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TUONNIN TERMINAALI- ILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE (kaikki tummennetut tiedot ovat 
pakollisia) 
 
Terminaali-ilmoitus on yksikköliikenteessä satamaoperaattorin tärkein kuljetustietolähde. Siinä 
ilmoitettujen tietojen avulla terminaalinpitäjä ohjaa yksikön liikkeitä terminaalin portilta laivaan ja 
laivasta terminaalin portille.  
 
Puutteellisesti annetut tiedot aiheuttavat useimmissa tapauksissa lisätyötä ja kustannuksia. 
Ohjeistus on tehty auttamaan asiakkaita terminaali-ilmoituksen täytössä. Numerointi ohjeessa 
viittaa terminaali-ilmoituksen vastaavaan kenttään. 
 
Jotta tuontikontit ovat luovutettavissa, tarvitaan terminaali-ilmoituksen lisäksi varustamon 
valtakirja sekä tullausdokumentit.  
 
Vaadittavat asiakirjat tulee toimittaa Europortsille arkisin klo 16 mennessä, jotta kontit 
ovat luovutettavissa vielä samana iltana. 
 
 
ILMOITUKSEN TIEDOT: 
 
1. TERMINAALIOPERAATTORI 
2. ILMOITUKSEN ANTAJA 
 
YKSIKÖN TIEDOT: 
 
3. YKSIKÖN HALTIJA: merkitse kontin tai vastaavan haltijan nimi (tyhjän 
kontin/trailerin omistaja). 
4. YKSIKÖN NUMERO: merkitse kontin tai vastaavan tunnus; semitrailerin rekisterinumero. 
5. KOKO: merkitse yksikön pituus jalkoina (semitrailerit metreinä) 
6. TYYPPI: merkitse yksikön tyypin (esim. HC, DC; semitrailerit = ST). 
7. SINETIT: merkitse yksikön sinetin/sinettien numerot. 
8. BRUTTO: merkitse yksikköön lastatun tavaran bruttopaino. 
9. TAARA: merkitse yksikön taara. 
10. TYHJÄ 
11. TAVARAMAKSULUOKKA: merkitse tavaramaksuluokka (MKL-nimike). 
12. LAIVAUSEHTO: merkitse laivausehto. 
12.b) IMO/UN: kuljetettaessa vaarallisia aineita merkitse vaarallisen aineen luokitustiedot. 
13. KIINTIÖ 
14. TYHJÄN YKSIKÖN PALAUTUSOSOITE 
15. HUOMAUTUKSET: merkitse  tärkeät lisätiedot, kuten esim. yksikön sähköön kytkennät, 
lämminvarastointi, passitustiedot. 
 
MAKSUJEN MAKSAJAT: 
 
16. NOSTO JA TERMINAALIMAKSU: merkitse maksaja. 
17. VIITE: merkitse edellä olevan maksun maksajan viite. 
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18. Y-TUNNUS: merkitse edellä olevan maksun maksajan Y-tunnus.  
19. KENTTÄVUOKRA: merkitse kenttävuokran maksaja. 
20. VIITE: merkitse edellä olevan maksun maksajan viite. 
21. Y-TUNNUS: merkitse edellä olevan maksun maksajan Y-tunnus.  
22. TAVARAMAKSU: merkitse tavaramaksun maksaja. 
23. VIITE: merkitse edellä olevan maksun maksajan viite. 
24. Y-TUNNUS: merkitse edellä olevan maksun maksajan Y-tunnus. 
25. TYHJÄ NOSTO: merkitse noston maksaja. 
26. VIITE: merkitse edellä olevan maksun maksajan viite. 
27. Y-TUNNUS: merkitse edellä olevan maksun maksajan Y-tunnus. 
 
YKSIKÖN NOUTO TERMINAALISTA: 
 
28. VASTAANOTTAJA: merkitse vastaanottajan tiedot. 
29. MÄÄRÄNPÄÄ: 
30. KULJETUSLIIKE:  
31. REKISTERINUMERO 
32. ALUS 
33. TUONTIPÄIVÄ (PP.KK.VVVV)  
34. HUOLITSIJA 
35. HUOLITSIJAN HUOMAUTUKSET 
 
ILMOITTAJAN HYVÄKSYNTÄ: 
 
TERMINAALI-ILMOITUKSEN TIETOJEN VAHVISTUS 
- TERMINAALI-ILMOITUKSEN ANTAJA 
- PUHELINNUMERO: merkitse allekirjoittajan puhelinnumero, josta voi tiedustella lisätietoja 
tarvittaessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


