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Rautatielogistiikka 12.6.2017 Julkinen 

 

VR Transpoint Vainikkala carita.vainikkala@vrtranspoint.fi   

VR Transpoint Imatrankoski carita.imatrankoski@vrtranspoint.fi  

VR Transpoint Niirala carita.niirala@vrtranspoint.fi  

 

 

Asiakkaan ohje saapuvalle vaunulle 

1. Lähettäjän rahtikirjaan merkitsemä vastaanottaja 

(rahtikirjan kentässä 4 oleva vastaanottaja vaunun saapuessa Suomeen) 
 

[Vastaanottaja] 

2. Määräasema 

(asema, jonne rautatiekuljetus Suomessa päättyy) 
 

[Määräasema] 

3. Vastaanottaja määräasemalla osoitteineen 

(vastaanottaja, jolle VR Transpoint luovuttaa lähetyksen määräasemalla) 
 

[Vastaanottaja] 

4. Tavaran lopullinen määrämaa (koskee Suomen transitokuljetuksia) 

 
[Määrämaa] 

5. Tavaran nimi ja tullikoodi 
 

[Tavaran nimi ja tullikoodi] 

6. Tiedot, jotka asiakas voi halutessaan ilmoittaa. 

(esimerkiksi: lähetysasema; tavaran toimittaja/myyjä; toimitus- tai 
kauppasopimuksen numero; puhelinnumero, josta on tarvittaessa tavoitettavissa 

työajan ulkopuolella) 
 
[Lisätieto] 

 
7. Tullimenettely 

Passitus / tuontitullaus ja tullikohtelukoodit / T2L (yliviivaa tarpeeton) 
- Tullauksen tekevä taho 
- Passituksessa määräaseman tullikoodi 

 
[Tullimenettely] 

 
Passituksen päättäminen tuontisuunnan kuljetuksissa: 

Asiakas vastaa VR Transpointille siitä, että tavaran vastaanottajalla on valtuutetun 
vastaanottajan lupa tai muu tullin hyväksymä lupa, jota vastaan VR Transpoint 
luovuttaa tavaran määräasemalla. 

 
Jos asiakas ja VR Transpoint ovat sopineet tullauksen tekemisestä VR Transpointin 

toimesta, asiakkaan on oltava yhteydessä VR Transpoint Vainikkalan 
Tullauspalveluun puh. 0307 35 326, tullaus.vainikkala@vrtranspoint.fi 
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8. Rahdinmaksaja ja asiakasnumero, sopimusnumero 
 

[Rahdinmaksaja] 
 

9. Huolinnan (ml. tullaus) maksaja ja asiakasnumero, sopimusnumero 

 
[Huolinnan maksaja] 

 
10. Saapumisilmoitus (avisointi):   [Kyllä / Ei] 

 

Avisointitapa        [Avisointitapa] 
(EDI/XML/sähköposti/-keikka/rahtikirjakopio faxilla) 

 
Avisointiosoite      [Avisointiosoite] 
 

11. Muut mahdolliset lähetykseen kohdistuvat toimenpiteet sekä niiden 
maksaja ja asiakasnumero  

(esim. punnituspyyntö, säiliövaunujen näytteenottopyyntö jne.) 
 
[Lähetykseen kohdistuvat toimenpiteet] 

 
12. Ohjeen voimassaoloaika (tai tiettyjen vaunujen / konttien numerot) 

 
[Ohjeen voimassaoloaika] 
 

13. Päiväys, ohjeen antaneen yrityksen nimi, yhteystiedot ja allekirjoitus 
 

[Päiväys, yrityksen nimi, yhteystiedot ja allekirjoitus] 
 

 

 
 

Huom! 
Ohjeen saapuvalle lähetykselle voi antaa vain lähettäjän rahtikirjaan merkitsemä 

vastaanottaja tai vastaanottajan valtakirjalla valtuuttama toimija. 
 
Ohjeen antaja vastaa VR Transpointille antamistaan tiedoista ja niiden 

oikeellisuudesta. 
 

Tällä ohjeella ilmoitettuja tietoja käytetään mm. tullille annettavassa 
saapumisilmoituksessa. 
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