta ja sen tietojen syöttäminen 
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Alla olevassa kuvassa on tilanne kun on painettu Lisää vientierä-painiketta ja vientierän sisältö on 

lisätty kontille. Jos haluat lisätä vielä jonkun muun valittavissa olevista vientieristä yksikön 
sisällöksi, syötä sen tiedot kuten edellä esimerkkierän tapauksessa esitettiin. Kun olet syöttänyt 

yksikön sisällöksi kaikki haluamasi erät, paina Rahtikirja valmis-painiketta. 

 

 
Kuva 2-10: Tilanne sen jälkeen kun yksikölle on lisätty sisällöksi esimerkin vientierä 

 
 

2.4 Rahtikirja valmis 

 
Autorahtikirja: 

Painettuasi Rahtikirja Valmis–painiketta sinulta kysytään haluatko jatkaa rahtikirjatietojen syöttöä 

autollesi. 
 

 
 
Jos sama auto tuo useampia täysiä kontteja, pääset syöttämään uusia kontteja painamalla Cancel. 
Kun kaikki samalla autolla tulevat täydet kontit on syötetty, paina OK. Ohjelma sulkee tämän 
jälken selaimen automaattisesti. 
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Vierasterminaalikontit: 

Painettuasi Rahtikirja Valmis–painiketta palataan automaattisesti aloitusnäytölle jonka jälkeen 

voidaan syöttää uudet ennakkotiedot samalle viitteelle tai uudelle viitteelle syöttämällä uuden 
viitteen käyttäjätunnus ja salasana. 
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VERSIOL LIITE1: VIITTEENVAHVISTUS - TULOSTEEN ESIMERKKIKUVA 
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