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Pohjoismaissa 1990-luvun alussa
tapahtunut Pohjoismaiden merilakien
yhdenmukaistaminen ja uudistaminen
mahdollisti lastiantajan ja rahdinkul-
jettajan välisen vastuun jakautumisen
määrittelemisen. Tällä perusteella
Suomessa suurimpien lastinantajien
ja rahdinkuljettajien edustajat päätti-
vät saattaa kirjalliseen muotoon Suo-
men satamissa noudatetun käytän-
nön. 

Metsäteollisuuden, satamaoperaatto-
reiden ja varustamoiden yhteistyön 
pohjalta Kansainvälisen kauppaka-
marin ICC Suomen osasto julkaisi
Vakiolaivausehdot 1994, joita päivi-
tettiin vielä pari vuotta myöhemmin
Vakiolaivausehdot 1996 -kokoel-
maksi. ICC Suomen osaston kaut-
ta hankkeelle saatiin laaja kotimaisen
elinkeinoelämän eri toimijoiden sitou-
tuminen. Vuoden 1996 version laati-
misessa oli mukana muidenkin alo-
jen edustajia, kuten tuonti, metalli-
teollisuus, huolinta ja laivameklarit.

Kotimaiset toimijat ovat olleet varsin 
tyytyväisiä tähän kansalliseen ratkai-
suun, joka on sittemmin herättänyt kiin-
nostusta myös muissa Pohjoismaissa 
ja laajemminkin. Mitään konkreettista 
laivausehtojen kansainväliseksi yhden-
mukaistamiseksi ei kuitenkaan ole ta-
pahtunut. 

Pohjoismaiseen yhteistyöhön perus-
tuva Suomen merilaki on tarkoitta-
nut käytännössä sitä, että kaikkia
kansainvälisiä, valtamerivarusta-
moiden ja muiden kansainvälisten
toimijoiden soveltamia kansain-
välisiä ehtoja, liner terms, ei ole
voitu soveltaa Suomessa. Vakiolai-
vausehdot 1996 on täten tarjonnut
alan toimijoille mahdollisuuden
sopimusvapauden rajoissa sopia
tarkemmin laivausehdoista Suomen
satamissa. Ratkaisu on osoittautunut
käytännössä varsin toimivaksi eri-
tyisesti kappaletavaran toimitusten
osalta. 

ESIPUHE

Kansainvälisen kauppakamarin ICC 
Suomen osaston laatimat ja julkaise-
mat Vakiolaivausehdot 1996 ovat
olleet käytössä jo yli 10 vuotta. Tuo-
na aikana ne ovat tarjonneet Suomen
satamiin kappaletavaroiden laivaus-
ehtomallin. Vakiolaivausehdot 1996 
ovat saadun palautteen mukaan toi-
mineet hyvin eikä erityisiä muutostar-
peita niihin ole kohdistunut. Edes 
vuonna 2000 tapahtunut Incoterms 
2000-toimitusehtojen käyttöönotto ei 
aiheuttanut ongelmia nykyisten Va-
kiolaivausehtojen soveltamiselle. Sen 
sijaan kansainvälisten ja kansallisten 
ehtojen ja käytäntöjen kesken on ollut 
eroavaisuuksia. 
 
Yritysten toimintaympäristön kiivaas-
ta kehityksestä johtuen Vakiolaivaus-
ehtojen toimivuutta ja niistä saatuja
kokemuksia on kuitenkin syytä sään-
nöllisin väliajoin arvioida. Tästä syys-
tä Kansainvälisen kauppakamarin ICC
Suomen osasto järjesti vuonna 2006
kaksi avointa keskustelutilaisuutta
asiasta ja niiden pohjalta se kutsui
kokoon Vakiolaivausehdot 2008
-asiantuntijaryhmän arvioimaan eh-
tojen sisältöä ja muutostarpeita.

Vakiolaivausehdot työryhmä 2008

ICC Suomen osaston kutsuman asian-
tuntijatyöryhmän työskentelyyn ovat 
osallistuneet:

Puheenjohtaja
Manager Asko Räty, Stora Enso Oyj, 
vienti

Yritysasiantuntijat
Rahtauspäällikkö Heljä Muurinen, 
Rautaruukki Oyj (vienti);
Kuljetuspäällikkö Mikael Lindberg, 
Wärtsilä Oyj (vienti);
Laivauspäällikkö Oulas Uurtamo, 
Tuko Logistics Oy (tuonti);
Liikennepäällikkö Yrjö Forsman,  
Keslog/Kesko Oyj (tuonti);
Lakimies, merikapteeni Tapani 
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Voionmaa, Finnlines Oyj (varustamo); 
Toimitusjohtaja Niklas Strömberg, 
Transocean Oy Ab/Suomen Laiva-
meklariliitto ry (varustamo);
Toimitusjohtaja Stefan Lomberg, 
Suomen Laivameklariliitto ry;
Toimitusjohtaja Matti Järvinen, 
MSC Finland Oy (varustamo);
Johtaja Raili Riekkinen, Hapag-Lloyd 
Finland Oy Ab (varustamo); 
Varatoimitusjohtaja Ari-Pekka Saari, 
Steveco Oy (satamaoperaattori);
Toimitusjohtaja Jouko Santala, 
Satamaoperaattorit ry
Lakimies Eila Sillanpää, Schenker Oy 
(huolinta);
Lakimies Kimmo Turunen, 
DHL Express (Finland) Oy (huolinta);
Lakimies Marja Korkka, If Vahinko-
vakuutus Oy (merivakuutus);

Pysyvät asiantuntijat 
Toimitusjohtaja, legal counsel 
Ilkka Kuusniemi, Neptun Juridica Oy 
(kuljetus- ja merioikeus);
Asianajaja, OTT Lauri Railas, Kroge-
rus Oy (kauppa- ja merioikeus);
Merikapteeni Vesa Viitanen (satama- 
ja laivauskäytännöt);
Lakimies Tero Leponiemi, Satama-
liitto/Helsingin satama (satama-
toiminnot).

Työryhmä on pitänyt 25 kokousta ja tu-
tustuneet laajasti vuoden 2007 aikana 
Suomen eri satamissa sovellettaviin lai-
vaus- ja muihin toimintatapoihin. 

Työryhmä sai ehdotuksensa valmiik-
si tammikuussa 2008, minkä jälkeen 
pyydettiin syntyneestä ehdotukses-
ta lausuntoja teollisuuden, kaupan ja 
kuljetusalan järjestöiltä sekä ehdoista 
kiinnostuneilta yrityksiltä, kuten varus-
tamoilta, laivameklareilta, satamaope-
raattoreilta, vakuutusyhtiöiltä, ja eri 
asiantuntijoilta. Lausuntojen perusteel-
la työryhmä teki ehtoihin vielä muuta-
mia tarkistuksia.

Kansainvälisen kauppakamarin ICC 

Suomen hallitus hyväksyi Vakiolai-
vausehdot 2008 kokouksessaan 
helmikuussa 2008 ja päätti suosittaa 
ehtojen käyttöön ottamista 1.7.2008 
lukien.

Toivomme, että tämä uudistettu Lai-
vausehto -kokoelma helpottaa alan toi-
mijoiden toimintaa Suomen satamissa 
– onhan kaupankäynnin menettelyjen 
yhtenäistäminen ICC:n perustehtäviä.

Vakiolaivausehdot 2008 julkaistaan
suomalais-englantilaisena rinnakkais-
laitoksena. Käännöksen englannin
kielelle on tehnyt Hanna Kuusisto
ja englanninkielisen tekstin tarkasta-
nut David Meakings. Julkaisun kuvi-
tuksen on laatinut Asko Räty, jonka
panos koko ehtojen valmisteluproses-
sin aikana on ollut keskeinen.

Kiitämme kaikkia ehtojen valmisteluun, 
käsittelyyn ja julkaisemiseen osallistu-
neita.

Helsingissä kesäkuussa 2008

KANSAINVÄLINEN KAUPPAKAMARI 
ICC SUOMI

Timo Vuori
Maajohtaja, pääsihteeri
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VakIolaIVaUSEHdoT 2008

Vakiolaivausehdot 2008 määrittelee 
kuljetussopimuksen osapuolina ole-
vien lastinantajan ja rahdinkuljetta-
jan velvollisuudet kappaletavaran 
merikuljetuksissa Suomen satamis-
sa. 

Vakiolaivausehdot 2008 perustuvat 
Suomen satamissa lastauksessa ja
purkauksessa noudatettuun käytän-
töön. Niiden taustana on Suomen 
merilaki sellaisena kuin se on voimas-
sa vuoden 1994 uudistuksen jälkeen. 
Merikuljetussopimuksen ohella Vakio-
laivausehtoja 2008 voidaan soveltuvin 
osin käyttää myös rahtaussopimusten 
tarkoittamissa kuljetuksissa ja muissa 
kuljetuksissa.

Kuljetussopimuksen osapuolia ovat 
lastiantaja ja rahdinkuljettaja, minkä
lisäksi vastaanottajalla on oma roolinsa 
kuljetussopimuksen toteutumisessa. 
”Lastinantajalla” tarkoitetaan näissä 
laivausehdoissa lastinantajaa, joka on 
kuljetussopimuksen osapuoli ja niitä 
aliurakoitsijoita, jotka toimivat hänen 
toimeksiannostaan ja hänen puoles-
taan. ”Rahdinkuljettajalla” tarkoi-
tetaan varsinaista rahdinkuljettajaa, 
rahdinkuljettajan toimeksiannon perus-
teella toimivaa alirahdinkuljettajaa tai 
muuta aliurakoitsijaa. 

Vakiolaivausehdot 2008 on laadittu
siten, että sopijaosapuolet voivat vali-
ta niistä itselleen tarkoituksenmukai-
simman laivausehdon kuljetussopi-
muksensa osaksi. Yleisen viittauksen
lisäksi (esimerkiksi Vakiolaivaus-
ehdot 2008/ICC Suomi tai Standard 
Shipping Terms 2008/ICC Finland) 
osapuolten on eriteltävä kuljetussopi-
muksessaan oikea vaihtoehto vakio-
laivausehdoista ilmenevällä tavalla,
mikäli laivausehdossa on vaihtoehtoi-
sia toimintatapoja. Näin valittua vaih-
toehtoa ei ole tarpeellista toistaa so-
pimuksessa, vaan viittausta siihen on 
pidettävä riittävän sitovuuden edelly-
tyksenä.

Lastinantaja ja rahdinkuljettaja voi-
vat sopia aluksen lastaukseen tai 
purkaukseen liittyvistä keskinäisistä 
velvollisuuksistaan sovellettavan lain 
puitteissa. Mikäli vakiolaivausehto 
on ristiriidassa sellaisen sopimuksen 
kanssa, on viimeksi mainittua sovellet-
tava. Laivausehdot ovat siis voimassa 
silloin, kun osapuolet ovat päättäneet 
sisällyttää nimetyn laivausehdon kulje-
tussopimuksen osaksi ja siltä osin, kuin 
toisin ei nimenomaan ole sovittu  

“Kuljetussopimus“ voi koskea yhtä 
tai useampaa kuljetusta tai se voi olla 
luonteeltaan pitkäaikainen puitesopi-
mus, esim. ns. vuosisopimus.

Vakiolaivausehdot 2008 ovat sopusoin-
nussa 

•	 Suomen	merilain kanssa 

•	 Incoterms 2000 -toimituslausek-
 keiden kanssa sikäli, kuin myyjän
 ja ostajan velvollisuuksia käsitte-
 levä toimituslauseke viittaa sata-
 man tapaan, tavaran luovuttami-
 seen rahdinkuljettajalle tai tavaran
 luovuttamiseen vastaanottajalle. 

Vakiolaivausehdot ja 
toimituslauseke

Vakiolaivausehdot käsittelevät vain las-
tinantajan ja rahdinkuljettajan välistä 
sopimussuhdetta. Lastinantajan vel-
vollisuutena on maksaa rahti kuljetus-
sopimuksen mukaisesti. Rahdinkuljet-
tajan velvollisuutena on vastaanottaa 
tavara, antaa sopimuksen mukainen 
kuljetusasiakirja, kuljettaa tavara kulje-
tussopimuksen mukaisesti ja luovuttaa 
se vastaanottajalle. 

Vastaavasti Incoterms-toimituslausek-
keet käsittelevät vain myyjän ja osta-
jan välistä sopimussuhdetta eivätkä ne 
vaikuta kuljetussopimuksen osapuol-
ten välisiin oikeuksiin ja velvoitteisiin. 
Usean toimituslausekkeen mukaan 
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kuitenkin myyjän toimitusvelvollisuus 
ja ostajan velvollisuus vastaanottaa 
toimitus määräytyy viime kädessä sen 
mukaan, milloin myyjä luovuttaa tava-
ran rahdinkuljettajalle tai rahdinkuljet-
taja luovuttaa tavaran ostajalle tai hä-
nen edustajalleen. Kauppasopimuksen 
osapuolten kannalta on tärkeää valita 
laivausehto siten, että se täyttää toi-
mituslausekkeen tavaran toimitukselle 
asettamat edellytykset.  

Laivausehtojen rakenne

Kaikkien laivausehtojen rakenne on 
samanlainen. Jokaisessa ehdossa on 
samaa velvollisuutta koskevat artik-
lat on asetettu vierekkäin siten, että
sopimusosapuolten velvollisuuksien
vertailu on helppoa. Laivausehtoja 
voidaan käyttää myös siten, että pur-
kausta ja lastausta varten valitaan eri 
ehdot, jolloin sovelletaan valitun ehdon 
kyseistä osaa.

Näissä laivausehdoissa määritellyt 
osapuolten velvollisuudet lastaus- ja 
purkaussatamissa voidaan ryhmitellä 
seuraavasti:

•	 tavaran	 toimittaminen	 rahdinkul-
 jettajalle ja toimituksen vastaanotto 
 lastinantajalta sekä näitä toimen-
 piteitä vastaava tiedotusvelvol-
 lisuus

•	 tavaran	 toimittaminen	 vastaan-
 ottajalle ja toimituksen vastaanotto 
 rahdinkuljettajalta sekä näitä toi-
 menpiteitä vastaava tiedotusvel-
 vollisuus 

•	 kustannusten	siirtyminen

•	 tavaravastuun	 alkaminen	 ja	 päät-
 tyminen

•	 muut	velvollisuudet	(pakkaus	ym.)

Tärkeimmät niistä ovat tavaran toimit-
taminen ja vastaanotto, jotka on kaikis-
sa laivausehdoissa määritelty ehtojen 
ensimmäisissä artikloissa. 

Kontti- ja muut suuryksikkö-
laivaukset sekä perävaunujen 
laivaukset

Edellisiin vuoden 1996 Vakiolaivaus-
ehtoihin verrattuna näissä vakio-
laivausehdoissa ovat uusina mukana 
perävaunuehto ja konttiehto. Perä-
vaunuehto kuvaa sopimusosapuolten 
velvollisuuksia silloin, kun kuljetetta-
vana on erillisenä laivattava perävau-
nu tai muu samankaltainen, omilla 
pyörillään kulkeva suuryksikkö. Kontti-
ehdossa kuljetettavana on kontti tai 
muu sen kaltainen ja kontin lailla käsi-
teltävissä oleva suuryksikkö. 

Käytännössä näissä laivausehdoissa 
tarkoitettu perävaunu on lähes aina 
puoliperävaunu (irtoperä, ”traileri”),
hyvin harvoin täysperävaunu.  

Määritelmiä 

Perävaunu on yksi- tai useampi akse-
linen perävaunu, joka on tarkoitettu
kytkettäväksi puoliperävaunun veto-
autoon tai apuvaunuun ja jonka lastin-
antajan vetovaunu tuo lastaussata-
maan, rahdinkuljettaja kuljettaa aluk-
sella määräsatamaan ja vastaanotta-
jan vetovaunu vie määräsatamasta. 
Näissä ehdoissa perävaunulla tarkoi-
tetaan myös muuta vastaavaa omilla 
pyörillä kulkevaa suuryksikköä.

Kontti on Container Safety Conven-
tionin (CSC) mukainen kontti. Näissä
ehdoissa kontilla tarkoitetaan myös 
EU:n standardien mukaista vaihto-
kuormakoria tai muuta vastaavalla ta-
valla käsiteltävää, alustalla olevaa ja 
rahdinkuljettajan kuljetettavaksi hyväk-
symää suuryksikköä. 

Konventionaalinen liikenne on las-
tinkäsittelytapa, jolloin lasti nostetaan 
alukseen partaan yli joko maissa ole-
valla nosturilla tai aluksen nosturilla.

Kuljetusväline on maakuljetukseen 
käytettävä kuljetusväline kuten kuor-
ma-auto, juna tai muu vastaava kulku-
neuvo.
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Lastinantaja (Contracting Shipper) 
on kuljetussopimuksen osapuoli, joka 
on tehnyt sopimuksen tavaran meri-
kuljetuksesta rahdinkuljettajan kans-
sa.  Yleensä lastinantaja toimii joko lai-
vaajana tai vastaanottajana tai näiden
toimeksiantajana. Näissä laivaus-
ehdoissa ”lastinantaja” on merilain 
tarkoittama kappaletavarakuljetuksen 
lastinantaja tai, olosuhteista riippuen, 
matkarahtauksen lastinantaja.

Rahdinkuljettaja (Carrier) on kul-
jetussopimuksen osapuoli, joka on
sitoutunut kuljetustehtävään lastin-
antajan kanssa sopimillaan ehdoilla,
tai se, joka toimii hänen puolestaan. 
Näissä laivausehdoissa ”rahdinkuljet-
taja” on merilain tarkoittama kappale-
tavarakuljetuksen rahdinkuljettaja tai, 
olosuhteista riippuen, matkarahtauk-
sen rahdinkuljettaja.

Roro-kuljetus on lastialustalla tapah-
tuva kuljetus.

Suuryksikkö on koneellisesti käsi-
teltävä suuri kuljetusyksikkö, joka
on usein yhdistetty pienempiä kulje-
tusyksiköitä.  

Sovittu aika on aika, jonka kuluessa 
lastinantajan tai rahdinkuljettajan on 
toimitettava tavara vastapuolelle. Se 
voi olla tarkka ajankohta, päivämäärä 
tai jokin aikaväli, esim. viikko. Ellei sitä 
ole erikseen sovittu, rahdinkuljettaja 
määrää tai ilmoittaa, milloin tai mihin 
ajankohtaan mennessä lastinantajan 
on lastaussatamassa luovutettava ta-
vara rahdinkuljettajalle tai vastaan-
ottajan on purkaussatamassa otet-
tava se vastaan. Lastaussatamassa 
edellä mainittu määrääminen, ilmoit-
taminen tai tarkempi sopiminen tapah-
tuu rahdinkuljettajan ja lastinantajan 
tai laivaajan välillä.  Purkaussatamas-
sa rahdinkuljettajan vastapuolena on 
yleensä vastaanottaja. 

Tavara tarkoittaa näissä laivaus-
ehdoissa, paitsi varsinaista tavaraa, 
myös sellaista lastinantajan toimit-
tamaa kuljetusyhdistelmää (konttia,
lastialustaa tms.), johon tavara on las-
tattu.

Vapaa-aika on sataman omistajan ja/
tai terminaalioperaattorin myöntämä 
vuokravapaa ajanjakso lastausta en-
nen tai purkauksen jälkeen tavaroiden, 

konttien tai irtoperävaunujen järjes-
telyä varten. 

Varasto tarkoittaa satamassa olevaa 
varastorakennusta, varastokenttää tai 
terminaalia tai konttikuljetuksissa kont-
titerminaalia (C/Y = Container Yard).

Vastaanottaja (Consignee) on se, 
jolla on oikeus kuljetussopimuksen, 
kuljetusasiakirjan tai lain perusteella 
vastaanottaa tavara rahdinkuljettajalta 
määräsatamassa.

Muiden kuin näissä vakiolaivaus-
ehdoissa mainittujen osapuolten vas-
tuut ja velvollisuudet määräytyvät
sovellettavan lainsäädännön perus-
teella.

Porttiehto, Gate Term

Porttiehdossa kohteena on kappale-
tavara tai kontti tai muu vastaavalla
tavalla käsiteltävissä oleva suuryksik-
kö. Porttiehdossa lastinantajalla on
vähimmät velvollisuudet. 

Lastauksessa lastinantaja luovuttaa 
tavaran rahdinkuljettajalle toimittamalla 
tavaran sovittuna aikana kuljetusväli-
neessä purkauspaikalle. Rahdinkuljet-
taja purkaa tavaran saapuvasta ajo-
neuvosta ja siirtää sen edelleen varas-
toon tai lastaa alukseen. Lastinantajan 
on pakattava ja merkittävä tavara sekä 
kuormattava se esikuljetusvälinee-
seen siten, että tavara on tavanomai-
seentapaan käsiteltävissä. 

Rahdinkuljettaja vastaa kustannuk-
sista sen jälkeen, kun lastinantaja on 
sovittuna aikana toimittanut tavaran ja 
mahdollistanut kuljetusvälineen pur-
kauksen, aina rahdinkuljettajan toimi-
tusvelvollisuuden päättymiseen asti. 

Vastuu tavaran vahingoittumisesta on 
rahdinkuljettajalla sen jälkeen, kun hän 
on sovitun ajan puitteissa tarttunut
tavaraan. Mikäli rahdinkuljettaja lai-
minlyö tavaran vastaanoton sovitun 
ajan puitteissa, sekä kustannukset että
riski ovat sen jälkeen rahdinkuljetta-
jalla. Hänen tavaravastuunsa päättyy
toimitusvelvollisuuden päättyessä. 

Purkauksessa rahdinkuljettaja luo-
vuttaa tavaran vastaanottajalle lastin-
antajan ja rahdinkuljettajan välisen 
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sopimuksen mukaisesti joko toimitta-
malla tavaran määräsatamassa
varaston lastauslaiturille kuormatta-
vaksi kuljetusvälineeseen (porttiehto)
tai kuormattuna vastaanottajan osoit-
tamaan kuljetusvälineeseen (portti-
ehto kuormattuna). 

Porttiehto soveltuu myös konttiliiken-
teeseen silloin, kun lastinantaja luovut-
taa kontin rahdinkuljettajalle tuomalla
se kuljetusvälineessään satama-
alueelle ja rahdinkuljettaja nostaa
kontin saapuneesta ajoneuvosta.
Vastaanotossa rahdinkuljettaja luo-
vuttaa lastatun kontin vastaanottajalle
lastaamalla sen sitä noutavan vastaan-
ottajan ajoneuvoon. 

  
Perävaunuehto, Trailer Term

Perävaunuehdon kohteena on yleen-
sä puoliperävaunu, joskus myös täys-
perävaunu tai muu omilla pyörillään
kulkeva yksikkö. Lastinantaja tuo pe-
rävaunun sovitun ajan puitteissa ajo-
neuvolla lastaussatamaan lastaus
alueelle. Rahdinkuljettaja tarkastaa
saapuvan yksikön lastaussataman
portilla tai lastausalueella.

Rahdinkuljettaja ohjaa perävaunun tai 
muun vastaavan omilla pyörillään kulke-
van yksikön osoittamaansa paikkaan, 
minkä jälkeen se on hänen vastuullaan.  
Lastinkuljettaja vastaa seisontakustan-
nuksista, kunnes rahdinkuljettaja siirtää 
perävaunun alukseen. 

Perävaunu on rahdinkuljettajan vas-
tuulla, kunnes vastaanottaja sen nou-
taa. Vastaanottaja vastaa seisonta-
kustannuksista.  

Rahdinkuljettaja saattaa tarkastaa 
yksikön määräsatamassa ennen sen 
poistumista satama-alueelta. 

Varastoehto, Warehouse Term

Varastoehdon mukaan lastinantaja luo-
vuttaa tavaran ja rahdinkuljettaja vas-
taanottaa sen lastinantajalta lastaus-
satamassa varastossa. Rahdinkuljet-
taja luovuttaa tavaran vastaanottajalle 
purkaussatamassa varastossa. Osa-
puolten väliset kustannukset ja tavara-
vastuu jakautuvat toimitushetkellä. 

Varastoehdossa on kaksi vaihtoehtoa:
roro-kuljetukset ja muut kuljetukset.
Roro-kuljetuksissa lastinantaja toimit-
taa tavaran rahdinkuljettajalle lastaus-
satamassa terminaaliin lastialustalle
kuormattuna. Muissa kuljetuksissa
lastinantaja luovuttaa tavaran lastaus-
satamassa varastossa silloin, kun
rahdinkuljettaja tarttuu tavaraan.
Purkaussatamassa roro-kuljetuksissa
rahdinkuljettaja toimittaa tavaran lasti-
alustalla satamavarastoon tai varasto-
kentälle ja muissa kuljetuksissa varas-
ton lattialle tai varastokentälle.

Konttiehto, C/Y-term

Konttiehdon mukaan lastinantaja luo-
vuttaa valmiiksi lastatun kontin tai 
muun kontin lailla käsiteltävissä olevan 
suuryksikön lastaussatamassa rah-
dinkuljettajalle silloin, kun lastiantaja 
(käytännössä lastinantajan puolesta 
toimiva terminaalioperaattori) asettaa 
kontin konttipihalle (container yard), 
rahdinkuljettaja (=operaattori hänen 
puolestaan) määräämään paikkaan. 
Luovutuksen tulee tapahtua sovitun 
ajan puitteissa.

Purkaussatamassa rahdinkuljettaja 
luovuttaa kontin lastinantajalle silloin, 
kun vastaanottaja (operaattori hänen 
puolestaan) tarttuu rahdinkuljettajan 
antaman määräajan puitteissa kont-
tiin, jonka rahdinkuljettaja (operaattori 
hänen puolestaan) on asettanut varas-
toon konttipihalla (container yard).

Laituriehto, Quay Term

Laituriehdon mukaan lastinantaja luo-
vuttaa tavaran rahdinkuljettajalle las-
taussatamassa laiturilla aluksen sivul-
la, alukseen siirrettäväksi. Purkaus-
satamassa rahdinkuljettaja luovuttaa 
tavaran vastaanottajalle laiturilla, aluk-
sesta purettuna. 

Laituriehto on tarkoitettu käytettäväksi 
käsiteltäessä lastia konventionaalisella 
tavalla. Sitä ei ole tarkoitettu roro-kul-
jetuksiin. Laituriehdossa tavaran luovu-
tus ja siihen liittyvä kustannusten sekä 
tavaravastuun siirtyminen tapahtuvat 
aina aluksen sivulla laiturilla. Laitu-
riehto perustuu aiemmin noudatettuun 
käytäntöön.
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Mikäli konventionaalisen lastinkäsit-
telyn yhteydessä lastinantaja ja rahdin-
kuljettaja ovat sopineet käyttävänsä 
linjaehtoa (liner term), suositellaan sen 
tulkinnassa sovellettavaksi Suomen
satamissa laituriehtoa. Mikäli roro-
kuljetuksen yhteydessä on sovittu linja-
ehdosta, suositellaan vastaavasti Suo-
men satamissa käytettäväksi varasto-
ehtoa. 

Laivaehto, Ship Term

Laivaehdossa lastinantaja toimittaa
tavaran alukseen. Toimitukseen saat-
tavat sisältyä myös tavaran ahtaus ja
alukseen kiinnitys. Kustannukset ja-
kautuvat ja tavaravastuu siirtyy silloin, 
kun tavara on toimitettu sovitulla tavalla
alukseen. Vastaavasti purkaussata-
massa rahdinkuljettaja luovuttaa tava-
ran vastaanottajalle aluksesta puret-
tavaksi, jolloin kustannukset jakau-
tuvat ja tavaravastuu siirtyy vastaan-
ottajalle purkaussatamassa aluksen
sivulla.

Laivaehdon mukainen lastaus ja pur-
kaus ovat käytännössä sama kuin free 
in ja free out.   

Tavaran kuljetuskestävyys 

Yksittäisen tavaran tulee kestää siihen 
kohdistuvat matkan kuljetusrasitukset.

Lastin kiinnitys perävaunussa, 
kontissa tai muussa suur-
yksikössä

Lastinantajien on erityisesti huomioi-
tava perävaunun, muun omilla pyöril-
lään kulkevan suuryksikön ja kontin 
kunto ja lastin kiinnitys sekä tukemi-
nen. Lastinantajan velvollisuutena on 
lastata perävaunu tai muu omilla pyö-
rillään kulkeva suuryksikkö sekä kont-
ti ja tukea sekä kiinnittää sen sisältö 
sovellettavien vaatimusten mukaises-
ti siten, että lastiyksikkö, sen rakenne 
ja sisällä oleva tavara kestävät näihin 
kohdistuvat matkan kuljetusrasitukset. 
Tältä osin viitataan erityisohjeisiin ja 
erityisvaatimuksiin sekä rahdinkuljetta-
jien kuljetusehtoihin. 

Erikoisvaatimukset koskien
tavaran, kontin, perävaunun
tai muun yksikön toimittamista 

Tavaran, kontin, perävaunun tai muun
yksikön toimittaminen ja varastointi
saattaa edellyttää kuljetussopimuk-
sen osapuolilta erityisvaatimuksia.
Ne voivat koskea erikoisvarastoa,
sähkökytkentää, valvontaa, toimitus-
järjestystä, toimitustapaa ym. Ylei-
simpiä ne ovat kontti- ja perävaunu-
liikenteessä. Lastinantajan velvolli-
suutena on ilmoittaa hyvissä ajoin
tällaisista vaatimuksista rahdinkuljet-
tajalle lastaussatamassa. Purkaus-
satamassa vastaanottajan velvollisuus
on ilmoittaa niistä rahdinkuljettajalle.
Erikoisvaatimuksista aiheutuvat välit-
tömät lisäkulut ovat lastaussata-
massa lastinantajan ja purkaussata-
massa vastaanottajan vastuulla.   

Velvollisuuksien laiminlyönti ja 
korvausvelvollisuus

Mikäli lastinantaja, rahdinkuljettaja
tai vastaanottaja laiminlyö laivaus-
ehdoissa mainittuja velvollisuuksiaan,
hänen on näitten laivausehtojen mu-
kaan korvattava siitä toiselle osa-
puolelle aiheutuneet välittömät kus-
tannukset. Laivausehtojen tarkoituk-
sena ei ole yksityiskohtaisesti sään-
nellä korvausvelvollisuuksien sisältöä.
Se määräytyy tarkemmin sovellet-
tavan merilain säännösten, kunkin
kuljetussopimuksen ehtojen ja yleis-
ten vahingonkorvausoikeudellisten
periaatteiden mukaisesti.

Jos toinen osapuoli laiminlyö näiden 
laivausehtojen mukaisia velvollisuuk-
siaan, esim. tavaran vastaanotossa,
on sen osapuolen, jolla tavara on
hallussaan, kuitenkin huolehdittava
tavarasta noudattaen normaalia huo-
lellisuutta. Tässä yhteydessä synty-
neet lisäkustannukset jäävät luonnol-
lisesti laiminlyöjän vastuulle. 
 
Keskinäisellä sopimuksellaan osa-
puolet voivat laajentaa korvausvel-
vollisuutta kattamaan myös muut
vahingot.

Lastinantaja, rahdinkuljettaja ja vas-
taanottaja sekä heidän mahdolliset ali-
hankkijansa voivat näiden laivausehto-
jen sitä rajoittamatta sopia keskenään 
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käsittelyvahinkojen raportointi-, selvi-
tys- ja korvausmenettelystä. 

Closing time 

Closing time on rahdinkuljettajan
ilmoittama viimeinen mahdollinen ta-
varan, lastatun kontin tai perävau-
nun luovutusaika rahdinkuljettajalle
lastaussatamassa. Jos lastinantaja ei 
pysty toimittamaan kuljetussopimuk-
sen tarkoittamaa tavaraa tai tavara-
erää, konttia, tms. rahdinkuljettajalle 
sovitun määräajan puitteissa, hän on 
näitten ehtojen mukaan velvollinen kor-
vaamaan rahdinkuljettajalle viivästy-
misestä aiheutuneet välittömät kus-
tannukset. Rahdinkuljettajan on ilmoi-
tettava lastinantajalle lastin myöhäs-
tymisestä. Rahdinkuljettajan kuljetus-
velvollisuus siirtyy seuraavalle matkal-
le, ellei rahdinkuljettaja tai lastinantaja 
pura kuljetussopimusta. Mikäli jompi-
kumpi osapuoli ilmoittaa purkavansa 
sopimuksen, asia ei enää kuulu laivaus-
ehtojen piiriin. Lastinantajalle saattaa 
tällöin syntyä velvollisuus korvata myös 
muut kuin välittömät vahingot.

Terminaalikäsittelymaksu, 
Terminal Handling Charge (THC)

Suomen satamissa noudatettavan 
yleisimmän käytännön mukaises-
ti terminaalikäsittelymaksu kattaa ne 
kustannukset, jotka lastaussatamas-
sa aiheutuvat terminaalioperaattorille 
tyhjän kontin nostosta sitä noutavaan 
ajoneuvoon, kirjaamismaksusta ja täy-
den kontin nostosta konttiterminaaliin. 
Purkaussatamassa terminaalikäsitte-
lymaksu kattaa kirjaamismaksun, täy-
den kontin noston konttiterminaalista
ja tyhjän kontin noston sitä palaut-
tavasta ajoneuvosta. Muissa maissa 
THC:n sisältö saatetaan määritellä toi-
sin. Näistä syistä THC ei ole käsitteenä 
mukana vakiolaivausehdoissa eikä vai-
kuta niiden sisältöön.

Vaihtoalue

Vaihtoaluetta käytetään niissä tapauk-
sissa, jolloin usea operaattori osallis-
tuu kontin käsittelyyn satama-alueella.
Näin on silloin, kun lastinantajan/
vastaanottajan ja rahdinkuljettajan
alihankkijoina toimivat eri operaattorit.

Tällöin ensimmäinen operaattori toi-
mittaa kontin vaihtoalueelle, jossa
toinen operaattori ottaa sen vastaan
joko lastatakseen sen alukseen las-
taussatamassa rahdinkuljettajan
puolesta tai käsitelläkseen ja lähet-
tääkseen sen edelleen purkaussata-
massa vastaanottajan puolesta.  

Vaihtoalueen käyttö on terminaali-
operaattorien välistä toimintaa sata-
ma-alueella. Noudatettava käytäntö 
saattaa vaihdella eri satamien välil-
lä. Käsite ”vaihtoalue” ei ole mukana
näissä vakiolaivausehdoissa eikä
vaikuta niiden sisältöön.
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Porttiehto, lastaus 
Gate Term, loading

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi kaikkien lastinkäsittelytapojen 
yhteydessä silloin, kun lastinantaja luovuttaa tavaran tai kontin rahdinkuljettajalle 
toimittamalla sen kuljetusvälineessä rahdinkuljettajan osoittamaan paikkaan 
lastaussatamassa. Tässä ehdossa ”kontti” tarkoittaa myös muuta vastaavaa 
suuryksikköä. 

POrTTiEHTO LASTAuS/LASTiNANTAJA

1 Tavaran toimittaminen 
 rahdinkuljettajalle

Lastinantaja toimittaa tavaran tai kontin 
sovittuna aikana lastaussatamassa 
olevalle rahdinkuljettajan osoittamalle 
purkauspaikalle. 

Lastinantaja on luovuttanut tavaran 
tai kontin rahdinkuljettajalle, kun se on
purkauspaikalla olevassa kuljetusväli-
neessä rahdinkuljettajan tartuttavissa.

POrTTiEHTO/rAHDiNKuLJETTAJA

2 Tavaran vastaanottaminen 
 lastinantajalta

Rahdinkuljettaja vastaanottaa tavaran
tai kontin lastinantajalta lastaussata-
massa olevalla osoittamallaan pai-
kalla sovittuna aikana purkaakseen
sen saapuneesta kuljetusvälineestä.

Rahdinkuljettaja on vastaanottanut 
tavaran tai kontin kun hän tarttuu
siihen purkauspaikalla olevassa kulje-
tusvälineessä.

Porttiehto, kontit, lastaus

Porttiehto, lastaus
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POrTTiEHTO LASTAuS/LASTiNANTAJA 

3 Kustannusten jakautuminen

Lastinantaja vastaa niistä kustan-
nuksista, jotka aiheutuvat tavaran 
tai kontin toimittamisesta kohdan 1 
mukaisesti.

Lastinantaja vastaa niistä rahdin-
kuljettajalle koituvista välittömistä kus-
tannuksista, jotka aiheutuvat kohdan 
1 mukaisen tavaran tai kontin toi-
mittamisen laiminlyönnistä tai koh-
dassa 7 mainittujen velvollisuuksien 
laiminlyönnistä.

5 Vastuun jakautuminen

Lastinantaja vastaa tavaralle tai kontille 
aiheutuneista vahingoista, kunnes 
hän on luovuttanut sen kohdan 1 
mukaisesti.

7 Muut velvollisuudet

Lastinantajan velvollisuutena on 
pakata, merkitä ja kuormata tavara tai 
kontti siten, että se on tavanomaisesti 
käsiteltävissä ja erotettavissa muusta 
tavarasta. 

Lastinantajan velvollisuutena on lastata 
tavara tai kontti ja tukea sekä kiinnittää 
sen sisältö sovellettavien vaatimusten 
mukaisesti. 

Lastinantajan velvollisuutena on 
ilmoittaa rahdinkuljettajalle tavaraa tai 
konttia ja sen toimittamista koskevat 
tiedot hyvissä ajoin ennen tavaran tai 
kontin toimittamista.

POrTTiEHTO/rAHDiNKuLJETTAJA 

4 Kustannusten jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa tavaran tai
kontin vastaanotto- ja kuljetuskustan-
nuksista sen jälkeen, kun hän  on vas-
taanottanut sen kohdan 2 mukaisesti.

Rahdinkuljettaja vastaa niistä lastin-
antajalle koituvista välittömistä kus-
tannuksista, jotka aiheutuvat kohdan
2 mukaisen tavaran tai kontin vastaan-
ottamisen laiminlyönnistä tai kohdassa 
8 mainittujen velvollisuuksien laimin-
lyönnistä.

6 Vastuun jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa tavaralle tai 
kontille aiheutuneista vahingoista sen 
jälkeen, kun hän on vastaanottanut sen 
kohdan 2 mukaisesti.

Rahdinkuljettaja vastaa myös niistä 
tavaralle tai kontille aiheutuneista 
vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että 
hän laiminlyö sen vastaanottamisen 
kohdan 2 mukaisella tavalla. 

8 Muut velvollisuudet

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on 
ilmoittaa lastinantajalle hyvissä ajoin, 
milloin tavaran tai kontin on oltava 
toimituspaikalla.
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Porttiehto, kontit, purkaus

Porttiehto, purkaus   
Gate Term, discharge

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi kaikkien lastinkäsittelytapojen 
yhteydessä silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaanottajalle 
purkaussatamassa joko varastosta tai lastaamalla tavaran varastosta 
vastaanottajan kuljetusvälineeseen. Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi 
myös silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa lastatun kontin vastaanottajalle 
purkaussatamassa lastaamalla kontin varastosta vastaanottajan 
kuljetusvälineeseen. Tässä ehdossa ”kontti” tarkoittaa myös muuta 
vastaavaa suuryksikköä. 

Porttiehto, purkaus

Porttiehto, purkaus kuormattuna
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POrTTiEHTO PurKAuS/rAHDiNKuLJETTAJA

1 Tavaran toimittaminen 
 vastaanottajalle

Rahdinkuljettaja toimittaa tavaran 
sovittuna aikana vastaanottajalle 

•	 rahdinkuljettajan	osoittaman	varas-
 ton kuormauspaikalle, tai

•	 osapuolten	 niin	 sopiessa,	 kuor-
 maamalla sen rahdinkuljettajan 
 osoittamalla paikalla olevaan vas-
 taanottajan kuljetusvälineeseen. 

Rahdinkuljettaja toimittaa kontin so-
vittuna aikana kuormattuna vastaan-
ottajan osoittamaan kuljetusvälinee-
seen sovitulla paikalla. 

Rahdinkuljettaja on luovuttanut tava-
ran, kun hän on sovitun ajan kuluessa

•	 asettanut	 sen	 kuormauspaikalle
 kuormattavaksi tai, 

•	 kuormannut	 sen	 kuljetusvälinee-
 seen (porttiehto kuormattuna)

Rahdinkuljettaja on luovuttanut kon-
tin, kun hän on kuormannut sen kulje-
tusvälineeseen sovitun ajan kuluessa.

3 Kustannusten jakautuminen 

Rahdinkuljettaja vastaa niistä kustan-
nuksista, jotka aiheutuvat tavaran 
tai kontin toimittamisesta kohdan 1 
mukaisesti, mukaan lukien varastointi 
sovitun vapaa-ajan puitteissa ja 
toimitus.

Rahdinkuljettaja vastaa niistä vas-
taanottajalle koituvista välittömistä 
kustannuksista, jotka aiheutuvat kohdan 
1 mukaisen tai kohdassa 7 mainittujen 
velvollisuuksien laiminlyönnistä.

5 Vastuun jakautuminen 

Rahdinkuljettaja vastaa tavaralle tai 
kontille aiheutuneista vahingoista, 
kunnes hän on luovuttanut sen kohdan 
1 mukaisesti.

POrTTiEHTO PurKAuS/VASTAANOTTAJA

2 Tavaran vastaanottaminen
 rahdinkuljettajalta

Vastaanottaja vastaanottaa tavaran so-
vittuna aikana rahdinkuljettajalta 

•	 rahdinkuljettajan	osoittaman	varas-
 ton kuormauspaikalla , tai

•	 osapuolten	 niin	 sopiessa,	 	 kuor-
 mattuna rahdinkuljettajan osoitta-
 malla paikalla olevaan vastaanotta-
 jan kuljetusvälineeseen. 

Vastaanottaja vastaanottaa kontin
kuormattuna osoittamaansa kuljetus-
välineeseen sovitulla paikalla sovittuna
aikana.

Vastaanottaja on vastaanottanut tava-
ran, kun se on sovitun ajan kuluessa

•	 kuormauspaikalla	kuormattavissa
 tai,

•	 kuormattuna	 kuljetusvälineessä
 (porttiehto kuormattuna)

Vastaanottaja on vastaanottanut kon-
tin, kun se on kuormattuna kuljetus-
välineessä sovitun ajan kuluessa

4 Kustannusten jakautuminen 

Vastaanottaja vastaa tavaran tai kontin 
käsittely- ja kuljetuskustannuksista sen 
jälkeen, kun hän on vastaanottanut 
tavaran kohdan 2 mukaisesti. Näitä 
kustannuksia ovat mm. tavaramaksu, 
tarkastus, laskenta, kiinnitys kulje-
tusvälineeseen ja tämän jälkeiset toi-
menpiteet. 

Vastaanottaja vastaa niistä rahdin-
kuljettajalle koituvista välittömistä kus-
tannuksista, jotka aiheutuvat kohdan 
2 mukaisen tavaran tai kontin vas-
taanottamisen tai kohdassa 8 mainit-
tujen velvollisuuksien laiminlyönnistä

6 Vastuun jakautuminen 

Vastaanottaja vastaa tavaralle tai 
kontille aiheutuneista vahingoista sen 
jälkeen, kun hän on vastaanottanut sen 
kohdan 2 mukaisesti.
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POrTTiEHTO PurKAuS/rAHDiNKuLJETTAJA

7 Muut velvollisuudet 

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on 
antaa tavaran tai kontin vastaanottamista 
varten tarpeelliset tiedot hyvissä ajoin 
ennen tavaran toimittamista. Ilmoitus 
on annettava lastinantajan nimeämälle 
henkilölle. Jos rahdinkuljettaja ei voi 
antaa ilmoitusta nimetylle henkilölle, 
hän voi antaa sen lastinomistajalle tai, 
jos ei tunne tätä, lastinantajalle. 

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on
osoittaa kuormauspaikka tässä koh-
dassa mainitulle henkilölle ja ilmoittaa 
hänelle, milloin tavara voidaan kuormata 
siellä kuljetusvälineeseen

POrTTiEHTO PurKAuS/VASTAANOTTAJA

Vastaanottaja vastaa myös niistä 
tavaralle tai kontille aiheutuneista va-
hingoista, jotka aiheutuvat siitä, 
että hän laiminlyö tavaran tai kon-
tin vastaanottamisen kohdan 2 edel-
lyttämällä tavalla.

8 Muut velvollisuudet

Vastaanottajan velvollisuutena on tie-
dustella hyvissä ajoin rahdin kuljetta-
jalta kohdassa 7 mainittuja tietoja 
tavaran tai kontin vastaanottamiseksi. 

Vastaanottajan velvollisuutena on 
ilmoittaa rahdinkuljettajalle hyvissä 
ajoin tavaran toimitusjärjestykseen tai 
-tapaan liittyvistä erityisvaatimuksista. 
Vastaanottaja vastaa tällaisista vaati-
muksista aiheutuvista välittömistä 
lisäkustannuksista.
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Perävaunuehto, lastaus  
Trailer Term, loading

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi silloin, kun lastinantaja 
luovuttaa perävaunun tai muun omilla pyörillään kulkevan suuryksikön 
rahdinkuljettajalle toimittamalla sen rahdinkuljettajan osoittamaan 
paikkaan lastaussatamassa. 

PEräVAuNuEHTO LASTAuS/LASTiNANTAJA

1 Perävaunun toimittaminen
 rahdinkuljettajalle

Lastinantaja toimittaa perävaunun tai
muun omilla pyörillä kulkevan suur-
yksikön rahdinkuljettajalle sovittuna 
aikana sovittuun lastaussatamaan. 

Lastinantaja on luovuttanut perävau-
nun tai muun omilla pyörillä kulkevan 
suuryksikön rahdinkuljettajalle, kun 
lastinantaja on sijoittanut perävaunun 
satamassa rahdinkuljettajan määrää-
mällä lastausalueella tämän osoit-
tamaan paikkaan sovittuna aikana
ja irrottanut otteensa siitä.

3 Kustannusten jakautuminen

Lastinantaja vastaa niistä kustannuk-
sista, jotka aiheutuvat perävaunun 
tai muun omilla pyörillään kulkevan 
suuryksikön toimittamisesta rahdin-
kuljettajan määräämään paikkaan
lastaussatamassa kohdan 1 mukai-
sesti sekä seisontakustannuksista, 
kunnes rahdinkuljettaja tarttuu perä-
vaunuun tai muulla omilla pyörillään 
kulkevaan suuryksikköön lastatakseen
sen alukseen. 

PEräVAuNuEHTO LASTAuS/

rAHDiNKuLJETTAJA

2 Perävaunun vastaanottaminen
 lastinantajalta

Rahdinkuljettaja vastaanottaa perä-
vaunun tai muun omilla pyörillä kulkevan 
suuryksikön lastinantajalta sovittuna 
aikana sovitussa lastaussatamassa. 

Rahdinkuljettaja on vastaanottanut
perävaunun tai muun omilla pyörillä
kulkevan suuryksikön, kun lastinantaja
on sijoittanut sen satamassa rahdin-
kuljettajan määräämällä lastaus-
alueella tämän osoittamaan paikkaan
sovittuna aikana ja irrottanut otteensa
siitä. 

4 Kustannusten jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa perävaunun 
tai muun omilla pyörillään kulkevan 
suuryksikön vastaanotto- ja kuljetus-
kustannuksista sen jälkeen, kun rah-
dinkuljettaja tarttuu siihen lastatak-
seen sen alukseen.
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PEräVAuNuEHTO LASTAuS/LASTiNANTAJA

Lastinantaja vastaa niistä rahdinkul-
jettajalle koituvista välittömistä kus-
tannuksista, jotka aiheutuvat koh-
dan 1 mukaisen yksikön toimittamisen 
laiminlyönnistä tai kohdassa 7 mai-
nittujen velvollisuuksien laiminlyön-
nistä.

5 Vastuun jakautuminen

Lastinantaja vastaa perävaunulle tai
muun omilla pyörillä kulkevalle suur-
yksikölle ja siinä olevalle tavaralle 
aiheutuneista vahingoista, kunnes hän 
on luovuttanut se rahdinkuljettajalle 
kohdan 1 mukaisesti. 

7  Muut velvollisuudet

Lastinantajan velvollisuutena on lastata 
perävaunu tai muu omilla pyörillään 
kulkeva suuryksikkö ja tukea sekä 
kiinnittää sen sisältö sovellettavien 
vaatimusten mukaisesti siten, että se 
on tavanomaisesti käsiteltävissä. 

Lastinantajan velvollisuutena on ilmoit-
taa rahdinkuljettajalle perävaunua tai
muuta omilla pyörillään kulkevaa 
suuryksikköä ja sen toimittamista 
koskevat tiedot hyvissä ajoin ennen
sen toimittamista.

PEräVAuNuEHTO LASTAuS/

rAHDiNKuLJETTAJA

Rahdinkuljettaja vastaa niistä lastin-
antajalle koituvista välittömistä kus-
tannuksista, jotka aiheutuvat kohdan 
2 mukaisen yksikön vastaanottamisen 
laiminlyönnistä tai kohdassa 8 mainit-
tujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

6 Vastuun jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa perävaunulle 
tai muun omilla pyörillä kulkevalle 
suuryksikölle aiheutuneista vahin-
goista ja siinä olevalle tavaralle 
aiheutuneista vahingoista vastaan-
otettuaan sen kohdan 2 mukaisesti.

Edellytyksenä on, että yksikön kuor-
ma on lastattu, tuettu ja sen sisältö on 
kiinnitetty kohdan 7 mukaisesti.

Rahdinkuljettaja vastaa myös niistä
perävaunulle tai muun omilla pyörillä
kulkevalle suuryksikölle ja siinä ole-
valle tavaralle aiheutuneista vahin-
goista, jotka aiheutuvat siitä, että
hän laiminlyö sen vastaanottamisen
kohdan 2 mukaisella tavalla. 

8 Muut velvollisuudet

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on 
ilmoittaa lastinantajalle hyvissä ajoin, 
milloin perävaunun tai muun omilla 
pyörillä kulkevan suuryksikön on oltava 
toimituspaikalla.

Rahdinkuljettaja voi omalla kustannuk-
sellaan tarkastaa perävaunun satama-
alueella ennen sen vastaanottoa.
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Perävaunuehto, purkaus   
Trailer Term, discharge

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi kaikkien lastinkäsittely-
tapojen yhteydessä silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa perä-
vaunun tai muun omilla pyörillään kulkevan suuryksikön 
vastaanottajalle purkaussatamassa asettamalla yksikön 
vastaanottajan noudettavaksi määräsatamasta.

PEräVAuNuEHTO PurKAuS/

rAHDiNKuLJETTAJA

1 Perävaunun toimittaminen 
 vastaanottajalle

Rahdinkuljettaja toimittaa perävaunun 
tai muun omilla pyörillään kulkevan 
suuryksikön vastaanottajalle sovittuna 
aikana osoittamallaan paikalla pur-
kaussatamassa.  

Rahdinkuljettaja on luovuttanut perä-
vaunun tai muun omilla pyörillä kulke-
van suuryksikön vastaanottajalle, kun
vastaanottaja noutaa sen rahdinkuljet-
tajan osoittamasta paikasta. 

3 Kustannusten jakautuminen 

Rahdinkuljettaja vastaa niistä kus-
tannuksista, jotka aiheutuvat perävau-
nun tai muun omilla pyörillään kulkevan 
suuryksikön toimittamisesta kohdan 1 
mukaisesti.

PEräVAuNuEHTO PurKAuS/

VASTAANOTTAJA

2 Perävaunun vastaanottaminen 
 rahdinkuljettajalta

Vastaanottaja vastaanottaa perävaunun 
tai muun omilla pyörillään kulkevan 
suuryksikön rahdinkuljettajalta sovit-
tuna aikana purkaussatamassa rah-
dinkuljettajan osoittamalla paikalla.

Vastaanottaja on vastaanottanut perä-
vaunun tai muun omilla pyörillään kul-
kevan suuryksikön, kun hän tarttuu 
siihen rahdinkuljettajan osoittamalla
paikalla. 

4 Kustannusten jakautuminen 

Vastaanottaja vastaa perävaunun tai
muun omilla pyörillään kulkevan suur-
yksikön seisontakustannuksista 
rahdinkuljettajan osoittamalla paikalla
sekä käsittely- ja kuljetuskustan-
nuksista sen jälkeen, kun vastaanottaja
on vastaanottanut sen kohdan 2
mukaisesti.  
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PEräVAuNuEHTO PurKAuS/

rAHDiNKuLJETTAJA

Rahdinkuljettaja vastaa niistä vastaan-
ottajalle koituvista välittömistä kustan-
nuksista, jotka aiheutuvat kohdan 
1 mukaisen perävaunun tai muun 
omilla pyörillään kulkevan suuryksikön 
luovuttamisen tai kohdassa 7 mainit-
tujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

5 Vastuun jakautuminen 

Rahdinkuljettaja vastaa perävaunulle 
tai muun omilla pyörillään kulkevalle 
suuryksikölle ja tavaralle aiheutuneista 
vahingoista, kunnes hän on luovuttanut 
sen vastaanottajalle kohdan 1 mu-
kaisesti. 

7 Muut velvollisuudet 

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on 
antaa perävaunun tai muun omilla 
pyörillään kulkevan suuryksikön vas-
taanottamista varten tarpeelliset tie-
dot hyvissä ajoin ennen sen toimit-
tamista. Ilmoitus on annettava lastin-
antajan nimeämälle henkilölle. Jos 
rahdinkuljettaja ei voi antaa ilmoitusta 
nimetylle henkilölle, hän voi antaa sen 
lastinomistajalle tai, jos ei tunne tätä, 
lastinantajalle. 

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on 
ilmoittaa tässä kohdassa mainitulle 
henkilölle yksikön sijainti ja se, milloin 
hän voi kytkeä yksikön kuljetusvälinee-
seen.

PEräVAuNuEHTO PurKAuS/ 

VASTAANOTTAJA

Vastaanottaja vastaa niistä rahdin-
kuljettajalle koituvista välittömistä kus-
tannuksista, jotka aiheutuvat kohdan 
2 mukaisen perävaunun tai muun 
omilla pyörillään kulkevan suuryksikön 
vastaanottamisen tai kohdassa 8 mai-
nittujen velvollisuuksien laiminlyön-
nistä. 

Rahdinkuljettaja voi omalla kustannuk-
sellaan tarkastaa perävaunun tai muun 
omilla pyörillään kulkevan suuryksikön
satama-alueella.

6 Vastuun jakautuminen 

Vastaanottaja vastaa perävaunulle tai
muun omilla pyörillään kulkevalle suur-
yksikölle ja tavaralle aiheutuneista 
vahingoista vastaanotettuaan sen
kohdan 2 mukaisesti. 

Vastaanottaja vastaa myös niistä 
perävaunulle tai muulle omilla pyöril-
lään kulkevalle suuryksikölle ja tava-
ralle aiheutuneista vahingoista, jotka 
aiheutuvat siitä, että hän laiminlyö sen
vastaanottamisen kohdan 2 edellyttä-
mällä tavalla. 

8 Muut velvollisuudet

Vastaanottajan velvollisuutena on tie-
dustella hyvissä ajoin rahdinkuljetta-
jalta kohdassa 7 mainittuja tietoja 
perävaunun tai muun omilla pyörillään 
kulkevan suuryksikön vastaan-
ottamiseksi. 

Vastaanottajan velvollisuutena on 
ilmoittaa rahdinkuljettajalle hyvissä 
ajoin perävaunun tai muun omilla 
pyörillään kulkevan suuryksikön toimi-
tusjärjestykseen tai -tapaan liittyvis-
tä erityisvaatimuksista. Vastaanottaja
vastaa tällaisista vaatimuksista aiheu-
tuvista välittömistä lisäkustannuksista.
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Varastoehto, lastaus    
Warehouse Term, loading 

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi silloin, kun lastinantaja 
luovuttaa tavaran kuljetusta varten rahdinkuljettajalle lastaussataman 
varastossa.

VArASTOEHTO LASTAuS/LASTiNANTAJA

1  Tavaran toimittaminen
 rahdinkuljettajalle

Lastinantaja toimittaa tavaran sovit-
tuna aikana rahdinkuljettajalle tämän
osoittamaan varastoon lastaussata-
massa.

Lastinantaja on luovuttanut tavaran 
rahdinkuljettajalle 

•	 roro-kuljetuksessa	silloin,	kun	tava-
 ra on rahdinkuljettajan ohjeiden
 mukaisesti lastialustalla kuormattu-
 na tai, mikäli rahdinkuljettaja lai-
 minlyö lastialustojen toimittamisen,
 kun tavara on purettuna varastossa
 sovitussa satamassa 

VArASTOEHTO LASTAuS/rAHDiN-

KuLJETTAJA

2 Tavaran vastaanottaminen
 lastinantajalta

Rahdinkuljettaja vastaanottaa tava-
ran lastinantajalta sovittuna aikana 
osoittamassaan varastossa lastaus-
satamassa. 

Rahdinkuljettaja on vastaanottanut ta-
varan lastinantajalta

•	 roro-kuljetuksessa	silloin,	kun	tava-
 ra on rahdinkuljettajan ohjeiden
 mukaisesti lastialustalla kuormattu-
 na tai, mikäli rahdinkuljettaja lai-
 minlyö lastialustojen toimittamisen,
 kun tavara on purettuna varastossa
 sovitussa satamassa 

roro-lastinkäsittely

Storo- ja konventionaalinen lastinkäsittely
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VArASTOEHTO LASTAuS/LASTiNANTAJA

•	 muussa	 kuljetuksessa	 silloin,	 kun
 rahdinkuljettaja tarttuu tavaraan
 satamavarastossa lastatakseen
 sen alukseen.

3 Kustannusten jakautuminen

Lastinantaja vastaa niistä kustannuk-
sista, jotka aiheutuvat tavaran toi-
mittamisesta kohdan 1 mukaisesti.

Lastinantaja vastaa niistä rahdinkul-
jettajalle koituvista välittömistä kustan-
nuksista, jotka johtuvat kohdan 1 
mukaisen tavaran toimittamisen tai 
kohdassa 7 mainittujen velvollisuuksien 
laiminlyönnistä.

5 Vastuun jakautuminen

Lastinantaja vastaa tavaralle aiheu-
tuneista vahingoista, kunnes hän 
on luovuttanut tavaran kohdan 1 
mukaisesti.

7 Muut velvollisuudet

Lastinantajan velvollisuutena on paka-
ta tavara ja merkitä se siten, että se 
on tavanomaisesti käsiteltävissä ja 
erotettavissa muusta tavarasta sekä 
tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä 
käsittelyä ja kuljetusta varten.

Lastinantajan velvollisuutena on ilmoit-
taa rahdinkuljettajalle tavaraa ja sen 
toimittamista koskevat tiedot hyvissä 
ajoin ennen tavaran toimittamista.

VArASTOEHTO LASTAuS /rAHDiN-

KuLJETTAJA

•	 muussa	 kuljetuksessa	 silloin,	 kun
 rahdinkuljettaja tarttuu tavaraan
 satamavarastossa lastatakseen
 sen alukseen.

4 Kustannusten jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa tavaran vas-
taanottoon ja kuljetukseen liittyvistä 
kustannuksista sen jälkeen, kun hän 
on vastaanottanut tavaran kohdan 2 
mukaisesti. Näitä kustannuksia ovat 
lastialustan toimitus kuormauspaikalle, 
puhdistus, suojaus ja muu valmistelu, 
tavaran tarkastus, laskeminen ja
raportointi, tavaran kiinnitys lasti-
alustaan, kuormatun lastialustan siirto 
valmiusvarastoon ja säilytys siellä sekä 
muut niihin rinnastuvat ja tämän jälkeen 
tehtävät toimet.

Rahdinkuljettaja vastaa niistä lastin-
antajalle koituvista välittömistä kustan-
nuksista, jotka aiheutuvat kohdan 2 
mukaisen tavaran vastaanottamisen tai 
kohdassa 8 mainittujen velvollisuuksien 
laiminlyönnistä.

6 Vastuun jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa tavaralle 
aiheutuneista vahingoista sen jälkeen, 
kun hän on vastaanottanut tavaran 
kohdan 2 mukaisesti.

Rahdinkuljettaja vastaa myös niistä 
tavaralle aiheutuneista vahingoista, jotka 
aiheutuvat kohdan 2 mukaisen tavaran 
vastaanottamisen laiminlyönnistä

8 Muut velvollisuudet

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on 
ilmoittaa lastinantajalle hyvissä ajoin, 
milloin tavaran on oltava lastattavissa. 

Roro-kuljetuksessa rahdinkuljettajan 
on annettava lastinantajalle ohjeet 
siitä, miten lasti on kuormattava 
lastausalustalle.
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Varastoehto, purkaus    
Warehouse Term, discharge

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi kaikkien lastinkäsittelytapojen 
yhteydessä silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran 
vastaanottajalle purkaussataman varastossa.

VArASTOEHTO PurKAuS/rAHDiN-

KuLJETTAJA

1 Tavaran toimittaminen
 vastaanottajalle

Rahdinkuljettaja toimittaa tavaran vas-
taanottajalle sovittuna aikana osoitta-
massaan varastossa purkaussata-
massa.   
 
Rahdinkuljettaja on luovuttanut tavaran 
vastaanottajalle 

•	 roro-kuljetuksessa	silloin,	kun	tava-
 ra on lastialustalla vastaanottajan
 tartuttavissa 

•	 muussa	 kuljetuksessa	 silloin,	 kun
 rahdinkuljettaja, purettuaan tavaran
 aluksesta, irrottaa otteensa siitä
 varastossa. 

VArASTOEHTO PurKAuS/VASTAANOTTAJA

2 Tavaran vastaanottaminen
 rahdinkuljettajalta

Vastaanottaja vastaanottaa tavaran 
rahdinkuljettajalta sovittuna aikana 
tämän osoittamassa varastossa pur-
kaussatamassa.
 
Vastaanottaja on vastaanottanut tava-
ran rahdinkuljettajalta

•	 roro-kuljetuksessa	silloin,	kun	tava-
 ra on lastialustalla vastaanottajan
 tartuttavissa

•	 muussa	 kuljetuksessa	 silloin,	 kun
 rahdinkuljettaja, purettuaan tavaran
 aluksesta, on irrottanut otteensa
 siitä varastossa. 

Roro-lastinkäsittely

Storo-ja konventionaalinen lastinkäsittely
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VArASTOEHTO PurKAuS/rAHDiN-

KuLJETTAJA 

3 Kustannusten jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa niistä kustan-
nuksista, jotka aiheutuvat tavaran 
toimittamisesta kohdan 1 mukaisesti.

Rahdinkuljettaja vastaa niistä vas-
taanottajalle koituvista välittömistä 
kustannuksista, jotka aiheutuvat kohdan 
1 mukaisen tavaran toimittamisen tai 
kohdassa 7 mainittujen velvollisuuksien 
laiminlyönnistä.

5 Vastuun jakautuminen 

Rahdinkuljettaja vastaa tavaralle 
aiheutuneista vahingoista, kunnes 
hän on luovuttanut tavaran kohdan 1 
mukaisesti.

7 Muut velvollisuudet 

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on 
antaa tavaran vastaanottamista varten 
tarpeelliset tiedot hyvissä ajoin ennen 
tavaran toimittamista. Ilmoitus on 
annettava lastinantajan nimeämälle 
henkilölle. Jollei rahdinkuljettaja pysty
antamaan ilmoitusta nimetylle henki-
lölle, rahdinkuljettaja voi antaa sen 
lastinomistajalle tai, jos ei tunne häntä, 
lastinantajalle. 

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on
osoittaa varasto tässä kohdassa 
mainitulle henkilölle ja ilmoittaa hänelle, 
milloin hän voi vastaanottaa siellä 
tavaran.

VArASTOEHTO PurKAuS/VASTAANOTTAJA 

4 Kustannusten jakautuminen 

Vastaanottaja vastaa tavaran vastaan-
oton kustannuksista sen jälkeen, kun 
hän on vastaanottanut tavaran kohdan 
2 mukaisesti. 

Vastaanottaja vastaa niistä rahdinkul-
jettajalle koituvista välittömistä kustan-
nuksista, jotka aiheutuvat kohdan 2 
mukaisen tavaran vastaanottamisen tai 
kohdassa 8 mainittujen velvollisuuksien 
laiminlyönnistä.

6 Vastuun jakautuminen

Vastaanottaja vastaa tavaralle aiheu-
tuneista vahingoista sen jälkeen kun 
hän on vastaanottanut tavaran kohdan 
2 mukaisesti.

Vastaanottaja vastaa myös niistä ta-
varalle aiheutuneista vahingoista jotka 
aiheutuvat siitä, että vastaanottaja 
laiminlyö tavaran vastaanottamisen 
kohdan 2 mukaisesti.

8 Muut velvollisuudet

Vastaanottajan velvollisuutena on tie-
dustella hyvissä ajoin rahdinkuljettajalta 
kohdassa 7 mainittuja tietoja tavaran 
vastaanottamiseksi.

Vastaanottajan velvollisuutena on 
ilmoittaa rahdinkuljettajalle hyvissä 
ajoin tavaran toimitusjärjestystä tai
toimitustapaa koskevat erityisvaati-
mukset. Vastaanottaja vastaa tällaisista 
vaatimuksista aiheutuvista välittömistä 
käsittelykustannuksista.
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konttiehto, lastaus          
C/Y Term, loading 
 
Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi konttiliikenteessä silloin, kun lastin-
antaja luovuttaa lastatun kontin rahdinkuljettajan kuljetettavaksi asettamalla 
kontin lastaussatamassa olevalle konttipihalle. Kontilla tarkoitetaan tässä 
laivausehdossa myös muuta vastaavaa suuryksikköä.

KONTTiEHTOEHTO LASTAuS/LASTiNANTAJA

1 Kontin toimittaminen
 rahdinkuljettajalle

Lastinantaja toimittaa lastatun kontin 
sovittuna aikana rahdinkuljettajalle 
tämän osoittamaan paikkaan kontti-
pihalla tai muulla varastoalueella las-
taussatamassa.

Lastinantaja on luovuttanut kontin 
rahdinkuljettajalle, kun hän on sijoittanut 
sen sovittuna aikana rahdinkuljettajan 
määräämään paikkaan konttipihalle 
tai muulle varastoalueelle myöhempää 
lastausta varten.

3 Kustannusten jakautuminen

Lastinantaja vastaa niistä kustannuk-
sista, jotka aiheutuvat kontin toimitta-
misesta kohdan 2 mukaisesti sekä
mahdollisista varastointikustannuk-
sista, kunnes rahdinkuljettaja tarttuu
konttiin lastatakseen sen alukseen.

Lastinantaja vastaa niistä rahdinkuljet-
tajalle koituvista välittömistä kustan-
nuksista, jotka johtuvat kohdan 1 mu-
kaisen kontin toimittamisen tai koh-
dassa 7 mainittujen velvollisuuksien
laiminlyönnistä.

KONTTiEHTO LASTAuS/rAHDiNKuLJETTAJA

2 Kontin vastaanottaminen
 lastinantajalta

Rahdinkuljettaja vastaanottaa lastatun 
kontin lastinantajalta sovittuna aikana
osoittamassaan paikassa konttipihalla
tai muulla varastoalueella lastaussata-
massa. 

Rahdinkuljettaja on vastaanottanut 
kontin, kun lastinantaja on sijoittanut 
sen sovittuna aikana rahdinkuljettajan 
määräämään paikkaan konttipihalle 
tai muulle varastoalueelle myöhempää 
lastausta varten.  

4 Kustannusten jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa kontin kustan-
nuksista konttipihalla tai muulla varas-
toalueella sen jälkeen, kun rahdin-
kuljettaja tarttuu konttiin lastatakseen
sen alukseen.

Rahdinkuljettaja vastaa myös niistä
lastinantajalle aiheutuneista välittö-
mistä kustannuksista, jotka aiheutuvat 
siitä, että hän laiminlyö kontin vastaan-
ottamisen kohdan 2 mukaisella tavalla.
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KONTTiEHTOEHTO LASTAuS/LASTiNANTAJA

5 Vastuun jakautuminen

Lastinantaja vastaa kontille ja siinä 
olevalle tavaralle aiheutuneista va-
hingoista, kunnes hän on luovuttanut
sen rahdinkuljettajalle kohdan 1
mukaisesti.

7 Muut velvollisuudet

Lastinantajan velvollisuutena on lastata 
kontti ja tukea sekä kiinnittää sen sisältö 
sovellettavien vaatimusten mukaisesti.

Lastinantajan velvollisuutena on ilmoit-
taa rahdinkuljettajalle tarpeelliset ja/tai 
vaatimusten mukaiset kontin sisältöä, 
konttia ja sen toimittamista koskevat 
tiedot hyvissä ajoin ennen tavaran 
toimittamista.

KONTTiEHTO LASTAuS/rAHDiNKuLJETTAJA

6 Vastuun jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa kontille ja 
siinä olevalle tavaralle aiheutuneista 
vahingoista sen jälkeen, kun hän 
on vastaanottanut kontin kohdan 2 
mukaisesti. Edellytyksenä on, että 
kontti on lastattu, tuettu ja sen sisältö 
on kiinnitetty kohdan 7 mukaisesti.

Rahdinkuljettaja vastaa myös niistä 
kontille ja siinä olevalle tavaralle aiheu-
tuneista vahingoista, jotka aiheutuvat 
siitä, että hän laiminlyö kontin vas-
taanottamisen kohdan 2 mukaisella 
tavalla.

8 Muut velvollisuudet

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on
ilmoittaa lastinantajalle hyvissä ajoin,
milloin kontin on oltava toimitus-
paikalla.
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konttiehto, purkaus 
C/Y Term, discharge

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi konttiliikenteessä silloin, kun 
rahdinkuljettaja luovuttaa lastatun kontin vastaanottajalle purkaussatamassa 
asettamalla kontin lastaussatamassa olevalle konttipihalle tai muulle 
varastoalueelle. Kontilla tarkoitetaan tässä myös muuta vastaavaa 
suuryksikköä.

KONTTiEHTO PurKAuS/rAHDiNKuLJETTAJA

1 Kontin toimittaminen 
vastaanottajalle

Rahdinkuljettaja toimittaa lastatun 
kontin vastaanottajalle sovittuna aika-
na osoittamaansa paikkaan kontti-
pihalla tai muulla varastoalueella pur-
kaussatamassa ilmoittamanaan aikana 
tai ilmoittamaansa määräaikaan men-
nessä.
 
Rahdinkuljettaja on luovuttanut kontin,
kun vastaanottaja noutaa sen kontti-
pihalta rahdinkuljettajan osoittamasta 
paikasta. 

3 Kustannusten jakautuminen 

Rahdinkuljettaja vastaa niistä kus-
tannuksista, jotka aiheutuvat kontin 
toimittamisesta kohdan 1 mukaisesti. 

Rahdinkuljettaja vastaa niistä vas-
taanottajalle koituvista välittömistä kus-
tannuksista, jotka aiheutuvat kohdan 
1 mukaisen kontin toimittamisen tai 
kohdassa 7 mainittujen velvollisuuksien 
laiminlyönnistä.

KONTTiEHTO PurKAuS/VASTAANOTTAJA

2 Kontin vastaanottaminen
 rahdinkuljettajalta

Vastaanottaja vastaanottaa kontin rah-
dinkuljettajalta sovittuna aikana tämän
osoittamassa paikassa konttipihalla tai 
muulla varastoalueella purkaussata-
massa.

Vastaanottaja on vastaanottanut kontin, 
kun hän tarttuu siihen rahdinkuljettajan 
osoittamassa paikassa konttipihalla tai 
muulla varastoalueella pois kuljetusta 
varten.

4 Kustannusten jakautuminen 

Vastaanottaja vastaa mahdollisista
kontin varastointikustannuksista sen
jälkeen, kun rahdinkuljettaja on toi-
mittanut kontin kohdan 1 mukaisesti.  

Vastaanottaja vastaa niistä rahdin-
kuljettajalle koituvista välittömistä 
kustannuksista, jotka aiheutuvat koh-
dan 2 mukaisen kontin vastaanotta-
misen tai kohdassa 8 mainittujen 
velvollisuuksien laiminlyönnistä. 
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KONTTiEHTO PurKAuS/VASTAANOTTAJA

6 Vastuun jakautuminen 

Vastaanottaja vastaa kontille ja 
siinä oleville tavaroille aiheutuneista 
vahingoista sen jälkeen, kun hän on
vastaanottanut kontin kohdan 2
mukaisesti tai kun kontin vastaan-
ottamiselle sovittu aika on päättynyt.

Vastaanottaja vastaa myös niistä kontille 
ja siinä oleville tavaroille aiheutuneista 
vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että 
hän laiminlyö tavaran vastaanottamisen 
kohdan 2 edellyttämällä tavalla.

8 Muut velvollisuudet

Vastaanottajan velvollisuutena on tie-
dustella hyvissä ajoin rahdinkuljettajalta 
kohdassa 7 mainittuja tietoja kontin 
vastaanottamiseksi. 

Vastaanottajan velvollisuutena on
ilmoittaa rahdinkuljettajalle hyvissä 
ajoin kontin toimittamiseen liittyvistä
erityisvaatimuksista. Vastaanottaja 
vastaa tällaisista vaatimuksista 
aiheutuvista välittömistä lisäkustan-
nuksista.

KONTTiEHTO PurKAuS/rAHDiNKuLJETTAJA

5 Vastuun jakautuminen 

Rahdinkuljettaja vastaa kontille ja 
siinä oleville tavaroille aiheutuneista 
vahingoista, kunnes hän on luovuttanut 
kontin kohdan 1 mukaisesti tai kun 
kontin vastaanottamiselle sovittu aika 
on päättynyt.

7  Muut velvollisuudet

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on 
antaa kontin vastaanottamista varten 
tarpeelliset tiedot hyvissä ajoin ennen 
kontin toimittamista. Ilmoitus on an-
nettava lastinantajan nimeämälle hen-
kilölle. Jos rahdinkuljettaja ei voi antaa 
ilmoitusta nimetylle henkilölle, hän voi 
antaa sen lastinomistajalle tai, jos ei 
tunne tätä, lastinantajalle. 

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on 
osoittaa kontin lastauspaikka tässä 
kohdassa mainitulle henkilölle ja 
ilmoittaa hänelle, milloin kontti voidaan 
kuormata siellä kuljetusvälineeseen.
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laituriehto, lastaus  
Quay Term, loading

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi konventionaalisen liikenteen 
mukaisten lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun lastinantaja 
luovuttaa tavaran rahdinkuljettajalle aluksen sivulla alukseen 
lastattavaksi.

LAiTuriEHTO LASTAuS/LASTiNANTAJA

1 Tavaran toimittaminen
 rahdinkuljettajalle

Lastinantaja toimittaa tavaran rahdin-
kuljettajan määräämänä aikana laitu-
rissa olevan aluksen sivulle lastaus-
satamassa alukseen siirrettäväksi. 

Lastinantaja on luovuttanut tavaran 
rahdinkuljettajalle, kun se on aluksen 
sivulla valmiina siirrettäväksi alukseen 
lastausmuodon sekä tavaran laadun 
edellyttämällä tavalla ja rahdinkuljettaja 
tarttuu tavaraan.

3 Kustannusten jakautuminen 

Lastinantaja vastaa niistä kustannuk-
sista, jotka aiheutuvat tavaran toi-
mittamisesta kohdan 1 mukaisesti.

Lastinantaja vastaa niistä rahdinkul-
jettajalle koituvista välittömistä kustan-
nuksista, jotka aiheutuvat kohdan 
1 mukaisen tavaran toimittamisen 
laiminlyönnistä tai kohdassa 7 mainit-
tujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

LAiTuriEHTO LASTAuS/rAHDiNKuLJETTAJA

2 Tavaran vastaanottaminen
 lastinantajalta

Rahdinkuljettaja vastaanottaa tavaran 
määräämänään aikana laiturissa olevan 
aluksen sivulla lastaussatamassa.

Rahdinkuljettaja on vastaanottanut ta-
varan, kun se on aluksen sivulla 
valmiina alukseen siirrettäväksi ja hän 
tarttuu siihen.

4 Kustannusten jakautuminen 

Rahdinkuljettaja vastaa tavaran vas-
taanottoon liittyvistä kustannuksista 
sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut 
sen kohdan 2 mukaisesti.

Rahdinkuljettaja vastaa niistä lastin-
antajalle koituvista välittömistä kustan-
nuksista, jotka aiheutuvat kohdan 2 
mukaisen tavaran vastaanottamisen 
laiminlyönnistä tai kohdassa 8 mainit-
tujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.
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LAiTuriEHTO LASTAuS/LASTiNANTAJA

5 Vastuun jakautuminen 

Lastinantaja vastaa tavaralle aiheutu-
neista vahingoista, kunnes hän on
luovuttanut tavaran kohdan 1 mukai-
sesti.

7 Muut velvollisuudet

Lastinantajan velvollisuutena on pa-
kata tavara ja merkitä se siten, että 
se on tavanomaisesti käsiteltävissä ja 
erotettavissa muusta tavarasta. 

Lastinantajan velvollisuutena on sel-
vittää rahdinkuljettajalta, milloin tavara 
on toimitettava alukseen lastattavaksi.

Lastinantajan on luovutettava tavara 
rahdinkuljettajalle riittävän joutuisasti, 
jotta rahdinkuljettaja voi mukavasti ja 
turvallisesti lastata ja ahdata aluksen, 
kuljettaa tavaran ja purkaa sen 
aluksesta.

Lastinantajan velvollisuutena on 
ilmoittaa rahdinkuljettajalle tavaraa ja 
sen toimittamista koskevat tarpeelliset 
tiedot hyvissä ajoin ennen tavaran 
toimittamista.

LAiTuriEHTO LASTAuS/rAHDiNKuLJETTAJA 

6 Vastuun jakautuminen 

Rahdinkuljettaja vastaa tavaralle ai-
heutuneista vahingoista sen jälkeen, 
kun hän on vastaanottanut tavaran 
kohdan 2 mukaisesti.

Rahdinkuljettaja vastaa myös niistä 
tavaralle aiheutuneista vahingoista, jotka 
johtuvat kohdan 2 mukaisen tavaran 
vastaanottamisen laiminlyönnistä.

8 Muut velvollisuudet

Rahdinkuljettajan on ilmoitettava las-
tinantajalle, milloin tavaran on olta-
va satamassa lastauksen valmistele-
miseksi

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on 
ilmoittaa hyvissä ajoin lastinantajalle, 
hänen sitä tiedustellessaan, milloin 
tavaran on oltava laiturilla valmiina 
alukseen siirrettäväksi.
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laituriehto, purkaus  
Quay Term, discharge

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi konventionaalisen liikenteen 
mukaisten lastinkäsittelytapojen yhteydessä silloin, kun rahdinkuljettaja 
luovuttaa tavaran vastaanottajalle määräsatamassa laiturissa olevan 
aluksen sivulla.

LAiTuriEHTO PurKAuS/rAHDiNKuLJETTAJA

1 Tavaran toimittaminen
 vastaanottajalle

Rahdinkuljettaja toimittaa tavaran
määräämänään aikana purkaussata-
massa laiturissa olevan aluksen sivulle.  

Rahdinkuljettaja on luovuttanut tavaran 
vastaanottajalle, kun hän irrottaa ot-
teensa aluksen sivulla olevasta tava-
rasta purettuaan sen aluksesta.

3 Kustannusten jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa niistä kustan-
nuksista, jotka aiheutuvat tavaran 
toimittamisesta kohdan 1 mukaisesti.

Rahdinkuljettaja vastaa niistä vas-
taanottajalle koituvista välittömistä 
kustannuksista, jotka aiheutuvat kohdan 
1 mukaisen tavaran toimittamisen tai 
kohdassa 7 mainittujen velvollisuuksien 
laiminlyönnistä.

LAiTuriEHTO PurKAuS/VASTAANOTTAJA

2  Tavaran vastaanottaminen
 rahdinkuljettajalta

Vastaanottaja vastaanottaa tavaran 
rahdinkuljettajan määräämänä aikana 
purkaussatamassa laiturissa olevan 
aluksen sivulla.

Vastaanottaja on vastaanottanut tava-
ran, kun rahdinkuljettaja irrottaa 
otteensa aluksen sivulla olevasta 
tavarasta purettuaan sen aluksesta.

4 Kustannusten jakautuminen 

Vastaanottaja vastaa tavaran vastaan-
oton kustannuksista sen jälkeen, kun 
hän on vastaanottanut sen kohdan 2 
mukaisesti.

Vastaanottaja vastaa niistä rahdin-
kuljettajalle koituvista välittömistä kus-
tannuksista, jotka aiheutuvat kohdan
2 mukaisen tavaran vastaanottamisen
tai kohdassa 8 mainittujen velvollisuuk-
sien laiminlyönnistä.
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LAiTuriEHTO PurKAuS/rAHDiNKuLJETTAJA

5 Vastuun jakautuminen 

Rahdinkuljettaja vastaa tavaralle ai-
heutuneista vahingoista, kunnes hän on 
luovuttanut sen kohdan 1 mukaisesti.

7 Muut velvollisuudet

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on 
määrätä tavaran purkamisen aika ja 
paikka tavaran vastaanottamiseksi.
 
Rahdinkuljettajan velvollisuutena on 
ilmoittaa vastaanottajalle, hänen sitä 
tiedustellessaan, tavaran purkauspaikka 
ja aika, milloin vastaanottaja voi vas-
taanottaa tavaran.

Rahdinkuljettajan on luovutettava tava-
ra vastaanottajalle siten, että hän voi 
vastaanottaa tavaran mukavasti ja 
turvallisesti.

LAiTuriEHTO PurKAuS/VASTAANOTTAJA

6 Vastuun jakautuminen 

Vastaanottaja vastaa tavaralle aiheu-
tuneista vahingoista sen jälkeen, kun 
hän on vastaanottanut sen kohdan 2 
mukaisesti.

Vastaanottaja vastaa myös niistä 
tavaralle aiheutuneista vahingoista, jotka 
johtuvat kohdan 2 mukaisen tavaran 
vastaanottamisen laiminlyönnistä.

8 Muut velvollisuudet

Vastaanottajan velvollisuutena on tie-
dustella hyvissä ajoin rahdinkuljettajalta 
aluksesta purettavan tavaran purka-
misaika ja purkamispaikka. 

Vastaanottajan on vastaanotettava 
tavara riittävän joutuisasti ja viiväs-
tyttämättä aluksen purkausta.
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laivaehto, lastaus  
Ship Term loading 

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi kaikkien lastinkäsittelytapojen 
yhteydessä silloin, kun lastinantaja luovuttaa tavaran lastaussatamassa 
rahdinkuljettajan kuljettavaksi toimittamalla sen tämän alukseen.

LAiVAEHTO LASTAuS/LASTiANTAJA

1 Tavaran toimittaminen
 rahdinkuljettajalle

Lastinantaja toimittaa tavaran alukseen 
sovitussa satamassa sovittuna aikana.
 

Lastinantaja on luovuttanut tavaran, 
kun lastinantaja on toimittanut sen 
alukseen siihen paikkaan tai sillä 
tavoin toimitettuna, kuin lastinantaja ja 
rahdinkuljettaja ovat sopineet.

Lastinantaja voi toimittaa tavaran
•	 alukseen	
•	 alukseen	ahdettuna	(stowed)
•	 alukseen	ahdettuna,	kiinnitettynä
	 ja/tai	tuettuna	(stowed	and	secured
 and/or lashed) 
•	 sen	mukaan,	mitä	lastinantaja	ja
 rahdinkuljettaja ovat sopineet.

3 Kustannusten jakautuminen 

Lastinantaja vastaa tavaran toimitta-
misesta aiheutuvista kustannuksista 
kohdan 1 mukaisesti.

Lastinantaja vastaa niistä rahdin-
kuljettajalle koituneista välittömistä 
kustannuksista, jotka johtuvat kohdan 
1 mukaisen tavaran toimittamisen 
laiminlyönnistä tai kohdassa 7 mai-
nittujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.

LAiVAEHTO LASTAuS/rAHDiNKuLJETTAJA

2 Tavaran vastaanottaminen
 lastinantajalta

Rahdinkuljettaja vastaanottaa tavaran 
aluksessa sovitussa satamassa sovit-
tuna aikana.

Rahdinkuljettaja on vastaanottanut 
tavaran, kun lastinantaja on toimittanut 
sen alukseen siihen paikkaan tai sillä 
tavoin toimitettuna, kuin lastinantaja ja 
rahdinkuljettaja ovat sopineet.

4 Kustannusten jakautuminen 

Rahdinkuljettaja vastaa kustannuksista 
sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut 
tavaran kohdan 2 mukaisesti.

Rahdinkuljettaja vastaa niistä lastin-
antajalle koituvista välittömistä kus-
tannuksista, jotka aiheutuvat tavaran 
kohdan 2 mukaisen vastaanottamisen 
laiminlyönnistä tai kohdassa 8 mainit-
tujen velvollisuuksien laiminlyönnistä.
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LAiVAEHTO LASTAuS/LASTiANTAJA

5 Vastuun jakautuminen

Lastinantaja vastaa tavaralle 
aiheutuneista vahingoista, kunnes 
hän on luovuttanut sen kohdan 1 
mukaisesti 

7 Muut velvollisuudet

Lastinantajan velvollisuutena on il-
moittaa rahdinkuljettajalle tavaraa ja
sen toimittamista koskevat tiedot 
hyvissä ajoin ennen tavaran toimit-
tamista.

Tavaran on oltava pakattu ja merkitty 
siten, että se on tavanomaisesti 
käsiteltävissä ja erotettavissa muusta 
tavarasta.

LAiVAEHTO LASTAuS/rAHDiNKuLJETTAJA 

6 Vastuun jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa tavaralle 
aiheutuneista vahingoista sen jälkeen, 
kun hän on vastaanottanut sen kohdan 
2 mukaisesti.

Rahdinkuljettaja vastaa myös niistä 
tavaralle aiheutuneista välittömistä 
vahingoista, jotka aiheutuvat tavaran 
kohdan 2 mukaisen vastaanottamisen 
laiminlyönnistä.

8 Muut velvollisuudet 

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on 
ilmoittaa lastinantajalle hyvissä ajoin, 
milloin tavaran on oltava aluksessa

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on
antaa lastinantajalle ohjeet lastin 
ahtauksesta, kiinnityksestä ja tuennasta 
silloin, kun nämä toimenpiteet kuuluvat 
lastiantajalle.

Rahdinantajan velvollisuutena on val-
mistella lastauspaikka aluksessa 
tavanmukaista lastin vastaanottoa ja 
ahtausta varten lastiantajan antamien 
tietojen perusteella.
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laivaehto, purkaus  
Ship Term discharge 

Tämä laivausehto soveltuu käytettäväksi kaikkien lastinkäsittelytapojen 
yhteydessä silloin, kun rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaanottajalle 
purkaussatamassa aluksesta purettavaksi.

LAiVAEHTO PurKAuS /rAHDiNKuLJETTAJA

1 Tavaran toimittaminen
 vastaanottajalle

Rahdinkuljettaja toimittaa tavaran 
sovittuna aikana sovittuun paikkaan 
purkaussatamassa aluksesta puretta-
vaksi.   

Rahdinantaja on luovuttanut tavaran 
vastaanottajalle asettamalla sen pur-
kaussatamassa aluksesta puretta-
vaksi. 

3 Kustannusten jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa niistä kus-
tannuksista, jotka aiheutuvat tavaran 
toimittamisesta kohdan 1 mukaisesti.

Rahdinkuljettaja vastaa niistä vas-
taanottajalle koituvista välittömistä 
kustannuksista, jotka johtuvat kohdan 
1 mukaisen tavaran toimittamisen tai 
kohdassa 7 mainittujen velvollisuuksien 
laiminlyönnistä.

LAiVAEHTO PurKAuS /VASTAANOTTAJA

2 Tavaran vastaanottaminen
 rahdinkuljettajalta

Vastaanottaja vastaanottaa tavaran 
sovittuna aikana purkaussatamassa 
aluksesta purettavaksi.

Vastaanottaja on vastaanottanut ta-
varan, kun se on purkaussatamassa 
aluksessa vastaanottajan purettavissa.

4 Kustannusten jakautuminen

Vastaanottaja vastaa tavaran vas-
taanoton kustannuksista sen jälkeen, 
kun hän on vastaanottanut sen kohdan 
2 mukaisesti. Näitä kustannuksia
ovat kiinnitysten irrottaminen, siirto
aluksessa, rahdinkuljettajalle kuulu-
mattoman kiinnitysmateriaalin poisto
aluksesta ja muut vastaavat pur-
kauskustannukset.

Vastaanottaja vastaa niistä rahdin-
kuljettajalle koituvista välittömistä kus-
tannuksista, jotka aiheutuvat tavaran 
kohdan 2 mukaisen vastaanottami-
sen tai kohdassa 8 mainittujen 
velvollisuuksien laiminlyönnistä.
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LAiVAEHTO PurKAuS/rAHDiNKuLJETTAJA

5 Vastuun jakautuminen

Rahdinkuljettaja vastaa tavaralle 
aiheutuneista vahingoista, kunnes 
hän on luovuttanut sen kohdan 1 
mukaisesti.

7  Muut velvollisuudet

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on 
antaa tavaran vastaanottamista varten 
tarpeelliset tiedot hyvissä ajoin ennen 
tavaran toimittamista. Ilmoitus on 
annettava lastinantajan nimeämälle 
henkilölle. Jollei rahdinkuljettaja voi 
antaa ilmoitusta nimetylle henkilölle, 
rahdinkuljettaja voi antaa sen 
lastinomistajalle tai, jos ei tunne häntä, 
lastinantajalle. 

Rahdinkuljettajan velvollisuutena on 
osoittaa laituripaikka tässä kohdassa 
mainitulle henkilölle ja ilmoittaa 
hänelle, milloin hän voi purkaa tavaran 
aluksesta.

LAiVAEHTO PurKAuS/VASTAANOTTAJA

6 Vastuun jakautuminen

Vastaanottaja vastaa tavaralle 
aiheutuneista vahingoista sen jälkeen 
kun hän on vastaanottanut sen kohdan 
2 mukaisesti.

Vastaanottaja vastaa myös niistä 
tavaralle aiheutuneista vahingoista 
jotka aiheutuvat siitä, että vastaanottaja 
laiminlyö tavaran vastaanottamisen 
kohdan 2 mukaisesti.

8  Muut velvollisuudet

Vastaanottajan velvollisuutena on
tiedustella hyvissä ajoin rahdinkuljet-
tajalta aluksen purkamisaika ja 
purkamispaikka.

Vastaanottajan on purettava tavara
riittävän joutuisasti ja alusta viiväs-
tyttämättä. 
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The Standard Shipping Terms 2008 
define the obligations of the Con-
tracting Shipper and the Carrier, as 
parties to the Contract of Carriage, in 
marine transportation of break bulk 
goods in Finnish ports.

The Standard Shipping Terms 2008
are based on the customary load-
ing and unloading practices in Finnish 
ports. Their background is the Finn-
ish Maritime Code as in force after 1st 
October 1994. In addition to a contract 
of carriage by sea, the Shipping Terms 
2008	 can,	 where	 applicable,	 be	 used	
also in transports under a charter party 
and in other kinds of transport.

Besides the Contracting Shipper and 
the	Carrier	who	are	parties	of	the	Con-
tract of Carriage, the Consignee has his 
role in carrying out the Contract of Car-
riage. The term “Contracting Shipper” 
covers in these Shipping Terms the 
Shipper	who	is	a	party	of	the	Contract	
of Carriage and those subcontractors 
who	act	by	order	of	the	Shipper	or	on	
his behalf. The term “Carrier” covers 
the actual carrier, the subcontractor 
acting by order of the Carrier or any 
other subcontractor.

The Standard Shipping Terms 2008 
have been devised to contain options, 
from	which	the	parties	can	choose	the	
Shipping	Term	which	 is	 the	most	suit-
able for their Contract of Carriage.
In addition to a general reference 
(e.g. Standard Shipping Terms 2008/
ICC Finland), the parties must specify 
the	 shipping	 terms	chosen	 in	 the	way
which	 is	 described	 in	 each	 Shipping	
Term, if the Shipping Term contains 
alternative courses of action. It is not 
necessary to repeat the contents of the 
chosen term in the Contract of Car-
riage, as a plain reference is binding 
enough.

The Contracting Shipper and the Carri-
er can freely agree on their mutual obli-
gations	in	loading	or	in	discharge	within	

STandard SHIPPInG TErmS 2008

the	 law	 applied.	 If	 a	 Shipping	 Term
is	 in	conflict	with	such	a	contract,	 the	
latter	must	be	applied.	In	other	words,	
the	Shipping	Terms	are	applicable	when	
the parties have decided to include
one term in their Contract of Carriage, 
and in so far as it has not expressly 
been	agreed	otherwise.

“The Contract of Carriage” may con-
cern one or several carriages or it may 
be a frame agreement for long term, 
e.g. for one year.

The Standard Shipping Terms 2008
are	in	harmony	with

•	 The	 Finnish Maritime Code of
 1994

•	 The	 Incoterms 2000 trade terms
 in	 so	 far	 as	 the	 trade	 term	 which	
 describes the obligations of the
 Buyer and the Seller refers to the
 custom of the port, to the delivery
 of the goods to the Carrier or to
 the delivery of the goods to the
 Consignee.

Standard Shipping Terms and 
trade terms

The Standard Shipping terms deal only 
with	the	contractual	relations	between	
the Contracting Shipper and the Car-
rier. The Contracting Shipper must
pay	 the	 freight	 in	 accordance	 with	
the Contract of Carriage. The Carrier 
must take delivery of the goods, issue 
a transport document in accordance 
with	the	contract,	transport	the	goods	
in	 accordance	 with	 the	 Contract	 of
Carriage and hand the goods over to 
the Consignee.

Correspondingly, Incoterm trade terms 
deal	only	with	the	contractual	relations	
between	the	Seller	and	the	Buyer	and	
they do not affect the rights or the
obligations	 between	 the	 parties	 to	
the	 Contract	 of	 Carriage.	 However,	 in
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accordance	 with	 several	 Shipping	
Terms, the Seller’s obligation to deliver 
and the Buyer’s obligation to take the 
delivery is in the end determined by 
when	the	Seller	hands	the	goods	over	
to	the	Carrier	or	when	the	Carrier	hands	
the goods over to the Buyer or to his 
representative.	From	the	point	of	view	
of the parties to the sales contract, it 
is important to choose such a Ship-
ping	Term	which	 fulfils	 the	conditions,	
set by the trade term, for delivering the 
goods.

The structure of the Shipping 
Terms

The structure of each Shipping Term is 
similar. In each term, the paragraphs 
concerning the same obligation have 
been set side by side so that the
obligations of the contracting parties
are easy to compare. It is s also
possible choose different Shipping-
Terms for loading and for discharge,
in	which	case	only	the	relevant	part	of	
the chosen term is applied.

These	 Shipping	 Terms	 define	 the	 ob-
ligations of the parties in the port of 
loading and the port of discharge, and 
they	can	be	classified	as	follows:

•	 delivery	of	the	goods	to	the	Carrier
 and taking delivery from the Con-
 tracting Shipper, and respective
 obligation to give notice to the other
 party

•	 delivery	 of	 the	 goods	 to	 the	 Con-
 signee and taking delivery from the
 Carrier, and respective obligation to
 give notice to the other party

•	 passing	of	costs

•	 the	period	of	the	Carrier’s	liability

•	 other	duties	(packaging	etc.)

The most important obligations are
delivering the goods and taking
delivery	of	 them,	which	are	described	
in	the	first	paragraph	of	each	Shipping	
Term.

The shipping of containers, other large-
sized unit loads and trailers

Compared to the previous Shipping 
Terms 1996, these Shipping Terms
include	two	new	terms,	the	Trailer	Term	
and the C/Y term. The Trailer Term
describes the obligations of the con-
tracting	 parties	 when	 a	 separately	
shipped	trailer	or	other	similar	wheeled	
large-sized unit load is to be trans-
ported.	 The	 C/Y	 Term	 deals	 with	 the	
transportation of a container or other 
similar	large-sized	unit	load	which	can	
be handled in the same manner as a 
container.

In practice, the term “trailer”, in these 
Shipping	Terms,	almost	always	means	
a semi-trailer, and very seldom to a full 
trailer.

Definitions

‘Trailer’	 is	 a	 trailer	 with	 one	 or	 more
axles,	 which	 is	 meant	 to	 be	 coupled
to a tractor unit or to a dolly; it is trans-
ported to the port of loading by the 
Contracting Shipper’s tractor unit,
then on a vessel to the port of destina-
tion by the Carrier, and from there by 
the Consignee’s tractor unit. In these 
Shipping Terms, the term “trailer” also 
means	other	equivalent	wheeled	large-
sized unit load.

‘Container’	 is	 a	 container	 as	 defined
in the Container Safety Convention 
(CSC). In these Terms ‘a container’ also 
means	a	demountable	body	as	defined	
in the EU standards, or other large-
sized	 unit	 load	 which	 can	 be	 handled	
similarly	 to	 a	 container,	 which	 is	 on	 a	
flat	and	which	the	Carrier	has	accepted	
to transport.

‘Conventional means of cargo han-
dling’ is a method of cargo handling
in	 which	 the	 cargo	 is	 lifted	 over	 the
vessel’s rail either by a crane on land
or by a crane on board the vessel.

‘Means of transport’ is a means of 
transport used is land transport such 
as a truck, train or other corresponding 
vehicle.

‘Contracting Shipper’ is that party 
of	 the	 Contract	 of	 Carriage	 who	 has	
made	a	contract	with	the	Carrier	for	the	
carriage of goods by sea. Usually the 
Contracting Shipper acts either as the 
actual shipper or the Consignee, or as 
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their principal. In these Shipping Terms, 
the term ‘Contracting Shipper’ means 
the	 Contracting	 Shipper	 as	 defined	 in	
Chapter 13, Carriage of goods, of the 
Finnish maritime Code, or, depending 
on the circumstances, the charterer in 
a voyage charter.

‘Carrier’ is that party of the Contract
of	 Carriage	 who	 has	 undertaken	 to
perform a carriage on terms agreed 
with	 the	 Contracting	 Shipper.	 It
covers also any person or company 
acting on his behalf. In these Ship-
ping Terms, the term ‘Carrier’ means
the	 Carrier	 as	 defined	 in	 Chapter	 13,
Carriage of goods, of the Finnish Mari-
time Code, or, depending on the cir-
cumstances, the Carrier in a voyage 
charter.

‘Roll-on/roll-off transport’ is any 
transportation done on a roro-unit.

‘Large-sized unit load’ is a large-
sized, mechanically handled unit of 
transport	 which	 often	 consists	 of
smaller units of transport. In the gate 
Term and the C/Y Term, the large-sized 
unit load is a unit load similar to a con-
tainer	 and	 which	 can	 be	 handled	 in	
the same manner. In the Trailer Term, 
the mentioned large-sized unit load is 
a	 large,	wheeled	unit	 load	similar	 to	a	
trailer.

‘Stipulated time’	 is	 the	 time	 within	
which	 the	 Contracting	 Shipper	 or	 the	
Carrier must deliver the goods to the 
other party. It can be an exact point 
of time, a date or a period of time e.g.
a	week.	If	it	is	not	separately	agreed,	the	
Carrier	defines	or	gives	notice	when	or	
by	which	time	the	Contracting	Shipper	
must deliver the goods to the Carrier 
in the port of loading, or the Consignee 
must take delivery of the goods in the 
port of discharge. In the port of load-
ing,	the	aforementioned	defining,	giving
notice	or	agreeing	takes	place	between	
the Carrier and the Contracting Shipper 
or the Shipper. In the port of discharge, 
it	takes	place	usually	between	the	Car-
rier and the Consignee.

‘Goods’ in these Shipping Terms 
means also an article of transport
(a	container,	a	flat	etc.)	which	the	Con-
tracting Shipper has provided and
on	which	the	goods	have	been	loaded.

‘Rent-free period’ is the time granted 
by port and/or port operator for 
preparing the handling of goods, 
containers or trailers before loading or 
after discharge.

‘Warehouse’ is a shed, a storage yard 
or terminal or, in container transport, 
a container yard or a container freight 
station in a port.

‘Consignee’	 is	 the	 one,	 who,	 on	
grounds of the Contract of Carriage, 
the	transport	document	or	the	law,	has	
the right to take delivery of the goods 
from the Carrier in the port of destina-
tion.

The obligations and liabilities of other 
parties but those mentioned in these 
Shipping Terms are determined on the 
basis	of	the	applicable	law.

Porttiehto, Gate Term

The object in the gate Term is break 
bulk goods or a container or other 
large-sized	 unit	 load	 which	 can	 be	
handled in a similar manner. The gate 
Term imposes the least obligation on 
the Contracting Shipper. In loading, he 
hands the goods over to the Carrier by 
delivering them at the time stipulated 
on a means of transport to the unload-
ing point. The Carrier discharges the 
goods from an arriving vehicle and 
places	 them	 in	 a	 warehouse	 or	 loads	
them on board a vessel. The Contract-
ing Shipper must provide packaging 
and mark the goods duly and load 
them on a means of transport in such 
a manner that they can be handled in a 
customary	way.

The Carrier bears all the costs after the 
Contracting Shipper has, at the time 
stipulated, delivered the goods and 
made it possible for the Carrier to dis-
charge the means of transport, until the 
time	 when	 the	 Carrier	 has	 fulfilled	 his	
obligation to deliver the goods.

The Carrier is liable for damages to 
the	goods	only	after	he	has,	within	the	
stipulated time, taken physical charge 
of the goods. If the Carrier fails to take
delivery	of	 the	goods	within	 the	stipu-
lated period, he has to bear all costs 
and risk thereafter. The liability is no 
longer	his,	when	he	has	fulfilled	his	ob-
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ligation to deliver the goods.

In discharging, the Carrier hands the 
goods over to the Consignee in ac-
cordance	 with	 the	 contract	 between	
the Contracting Shipper and the Car-
rier, either by delivering the goods on 
the	 loading	bay	of	a	warehouse	 in	 the	
port of destination, ready to be loaded 
on a means of transport (gate Term), or 
loaded on a means of transport named 
by the Consignee (gate Term, loaded).

The gate Term can be used also in 
container	 traffic	when	 the	Contracting	
Shipper hands the container over to
the Carrier by delivering it in his means 
of transport to the port area and the 
Carrier lifts the container from the
vehicle	which	has	arrived.	The	Carrier	
hands the loaded container over to the 
Consignee by loading it on the means 
of	 transport	 which	 has	 come	 to	 fetch	
the container.

Perävaunuehto, Trailer Term

The object in the Trailer Term is usu-
ally a smi-trailer, but sometimes also 
a	full	trailer	or	other	wheeled	unit.	The	
Contracting Shipper brings the trailer, 
within	the	stipulated	time,	by	a	vehicle	
to the loading area in the port of load-
ing. The Carrier checks the arriving unit 
at the gate of the port of loading or in 
the loading area.

The Carrier directs the trailer, or other 
corresponding	 wheeled	 unit,	 to	 the	
place named by him and after that he 
bears all risks of it. The Contracting 
Shipper bears cost of lay time until the 
Carrier transfers the trailer on board a 
vessel 

The Carrier bears all risks of the trailer 
until the Contracting Shipper collects it. 
The Contracting Shipper bears costs of 
lay time.

In the port of discharge, the Carrier 
hands over the trailer, or other similar 
wheeled	unit,	to	the	Consignee	by	de-
livering it to the unloading area in the 
port	 area	 from	 where	 the	 Consignee	
fetches it.

The Carrier might check the unit in the 
port of destination before the unit is re-
moved from the port area.

Varastoehto, Warehouse Term

According to the Warehouse Term,
the Contracting Shipper hands over
the goods and the Carrier takes delivery
of them from the Contracting Shipper
in	 a	 warehouse	 in	 the	 port	 of	 load
ing. The Carrier hands the goods over 
to	 the	 Consignee	 in	 a	 warehouse	 in	
the port of discharge. The costs and 
the liability for damages are divided 
between	 the	 parties	 at	 the	 moment
of delivery.

The	Warehouse	Term	has	two	options:	
roll-on/roll-off transports and other 
methods of transport. In roll-on/roll-
off transports, the Contracting Ship-
per delivers the goods to the Carrier 
to the terminal in the port of loading, 
loaded on a roro-unit. In other methods 
of transport, the Contracting Shipper 
hands	over	 the	goods	 in	a	warehouse	
in	the	port	of	loading	when	the	Carrier	
takes physical charge of the goods.
In the port of discharge, the Carrier
delivers the goods in roll-on/roll-off 
transports	 on	 a	 roro-unit	 to	 a	 ware-
house in the port or to a storage yard. 
In other methods of transport, he deliv-
ers	them	on	the	floor	of	the	warehouse	
or to a storage yard.

Konttiehto, Y/C Term

According to the Y/C Term, the Con-
tracting Shipper hands the loaded
container, or other large-sized unit
load handled similarly to a container, 
over to the Carrier in the port of load-
ing	 when	 the	 Contracting	 Shipper
(in practice, the terminal operator
acting on his behalf) delivers the con-
tainer to the container yard to the
place named by the Carrier (= the
operator acting on his behalf). The 
handing	 over	 must	 take	 place	 within
the stipulated time.

In the port of discharge, the Carrier 
hands the container over to the Con-
signee	when	the	Consignee	(the	opera-
tor	 acting	 on	 his	 behalf)	 takes,	 within	
the stipulated time, physical charge
of	 the	 container	 which	 the	 Carrier
(the operator acting on his behalf) 
has	delivered	 to	 the	warehouse	 in	 the
container yard.
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Laituriehto, Quay Term

According to the Quay Term, the Con-
tracting Shipper hands the goods over 
to the Carrier on the quay, alongside 
a vessel in the port of loading, to be 
taken on board a vessel. In the port
of discharge, the Carrier hands the 
goods over to the Consignee on the 
quay, unloaded from the vessel.

The Quay Term is meant to be used 
when	 the	 cargo	 is	 handled	 in	 a	 con-
ventional manner; it should not be 
used	with	roll-on/roll-off	transports.	In	
this term, the goods are delivered, and 
consequently, the costs incurred and 
the liability for damages are passed, 
alongside the vessel on the quay. The 
Quay Term is based on the practice fol-
lowed	earlier.

If the cargo is handled in a conventional 
manner and the Contracting Shipper 
and the Carrier have agreed on us-
ing the Liner Term, it is recommended
that	when	this	term	is	to	be	interpreted	
in	Finnish	ports,	the	Quay	Term	would	
be applied instead. If the contract re-
fers to the Liner Term in connection 
with	roll-on/roll-off	 transport,	 it	 is	rec-
ommended that the Warehouse Term 
would	be	used	in	Finnish	ports.

Laivaehto, Ship Term

In the Ship Term, the Contracting Ship-
per delivers the goods on board a ves-
sel. The delivery might also include 
stowing	 the	goods	and	securing	 them	
to the vessel. The costs are divided 
and the liability for damages is passed 
when	 the	 goods	 are	 delivered	 on	
board the vessel in the agreed manner.
Correspondingly, the Carrier hands
the goods in the port of discharge,
to be unloaded from a vessel, over to
the Consignee, and this is the time
when	 the	 costs	 are	 divided	 and	 the
liability for damages is passed to the
Consignee in the port of discharge
alongside the vessel.

When loading and unloading are car-
ried	 out	 in	 accordance	 with	 the	 Ship	
Term,	they	in	practice	equal	with	free	in	
and free out.

Quality and strength of goods for 
transport 
All goods must be a quality and strength 
that can bear all burden of transport. 

Securing the cargo in a trailer, 
container or other large-sized 
unit load
The Contracting Shipper must pay 
special attention to the condition of the 
trailer,	 other	 large-sized	 wheeled	 unit	
load or container, and to the securing 
and lashing of the cargo. The Contract-
ing Shipper must load the trailer, other 
large-sized	 wheeled	 unit	 load	 or	 con-
tainer and lash its contents according 
to the requirements applied in such a 
way	that	the	unit	load,	its	structure	and	
the	 goods	 in	 it	 will	 withstand	 stress	
during transportation. Regarding this, 
a reference is made to special instruc-
tions, special requirements and carri-
ers’ conditions of carriage.

Special requirements concerning 
the delivery of goods, a container, 
a trailer or other similar unit

The delivery and storage of goods, a 
container, a trailer or other unit may call 
for special requirements from the par-
ties to the Contract of Carriage. These 
requirements may concern a special 
warehouse,	 electric	 coupling,	 over-
seeing, order or manner of the delivery 
etc. The most common the special re-
quirements are in container and trailer 
traffic.	 The	 Contracting	 Shipper	 must	
give the Carrier, in due time, notice of 
these kinds of special requirements in 
the port of loading. In the port of dis-
charge, the Consignee must give no-
tice of them to the Carrier. In the port 
of loading the Contracting Shipper, and 
in the port of discharge the Consignee, 
bears all additional costs incurred di-
rectly because of these requirements.

Breach of the obligations and 
liability for damages

Should the Contracting Shipper, the 
Carrier	 or	 the	 Consignee	 fail	 to	 fulfil
his obligations described in these 
Shipping Terms, he must, according 
to these Shipping Terms, reimburse
the direct costs incurred thereby to
the other party. It is not the purpose
of	 the	 Shipping	 Terms	 to	 define	 the
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liability for damages in detail. The
liability is determined by the Finnish
Maritime Code, by the terms of each
Contract of Carriage and by the
general	 principles	 of	 law	 concerning
damages.

If	the	other	party	fails	to	fulfil	his	duties	
as described in these Shipping Terms, 
e.g. in taking delivery of the goods, the 
party,	in	whose	custody	the	goods	are,	
must take normal care of the goods. 
The	 party	 who	 has	 failed	 to	 fulfil	 his	
obligations bears naturally all costs in-
curred thereby.

The parties may, by mutual consent, 
extend this liability to cover other dam-
ages	as	well.

The Contracting Shipper, the Carrier, 
the Consignee and their subcontrac-
tors,	if	applicable,	can	agree	on	how	to	
report, settle and reimburse damages 
incurred	in	handling	the	goods,	with	no	
limits set by these Shipping Terms.

Closing time

The closing time is given by the Car-
rier, and it indicates the last possible 
moment for handing over the goods, 
the loaded container or the trailer to 
the Carrier in the port of loading. If
the Contracting Shipper cannot
deliver the goods, the consignment,
the	container	etc.	defined	 in	 the	Con-
tract	 of	 Carriage	 to	 the	 Carrier	 within	
the period stipulated, the Contract-
ing Shipper must, according to these
Shipping Terms, reimburse the direct 
costs incurred to the Carrier because 
of the delay. The Carrier must give the 
Contracting	 Shipper	 sufficient	 notice	
that the load is late. The Carrier must 
perform the carriage of the goods in
the next instance unless the Carrier or 
the Contracting Shipper cancels the 
Contract of Carriage. If either of them 
gives notice of cancelling the con-
tract,	 the	matter	 no	 longer	 falls	within	
the Shipping Terms. In this case, the 
Contracting Shipper may additionally 
be liable for the payment of other than 
direct damages.

Terminal Handling Charge (THC)

In	accordance	with	the	most	common
practice	 followed	 in	 Finnish	 ports,
the Terminal Handling Charge covers
those	 costs	 which	 are	 caused	 to	 the
terminal operator in the port of loading
by the lifting of an empty container
onto the fetching vehicle, the registra-
tion charge, and the lifting of a loaded
container to the container terminal.
In the port of discharge, the Terminal
Handling Charge covers the registra-
tion charge, the lifting of a loaded
container from the container termi-
nal and the lifting of an empty con-
tainer from the vehicle returning it. 
In other countries, the Terminal
Handling	 Charge	 may	 be	 defined	 in
another	 way.	 For	 this	 reason,	 THC	 is
not included in the Standard Shipping
Terms as a concept and it does not
affect the Shipping Terms.

Takeover zone

The takeover zone is used in those
cases	 when	 more	 than	 one	 operator
is involved in the handling of a con-
tainer in the port area. This is the
case	 when	 the	 Contracting	 Shipper/
Consignee and the Carrier use differ-
ent operators as their subcontractors.
Then,	 the	 first	 operator	 delivers	 the
container	 to	 the	 takeover	 zone	 where
the second operator takes delivery of
it, either to load it on aboard a vessel
in the port of loading on behalf of the
Carrier or to load and send it further
in the port of discharge on behalf of
the Consignee.

Terminal operators operate in the take-
over zone in the port area. The prac-
tice	 followed	 may	 differ	 from	 port	 to
port. The concept “takeover zone”
is not included in these Standard
Shipping Terms and it does not affect
them.
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Porttiehto, lastaus  
Gate Term: loading

This	Shipping	Term	can	be	used	for	all	methods	of	cargo	handling	when	the	
Contracting Shipper hands the goods or the container over to the Carrier by 
delivering them on a means of transport to a place appointed by the Carrier 
in the port of loading. In this Shipping Term, ’container’ means also other 
equivalent large-sized unit loads.

GATE TErM. LOADiNG: THE CONTrACTiNG 

SHiPPEr

1 Delivering the goods to 
 the Carrier

The Contracting Shipper delivers the 
goods or the container to the unloading 
place named by the Carrier in the port 
of loading at the time agreed.

The Contracting Shipper hands the 
goods or the container over to the 
Carrier	 when	 they	 are	 on	 a	 means	 of	
transport	at	the	loading	place	and	when	
the Carrier can take physical charge of 
them.

GATE TErM. LOADiNG:  THE CArriEr

2 Taking delivery of the goods
 from the Contracting Shipper

The Carrier takes delivery of the
goods or the container from the
Contracting Shipper at the unloading
point named by the Carrier in the
port of loading at the time agreed,
and unloads them from the means of
transport	which	has	arrived.

The Carrier receives the goods or the 
container	 when	 he	 takes	 physical	
charge of them on a means of transport 
at the loading place.

Gate Term: Loading

Gate Term: Containers, loading
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GATE TErM. LOADiNG: THE CONTrACTiNG 

SHiPPEr 

3 Division of costs

The Contracting Shipper bears all
costs of delivering the goods or the 
container	in	accordance	with	1.

Should the Contracting Shipper fail to 
deliver the goods or the container in 
accordance	with	1	or	should	he	fail	 to	
fulfil	 the	 obligations	 defined	 in	 7,	 the	
Contracting Shipper is liable for all 
direct costs thereby incurred to the 
Carrier.

5  Division of liability

The Contracting Shipper bears all 
liability for loss of or damage to
the goods or the container until he
has handed them over in accordance 
with	1.

7  Other obligations

The Contracting Shipper must provide 
suitable packing for the goods, mark 
the goods or the container and load 
them so that they can be handled
in	 a	 normal	 way	 and	 be	 identified	 as
the contract goods.

The Contracting Shipper must load
the goods and the container and
lash and secure its contents according 
to the requirements applied.

The Contracting Shipper must give 
the	 Carrier	 sufficient	 information	 of
the goods or container, in due time,
for the delivery of the goods or
container to the agreed place of 
shipment. 

GATE TErM. LOADiNG:  THE CArriEr 

4 Division of costs

The Carrier bears all costs of taking 
delivery of the goods or the container 
and of their carriage after he has 
received	them	in	accordance	with	2.

Should the Carrier fail to take delivery 
of the goods or the container in 
accordance	 with	 2	 or	 should	 he	 fail	
to	 fulfil	 the	 obligations	 defined	 in	 7,	
the Carrier is liable for all direct costs 
thereby incurred to the Contracting 
Shipper.

6  Division of liability

The Carrier bears all liability for loss 
of or damage to the goods or the 
container after he has received them in 
accordance	with	2.

Should the Carrier fail to take delivery 
of the goods or the container in 
accordance	 with	 2,	 he	 bears	 all
liability for loss of or damage,
thereby incurred, to the goods or the 
container.

8 Other obligations

The Carrier must give the Contracting 
Shipper, in due time, notice as to
when	 the	 goods	 or	 the	 container
must be at the place for the Carrier
to take delivery.
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Gate Term: Containers, discharge

Porttiehto, purkaus 
Gate Term: discharge

This	Shipping	Term	can	be	used	for	all	methods	of	cargo	handling	when	
the Carrier hands the goods over to the Consignee in the port of discharge 
either	directly	from	the	warehouse	or	by	loading	it	from	the	warehouse	onto	
the Consignee’s means of transport. This Shipping Term can be used also 
when	the	Carrier	hands	the	loaded	container	over	to	the	Consignee	in	the	
port	of	discharge	by	loading	the	container	from	the	warehouse	onto	the	
Consignee’s means of transport. In this Term, ’container’ means also other 
large-sized unit loads.

Gate Term: Discharge

Gate Term: Discharge loaded
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GATE TErM. DiSCHArGE: THE CArriEr

1 Delivering the goods to the
 Consignee

The Carrier delivers the goods to the 
Consignee at the time stipulated

•	 to	 the	 loading	 point	 of	 the	 ware-
 house named by the Carrier 
or,	when	the	parties	have	so	agreed,
•	 by	 loading	 them	 on	 the	 Consign-
	 ee’s	means	of	transport	which	is	in
 the place named by the Carrier

The Carrier delivers the container,
at the time stipulated, loaded on
a means of transport named by
the Consignee in the agreed place.

The Carrier hands over the goods 
when	he,	within	the	period	stipulated,

•	 delivers	 the	 goods	 to	 the	 loading
 point to be loaded
or,
•	 loads	 the	 goods	 on	 a	 means	 of
 transport (gate Term, loaded)

The Carrier hands over the container 
when	 he	 loads	 it	 on	 a	 means	 of
transport	within	the	period	stipulated.

3  Division of costs

The Carrier bears all costs of 
delivering the goods or the container in
accordance	 with	 1,	 including	 storage	
within	 the	 agreed	 free	 time	 and	
delivery.

Should the Carrier fail to deliver the 
goods or the container in accordance 
with	 1	 or	 should	 he	 fail	 to	 fulfil	 the	
obligations	defined	in	7,	he	is	liable	for	
all direct costs thereby incurred to the 
Consignee.

GATE TErM. DiSCHArGE: THE CONSiGNEE

2 Taking delivery of the goods
 from the Carrier

The Consignee takes delivery of the 
goods from the Carrier at the time 
stipulated

•	 at	the	loading	point	of	a	warehouse
  named by the Carrier
or,	when	the	parties	have	so	agreed,
•	 loaded	 on	 the	 Consignee’s	 means
	 of	 transport	 which	 is	 in	 the	 place
 named by the Carrier

The Consignee takes delivery of the 
container loaded on a means of 
transport named by him in the agreed 
place at the time stipulated.

The Consignee receives of the goods 
when	 they	 are,	 within	 the	 period	
stipulated,

•	 at	 the	 loading	 point	 ready	 for
 loading
or
•	 loaded	 on	 a	 means	 of	 transport
 (gate Term, loaded)

The Consignee receives of the 
container	 when	 it	 is	 loaded	 on	 a	
means	 of	 transport	 within	 the	 period	
stipulated.

4 Division of costs

The Consignee bears the costs
of handling and carrying the goods 
or the container after he has received 
them	 in	 accordance	 with	 2.	 These
costs include, among other things,
port dues on goods, checking the 
goods, counting them and fastening 
them on the means of transport, and 
other activities consequent to the 
above.

Should the Consignee fail to take 
delivery of the goods or the container 
in	 accordance	 with	 2	 or	 should	 he
fail	 to	 fulfil	 the	 obligations	 defined	 in
8, he is liable for all direct costs
thereby incurred to the Carrier.
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GATE TErM. DiSCHArGE: THE CArriEr 

5 Division of liability

The Carrier bears all liability for loss 
of or damage to the goods or the 
container until he has handed them 
over	in	accordance	with	1.

7 Other obligations

The Carrier must give the information 
necessary for taking delivery of the 
goods or the container in due time 
before the delivery. The information 
must be given to the person named
by the Contracting Shipper. If
the Carrier is unable to give this 
information to the named person,
he	can	give	it	to	the	owner	of	the	cargo,	
or,	 if	 he	 does	 not	 know	 who	 is	 the	
owner,	to	the	Contracting	Shipper.

The Carrier must indicate the loading 
point	 to	 the	 person	 defined	 in	 this	
paragraph and give him notice as to 
when	 the	 goods	 can	 be	 loaded	 on	 a	
means of transport there.

GATE TErM. DiSCHArGE: THE CONSiGNEE 

6 Division of liability

The Consignee bears all liability for 
loss of or damage to the goods or
the container after he has received
them	in	accordance	with	2.

Should the Consignee fail to take 
delivery of the goods or the container
in	 accordance	 with	 2,	 he	 bears	 all	
liability for loss of or damage, thereby 
incurred, to the goods or the container

8 Other obligations

The Consignee must seek the 
information relating to the delivery
of	 the	goods	or	 the	container,	defined	
in 7, from the Carrier in due time.

Carrier, notice of any special 
requirements relating to the order or 
manner of delivering the goods. The 
Consignee bears all additional costs 
incurred directly because of these 
requirements.
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Perävaunuehto, lastaus  
Trailer Term: loading

This	Shipping	Term	can	be	used	when	the	Contracting	Shipper	
hands	over	the	trailer,	or	other	large-sized	wheeled	unit	load,	to	the	
Carrier by delivering it to the place named by the Carrier in the port 
of loading.

TrAiLEr TErM. LOADiNG: 

THE CONTrACTiNG SHiPPEr

1 Delivering the trailer to 
 the Carrier

The Contracting Shipper delivers the 
trailer,	 or	 other	 	 large-sized	 wheeled	
unit load, to the Carrier at the agreed 
port of loading, at the time stipulated.

The Contracting Shipper hands 
over the trailer, or other  large-sized 
wheeled	unit	 load	 to	 the	Carrier	when	
the Contracting Shipper delivers the 
trailer at the loading area named by the 
Carrier in the port and releases his hold 
on it.

3 Division of costs

The Contracting Shipper bears all 
costs of delivering the trailer, or other 
large-sized	 wheeled	 unit	 load,	 to	 the	
place named by the Carrier in the port 
of	 loading	 in	 accordance	 with	 1	 and	
also cost of lay time until the Carrier 
attaches the trailer, or other large-sized 
wheeled	unit	load	in	order	to	load	it	on	
board a vessel.

Should the Contracting Shipper fail to 
deliver	 the	 unit	 in	 accordance	 with	 1	
or	should	he	fail	to	fulfil	the	obligations	
defined	 in	 7,	 he	 is	 liable	 for	 all	 direct	
costs thereby incurred to the Carrier.

TrAiLEr TErM. LOADiNG: 

THE CArriEr

2 Taking delivery of the trailer 
from the Contracting Shipper

The Carrier takes delivery of the
trailer,	 or	 other	 	 large-sized	 wheeled	
unit load, from the Contracting Ship-
per in the agreed port of loading at the
time stipulated.

The Carrier receives the trailer, or
other	 large-sized	 wheeled	 unit	 load,	
when	 the	 Contracting	 Shipper	 deliv-
ers them at the place indicated by the 
Carrier in the loading area, named by 
the Carrier in the port and releases
his hold on it.

4 Division of costs

The Carrier bears all costs of taking 
delivery of the trailer, or other  large-
sized	 wheeled	 unit	 load,	 and	 carrying	
them after the Carrier attaches it in 
order to load it on board a vessel.

Should the Carrier fail to take delivery
of	 the	 unit	 in	 accordance	 with	 2	 or
should	 he	 fail	 to	 fulfil	 the	 obligations
defined	 in	 8,	 he	 is	 liable	 for	 all	 direct
costs thereby incurred to the
Contracting Shipper.
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TrAiLEr TErM. LOADiNG: 

THE CONTrACTiNG SHiPPEr 

5 Division of liability

The Contracting Shipper bears all 
liability for loss of or damage to the 
trailer,	 or	 other	 large-sized	 wheeled	
unit load, them until he has handed 
them over to the Carrier in accordance 
with	1.

7 Other obligations

The Contracting Shipper must load the 
trailer,	 or	 other	 large-sized	 wheeled	
unit, and lash and secure their contents 
in	 accordance	 with	 the	 requirements	
applied so that the unit can be handled 
in	a	customary	way.

The Contracting Shipper must give 
the	Carrier	sufficient	information	of	the	
trailer,	 or	 other	 large-sized	 wheeled	
unit load, and of their delivery, in due 
time before the delivery.

TrAiLEr TErM. LOADiNG: 

THE CArriEr

6 Division of liability

The Carrier bears all liability for loss
of or damage to the trailer, or other
large-sized	 wheeled	 unit	 load,	 and
the loss of or damage to the goods
in them after he has received them
in	 accordance	 with	 2,	 provided	 that
the load in the trailer, or other  large-
sized	 wheeled	 unit	 load,	 has	 been
loaded, lashed and secured in
accordance	with	7.

Should the Carrier fail to take delivery
of the trailer, or other large-sized
wheeled	 unit	 load,	 and	 the	 goods	 in
them	 in	 accordance	 with	 2,	 he	 bears
all liability, thereby incurred for loss
of or damage to them. 

8 Other obligations

The Carrier must give the Contracting
Shipper, in due time, notice as to
when	 the	 trailer,	 or	 other	 large-sized
wheeled	 unit	 load,	 must	 be	 at	 the
place of taking delivery.

The	 Carrier	 may	 control	 at	 his	 own	
expenses the trailer or other large-
sized	 wheeled	 unit	 at	 the	 port	 area	
before receiving it.
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Perävaunuehto, purkaus  
Trailer Term: discharge

This	Shipping	Term	can	be	used	for	all	methods	of	cargo	handling	when	
the	Carrier	hands	over	the	trailer,	or	otherlarge-sized	wheeled	unit	load,	
to the Consignee in the port of discharge by delivering the unit to the 
port of destination for the Consignee to collect.

TrAiLEr TErM. DiSCHArGE:  THE CArriEr

1 Delivering the trailer to the
 Consignee

The Carrier delivers the trailer, or
other	 large-sized	 wheeled	 unit	 load,
to the Consignee at the time stipulated 
in the place named by the Carrier in
the port of discharge.

The Carrier hands the trailer, or other 
large-sized	 wheeled	 unit	 load	 over	 to	
the	 Consignee,	 when	 the	 Consignee	
collects the trailer to his means of 
transport in the place named by the 
Carrier.

3 Division of costs

The Carrier bears all costs of deliver-
ing the trailer, or other large-sized 
wheeled	 unit	 load,	 in	 accordance
with	1.

Should the Carrier fail to deliver the
trailer,	or	or	other	 large-sized	wheeled
unit	 load,	 in	 accordance	 with	 1	 or
should	 he	 fail	 to	 fulfil	 the	 obligations
defined	 in	 7,	 he	 is	 liable	 for	 all	 direct
costs thereby incurred to the
Consignee.

TrAiLEr TErM. DiSCHArGE:  

THE CONSiGNEE

2 Taking delivery of the trailer
 from the Carrier

The Consignee takes delivery of
the trailer, or or other large-sized
wheeled	 unit	 load,	 from	 the	 Carrier
at the time stipulated in the place
named by the Carrier in the port of
discharge.

The Consignee receives the trailer, or
other	 large-sized	 wheeled	 unit	 load,
when	 he	 attaches	 them	 to	 his	 means
of transport in the place named by
the Carrier.

4 Division of costs

The Consignee bears all costs of lay
time in the place named by the
Carrier and all costs of handling and
transporting the trailer, or other large-
sized	 wheeled	 unit	 load,	 after	 he	 has
received	them	in	accordance	with	2.

Should the Consignee fail to take 
delivery of the trailer, or other large-
sized	 wheeled	unit	 load,	 or	 should	 he	
fail	to	fulfil	the	obligations	defined	in	8,	
he is liable for all direct costs thereby 
incurred to the Carrier.
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TrAiLEr TErM. DiSCHArGE:  THE CArriEr

5 Division of liability

The Carrier bears all liability for loss
of or damage to the trailer, or other
large-sized	 wheeled	 unit	 load,	 and
the goods inside them until he has
handed them over to the Consignee
in	accordance	with	1.

7 Other obligations

The Carrier must give the information
necessary for taking delivery of the
trailer,	or	or	other	 large-sized	wheeled
unit load, in due time before the
delivery. The information must be
given to the person named by the
Contracting Shipper. If the Carrier
is unable to give this information to
the named person, he can give it to
the	owner	of	 the	cargo,	or,	 if	 he	does
not	 know	 who	 is	 the	 owner,	 to	 the
Contracting Shipper.

The Carrier must indicate the location
of	 the	 unit	 to	 the	 person	 defined	 in
this paragraph and give him notice as
to	when	he	can	attach	 the	unit	 to	 the
means of transport.

The	 Carrier	 may	 control	 at	 his	 own	
expenses the trailer or other large-
sized	 wheeled	 unit	 at	 the	 port	 area	
before receiving it.

TrAiLEr TErM. DiSCHArGE:  

THE CONSiGNEE

6 Division of liability

The Consignee bears all liability for 
loss of or damage to the trailer, or other 
large-sized	wheeled	unit	load,	and	the	
goods in them after he has received 
them	in	accordance	with	2.

Should the Consignee fail to take 
delivery of the trailer, or other large-
sized	wheeled	unit	load,	and	the	goods	
in them, he bears all liability thereby 
incurred, for loss of or damage to 
them. 

8 Other obligations

The Consignee must seek the 
information,	defined	in	7,	relating	to	the	
delivery of the trailer, or other large-
sized	 wheeled	 unit	 load,	 from	 the	
Carrier in due time.

The Consignee must give, in due
time, the Carrier notice of any special
requirements relating to the order or
manner of delivering the trailer, or
other	 large-sized	 wheeled	 unit	 load.
The Consignee bears all additional
costs incurred directly because of
these requirements.
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Varastoehto, lastaus  
Warehouse Term: loading

This	Shipping	Term	can	be	used	when	the	Contracting	Shipper	hands	
the	goods	over	to	the	Carrier	in	the	warehouse	of	the	port	of	loading,	to	
be transported.

WArEHOuSE TErM. LOADiNG: 

THE CONTrACTiNG SHiPPEr

1 Delivering the goods to 
 the Carrier

The Contracting Shipper delivers the 
goods	to	the	Carrier	to	the	warehouse	
named by the Carrier in the port of 
loading at the time stipulated.

The Contracting Shipper hands the 
goods over to the Carrier

•	 in	 the	 case	 of	 roll-on/roll-off
	 transports,	 when	 the	 goods	 are
 loaded on a roro-unit according to
 the instructions of the Carrier, 
 or, if the Carrier fails to provide roro-
	 units,	when	the	goods	are	unloaded	
	 in	a	warehouse	in	the	agreed	port

WArEHOuSE TErM. LOADiNG: THE CArriEr

2 Taking delivery of the goods
 from the Contracting Shipper

The Carrier takes delivery of the goods 
from the Contracting Shipper in the 
warehouse	named	by	the	Carrier	in	the	
port of loading at the time stipulated.

The Carrier receives the goods from 
the Contracting Shipper

•	 in	 the	 case	 of	 roll-on/roll-off
	 transports,	 when	 the	 goods	 are
 loaded on a roro-unit according to
 the instructions of the Carrier, or, if
 the Carrier fails to provide roro-
	 units,	when	the	goods	are	unloaded
	 	in	a	warehouse	in	the	agreed	port

Roro means of cargo handling

Storo and conventional means of cargo handling 
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WArEHOuSE TErM. LOADiNG: 

THE CONTrACTiNG SHiPPEr

•	 in	other	methods	of	transport,	when
 the Carrier takes physical charge
	 of	 the	 goods	 in	 the	 warehouse	 of
 the port in order to load them on
 board a vessel.

3 Division of costs

The Contracting Shipper bears all costs 
of delivering the goods in accordance 
with	1.

Should the Contracting Shipper fail to 
deliver	the	goods	in	accordance	with	1	
or	should	he	fail	to	fulfil	the	obligations	
defined	 in	 7,	 he	 is	 liable	 for	 all	 direct	
costs thereby incurred to the Carrier.

5 Division of liability

The Contracting Shipper bears all 
liability for loss of or damage to the 
goods until he has handed them over in 
accordance	with	1.

7 Other obligations

The Contracting Shipper must provide 
suitable packing for the goods and 
mark them so that they can be handled 
in	 a	 normal	 way	 and	 be	 identified	 as
the contract goods. The goods must 
be in an appropriate order for handling 
and carriage.

The Contracting Shipper must give 
the	 Carrier	 sufficient	 information	 of
the goods, and of their delivery, in
due time before the delivery.

WArEHOuSE TErM. LOADiNG: THE CArriEr

•	 in	other	methods	of	transport,	when
 the Carrier takes physical charge
	 of	 the	 goods	 in	 the	 warehouse	 of
 the port in order to load them on
 board a vessel.

4 Division of costs

The Carrier bears all costs of taking 
delivery of the goods and of carrying 
them after he has received the goods 
in	 accordance	 with	 2.	 These	 costs	
include bringing the roro-unit to the 
loading point, cleaning it, covering it 
and	 otherwise	 preparing	 it,	 checking	
the goods, counting them and 
reporting, fastening the goods to the 
roro-unit, moving the loaded roro-unit 
to the terminal and keeping it there, and 
other activities related to the above and 
consequent upon them.

Should the Carrier fail to take delivery 
of	 the	 goods	 in	 accordance	 with	 2	 or	
should	 he	 fail	 to	 fulfil	 the	 obligations	
defined	 in	 8,	 he	 is	 liable	 for	 all	
direct costs thereby incurred to the 
Contracting Shipper.

6 Division of liability

The Carrier bears all liability for loss
of or damage to the goods after he
has received the goods in accordance
with	2.

Should the Carrier fail to take delivery 
of	the	goods	in	accordance	with	2,	he	
bears all liability for loss of or damage, 
thereby incurred, to the goods.

8 Other obligations

The Carrier must give the Contracting 
Shipper,	in	due	time,	notice	as	to	when	
the goods must be ready for loading.

In the case of roll-on/roll-off transports, 
the Carrier must give the Contracting 
Shipper	instructions	on	how	to	load	the	
goods on the roro-unit.
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Varastoehto, purkaus  
Warehouse Term: discharge

This	Shipping	Term	can	be	used	for	all	methods	of	cargo	handling	when	
the	Carrier	hands	the	goods	over	to	the	Consignee	in	the	warehouse	of	
the port of discharge.

WArEHOuSE TErM. DiSCHArGE: 

THE CArriEr

1 Delivering the goods to 
 the Consignee

The Carrier delivers the goods to the 
Consignee	in	the	warehouse	named	by	
the Carrier in the port of discharge at 
the time stipulated.

The Carrier hands the goods over to 
the Consignee

•	 in	 the	 case	 of	 roll-on/roll-off
	 transports,	when	the	goods	are	on
 a roro-unit ready for the Consignee
 to take them

•	 on	 other	 methods	 of	 transport,
	 when	 the	 Carrier,	 after	 unloading
 them, releases his hold on the
	 goods	in	the	warehouse.

WArEHOuSE TErM. DiSCHArGE: 

THE CONSiGNEE

2  Taking delivery of the goods
 from the Carrier

The Consignee takes delivery of the 
goods	from	the	Carrier	in	the	warehouse	
named by the Carrier in the port of 
discharge at the time stipulated.

The Consignee receives the goods 
from the Carrier

•	 in	 the	 case	 of	 roll-on/roll-off
	 transports,	when	the	goods	are	on
 a roro-unit ready for the Consignee
 to take them

•	 in	 other	 methods	 of	 transport,
	 when	 the	 Carrier,	 after	 unloading
 them, releases his hold on the
	 goods	in	the	warehouse.

Roro means of cargo handling

Storo and conventional means of cargo handling 
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WArEHOuSE TErM. DiSCHArGE: 

THE CArriEr 

3 Division of costs

The Carrier bears all costs of delivering 
the	goods	in	accordance	with	1.

Should the Carrier fail to deliver the 
goods	 in	accordance	with	1	or	should	
he	 fail	 to	 fulfil	 the	 obligations	 defined
in 7, he is liable for all direct costs 
thereby incurred to the Consignee.

5 Division of liability

The Carrier bears all liability for loss
of or damage to the goods until he has 
handed over the goods in accordance 
with	1.

7 Other obligations

The Carrier must give the information 
necessary for taking delivery of the 
goods in due time before the delivery. 
The information must be given to the 
person named by the Contracting 
Shipper. If the Carrier is unable to give 
this information to the named person, 
he	can	give	it	to	the	owner	of	the	cargo,	
or,	 if	 he	 does	 not	 know	 who	 is	 the	
owner,	to	the	Contracting	Shipper.

The Carrier must give notice to the
person	 defined	 in	 this	 paragraph,
when	 and	 where	 he	 can	 take	 delivery
of the goods.

WArEHOuSE TErM. DiSCHArGE: 

THE CONSiGNEE 

4 Division of costs

The Consignee bears all costs of 
taking delivery of the goods after he 
has received the goods in accordance 
with	2.

Should the Consignee fail to take 
delivery of the goods in accordance 
with	 2	 or	 should	 he	 fail	 to	 fulfil	 the	
obligations	 defined	 in	 8,	 he	 is	 liable
for all direct costs thereby incurred
to the Carrier.

6 Division of liability

The Consignee bears all liability for
loss of or damage to the goods after
he has received the goods in
accordance	with	2.

Should the Consignee fail to take 
delivery of the goods in accordance 
with	 2,	 he	 is	 liable	 for	 all	 direct	 costs	
thereby incurred to the Carrier.

8 Other obligations

The Consignee must seek information 
relating	 to	 the	delivery	as	defined	 in	7	
from the Carrier in due time.

The Consignee must give the Carrier, 
in due time, notice as to any special 
requirements relating to the order or 
manner of delivering the goods. The 
Consignee bears all additional handling 
costs incurred directly due to these 
requirements.
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konttiehto, lastaus  
C/Y Term: loading
 
This	Shipping	Term	can	be	used	in	container	traffic	when	the	Contracting	
Shipper hands the loaded container over to the Carrier by delivering the 
container to the container yard in the port of loading, to be transported by the 
Carrier. In this Shipping Term, ‘container’ also means other equivalent large-
sized unit loads.

C/Y TErM. LOADiNG: 

THE CONTrACTiNG SHiPPEr

1 Delivering the contained to 
 the Carrier

The Contracting Shipper delivers the
loaded container at the time and place
stipulated by the Carrier to the in the
container	 yard	 or	 other	 warehouse
area in the port of loading.

The Contracting Shipper hands the
container	 over	 to	 the	 Carrier	 when
he delivers it, at the time and place
stipulated by the Carrier, to be loaded
later. 

3 Division of costs

The Contracting Shipper bears all
costs of delivering the container in ac-
cordance	with	1	and	possible	storage
costs until the Carrier attaches the
container in order to load it into the
vessel.

Should the Contracting Shipper fail to
deliver the container in accordance
with	 1	 or	 should	 he	 fail	 to	 fulfil	 the
obligations	 defined	 in	 7,	 he	 is	 liable
for all direct costs thereby incurred 
to the Carrier.

C/Y TErM. LOADiNG: 

THE CArriEr

2 Taking delivery of the container
 from the Carrier

The Carrier takes delivery of the
loaded container from the Contracting
Shipper at the at the time and place
stipulated by the Carrier in the con-
tainer	yard	or	in	other	warehouse	area
in the port of loading.

The Carrier receives the container
when	the	Contracting	Shipper	delivers
it, at the time and place stipulated
by the Carrier, to be loaded later.

4 Division of costs

The Carrier bears all costs of the
container in the container yard or
other	 warehouse	 area	 in	 the	 port	 of
loading after he attaches the container
in order to load it into the vessel. 

Should the Carrier fail to take delivery
of	 the	 container	 in	 accordance	 with
2, he is liable for all direct costs
thereby incurred to the Contracting
Shipper.
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C/Y TErM. LOADiNG: 

THE CONTrACTiNG SHiPPEr

5 Division of liability

The Contracting Shipper bears all
liability for loss of or damage to the
container and the goods in it until he
has handed them over to the Carrier
in	accordance	with	1.

7 Other obligations

The Contracting Shipper must load
the container and lash and secure
its	 contents	 in	 accordance	 with	 the
requirements applied.

The Contracting Shipper must give
the Carrier necessary and/or required
information concerning the container,
its contents and delivery in due time
before the delivery.

C/Y TErM. LOADiNG: 

THE CArriEr

6 Division of liability

The Carrier bears all liability for loss
of or damage to the container and the
goods in it after he has received it
in	 accordance	 with	 2,	 provided	 that
the container has been loaded and
lashed and its contents have been
secured	in	accordance	with	7.

Should the Carrier fail to take delivery
of	the	container	 in	accordance	with	2,
he bears all liability for loss of or dam-
age thereby incurred to the container
and	the	goods	contained	within	it.	

8 Other obligations

The Carrier must give the Contracting
Shipper, in due time, notice as to
when	 the	 container	 must	 be	 at	 the
place of taking delivery.
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konttiehto, purkaus  
C/Y Term: discharge

This	Shipping	Term	can	be	used	in	container	traffic	when	the	Carrier	
hands the loaded container over to the Consignee in the port of 
discharge by delivering the container to the container yard or other 
warehouse	area	in	the	port	of	loading.	In	this	Shipping	Term,	‘container’	
means also other equivalent large-sized unit loads.

C/Y TErM. DiSCHArGE: THE CArriEr

1 Delivering the container to 
 the Consignee

The Carrier delivers the loaded con-
tainer to the consignee at the time
and place stipulated by the Carrier to
the place in the container yard or in
other	 warehouse	 area	 in	 the	 port	 of
discharge.

The Carrier hands over the container
when	 the	 Consignee	 collects	 it	 from
the place named by the Carrier in the
container yard

3  Division of costs

The Carrier bears all costs of deliver-
ing	the	container	in	accordance	with	1.

Should the Carrier fail to deliver the
container	 in	 accordance	 with	 1	 or
should	 he	 fail	 to	 fulfil	 the	 obligations
defined	 in	 7,	 he	 is	 liable	 for	 all	 direct
costs thereby incurred to the Con-
signee.

C/Y TErM. DiSCHArGE: THE CONSiGNEE

2 Taking delivery of the container
 from the Carrier

The Consignee takes delivery of the 
container from the Carrier at the time 
and place stipulated by the Carrier in 
the	 container	 yard	 or	 in	 other	 ware-
house area in the port of discharge.

The Consignee receives the con-
tainer	 when	 he	 takes	 physical	 charge	
of it in the place named by the Car-
rier in the container yard or in other 
warehouse	area	 in	order	 to	 remove	 it.

4  Division of costs

The Consignee bears possible costs
of storage after the Carrier has deliv-
ered the container in accordance
with	1.	

Should the Consignee fail to take
delivery of the container in accord-
ance	 with	 2	 or	 should	 he	 fail	 to	 fulfil
the	 obligations	 defined	 in	 8,	 he	 is
liable for all direct costs thereby
incurred to the Carrier.
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C/Y TErM. DiSCHArGE: THE CArriEr

5  Division of liability

The Carrier bears all liability for loss
of or damage to the container and
the	 goods	 contained	 within	 it	 until	 he
has handed over the container in
accordance	with	1,	or	until	 the	agreed
time for taking delivery of the
container has expired.

7 Other obligations

The Carrier must give the information
necessary for taking delivery of the
container in due time before the deliv-
ery of the container. The information
must be given to the person named
by the Contracting Shipper. If the
Carrier is unable to give this informa-
tion to the named person, he can give
it	 to	 the	 owner	 of	 the	 cargo,	 or,	 if	 he
does	 not	 know	 who	 is	 the	 owner,	 to
the Contracting Shipper.

The Carrier must indicate the place
of loading the container to the person
defined	 in	 this	 paragraph	 and	 give
him	 notice	 as	 to	 when	 the	 container
can be loaded on a means of
transport there.

C/Y TErM. DiSCHArGE: THE CONSiGNEE

6 Division of liability

The Consignee bears all liability for
loss of or damage to the container
and	 the	 goods	 contained	 within	 it
after he has received the container
in	 accordance	 with	 2,	 or	 after	 the
agreed time for taking delivery of
the container has expired.

Should the Consignee fail to take de-
livery of the container in accordance 
with	2,	he	bears	all	 liability	 for	 loss	of	
or damage thereby incurred to the con-
tainer or the goods in it.

8 Other obligations

The Consignee must seek the infor-
mation relating to the delivery of
the	 container	 and	 defined	 in	 7	 in	 due
time from the Carrier.

The Consignee must give the Carrier, 
in due time, notice as to any special 
requirements relating to the delivery of 
the container. The Consignee bears all 
additional costs incurred directly be-
cause of these requirements.
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laituriehto, lastaus  
Quay Term: loading

This	Shipping	Term	can	be	used	in	connection	with	conventional	means	of	
cargo	handling	when	the	Contracting	Shipper	hands	the	goods	over	to	the	
Carrier on the quay, to be loaded on board a vessel.

QuAY TErM. LOADiNG: THE CONTrACTiNG 

SHiPPEr

1 Delivering the goods to 
 the Carrier

The Contracting Shipper delivers 
the	 goods,	 at	 the	 time	 defined	 by	 the	
Carrier, alongside the vessel on a
quay in the port of discharge, to be 
taken on board.

The Contracting Shipper hands the 
goods	 over	 to	 the	 Carrier	 when	 the	
goods are alongside a ship,  ready to 
be taken on board, in such a manner
as the method of loading and the
nature of the goods may require. At
this point, the Carrier takes physical 
charge of the goods.

3 Division of costs

The Contracting Shipper bears all
costs of delivering the goods in
accordance	with	1.

Should the Contracting Shipper fail
to deliver the goods in accordance
with	 1	 or	 should	 he	 fail	 to	 fulfil	 the	
obligations	 defined	 in	 7,	 he	 is	 liable
for all direct costs thereby incurred to 
the Carrier.

QuAY TErM. LOADiNG: THE CArriEr

2 Taking delivery of the goods
 from the Contracting Shipper

The Carrier takes delivery of the
goods	 at	 the	 time	 defined	 by	 him	
alongside a vessel on a quay in the
port of discharge.

The	 Carrier	 receives	 the	 goods	 when	
the goods are alongside a ship, ready 
to be loaded on board. At this point,
the Carrier takes physical charge of
the goods.

4 Division of costs

The Carrier bears all costs of taking 
delivery of the goods after he has 
received	them	in	accordance	with	2.

Should the Carrier fail to take delivery 
of	 the	 goods	 in	 accordance	 with	 2	 or	
should	 he	 fail	 to	 fulfil	 the	 obligations	
defined	 in	 8,	 he	 is	 liable	 for	 all	
direct costs thereby incurred to the 
Contracting Shipper.
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QuAY TErM. LOADiNG: THE CONTrACTiNG 

SHiPPEr

5 Division of liability

The Contracting Shipper bears all 
liability for loss of or damage to the 
goods until he has handed over the 
goods	in	accordance	with	1.

7 Other obligations

The Contracting Shipper must provide 
suitable packing for the goods and 
mark them so that they can be handled 
in	a	customary	way	and	be	identified	as	
the contract goods.

The Contracting Shipper must enquire 
of	the	Carrier	when	the	goods	must	be	
delivered to be loaded on board the 
vessel.

The Contracting Shipper must hand
the	 goods	 over	 to	 the	 Carrier	 without	
delay so that the Carrier can, 
conveniently	and	safely,	load	and	stow	
the vessel, transport the goods and 
unload them from the vessel.

The Contracting Shipper must inform 
the	Carrier	in	good	and	sufficient	time,	
prior to delivery, details of the goods 
and their arrival time at the agreed 
place.

QuAY TErM. LOADiNG: THE CArriEr

6 Division of liability

The Carrier bears all liability for loss of 
or damage to the goods after he has 
received	them	in	accordance	with	2.

Should the Carrier fail to take delivery 
of	 the	 goods	 in	 accordance	 with	 2,
he bears all liability for loss of or
damage to the goods incurred
thereby.

8 Other obligations

The Carrier must give the Contracting 
Shipper	 notice	 as	 to	 when	 the	 goods	
must be in the port in order to be 
prepared for the loading.

The Carrier must inform the
Contracting Shipper, in due time and
on	 request,	 notice	 as	 to	 when	 the
goods must be on the quay, ready to
be loaded on board a vessel.
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laituriehto, purkaus  
Quay Term: discharge

This	Shipping	Term	can	be	used	in	connection	with	conventional	
means	of	cargo	handling	when	the	Carrier	hands	over	the	goods
to the Consignee alongside a ship at the quay in the port
of destination.

QuAY TErM. DiSCHArGE: THE CArriEr

1 Delivering the goods to 
 the Consignee

The Carrier delivers the goods at
the time indicated by him alongside
a vessel on a quay in the port of
discharge.

The Carrier hands the goods over to 
the	 Consignee	 when	 he	 releases	 his	
hold on the goods alongside the vessel, 
after unloading them.

3  Division of costs

The Carrier bears all costs of delivering 
the	goods	in	accordance	with	1.

Should the Carrier fail to deliver the 
goods	 in	accordance	with	1	or	should	
he	fail	to	fulfil	the	obligations	defined	in	
7, he is liable for all direct costs thereby 
incurred to the Consignee.

QuAY TErM. DiSCHArGE: THE CONSiGNEE

2 Taking delivery of the goods
 from the Carrier

The Consignee takes delivery of the 
goods at the time indicated by the 
Carrier alongside a vessel on a quay in 
the port of discharge.

The Consignee receives the goods 
when	 the	 Carrier	 releases	 his	 hold	 on	
the goods alongside the vessel, after 
unloading them.

4 Division of costs

The Consignee bears all costs of taking 
delivery of the goods after he has 
received	them	in	accordance	with	2.

Should the Consignee fail to take 
delivery of the goods in accordance 
with	 2	 or	 should	 he	 fail	 to	 fulfil	 the	
obligations	defined	in	8,	he	is	liable	for	
all direct costs thereby incurred to the 
Carrier.
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QuAY TErM. DiSCHArGE: THE CArriEr

5 Division of liability

The Carrier bears all liability for loss
of or damage to the goods until he
has handed them over in accordance 
with	1.

7 Other obligations

The	 Carrier	 must	 define	 the	 time	 and	
place of unloading the goods for taking 
delivery of the goods.

On request, the Carrier must give 
the Consignee notice of the place of 
discharging the goods and of the time 
when	 the	 Consignee	 can	 receive	 the	
goods.

The Carrier must hand the goods over 
to the Consignee in such a manner that 
the Consignee can take delivery of the 
goods conveniently and safely.

QuAY TErM. DiSCHArGE: THE CONSiGNEE 

6 Division of liability

The Consignee bears all liability for loss 
of or damage to the goods after he has 
received	them	in	accordance	with	2.

Should the Consignee fail to take 
delivery of the goods in accordance 
with	2,	he	bears	all	 liability	 for	 loss	of	
or damage, thereby incurred, to the 
goods. 

8 Other obligations

The Consignee must seek, in due time, 
the information relating to the place 
and time of unloading the goods.

The Consignee must take delivery
of	 the	 goods	 without	 any	 delay,
especially to the discharge of the 
vessel.
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laivaehto, lastaus  
Ship Term: loading

SHiP TErM. LOADiNG: THE CONTrACTiNG 

SHiPPEr

1 Delivering the goods to 
 the Carrier

The Contracting Shipper delivers the 
goods on board a vessel in the agreed 
port at the time stipulated.

The Contracting Shipper hands over 
the	goods	when	he	delivers	the	goods	
on board the vessel in the place or in 
the manner agreed by the Carrier and 
the Contracting Shipper.

The Contracting Shipper can deliver 
the goods
•	 on	board	a	vessel
•	 on	board	a	vessel	stowed
•	 on	 board	 a	 vessel	 stowed	 and
 secured and/or lashed
in	 accordance	 with	 the	 contract	
between	 the	 Contracting	 Shipper	 and	
the Carrier.

3 Division of costs

The Contracting Shipper bears all costs 
of delivering the goods in accordance 
with	1.

SHiP TErM. LOADiNG: THE CArriEr

2 Taking delivery of the goods
 from the Contracting Shipper

The Carrier takes delivery of the goods 
on board a vessel in the agreed port
at the time stipulated.

The	 Carrier	 receives	 the	 goods	 when	
the Contracting Shipper delivers the 
goods on board the vessel in the place 
or in the manner agreed by the Carrier 
and the Contracting Shipper.

4 Division of costs

The Carrier bears all costs after he 
has received the goods in accordance
with	2.

This Shipping Term can be used for all methods of cargo handling 
when	the	Contracting	Shipper	hands	over	the	goods	in	the	port	
of loading by delivering them on board the Carrier’s vessel, to be 
transported by the Carrier.
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SHiP TErM. LOADiNG: THE CONTrACTiNG 

SHiPPEr

Should the Contracting Shipper fail to 
deliver	the	goods	in	accordance	with	1	
or	should	he	fail	to	fulfil	the	obligations	
defined	 in	 7,	 he	 is	 liable	 for	 all	 direct	
costs thereby incurred to the Carrier.

5 Division of liability

The Contracting Shipper bears all 
liability for loss of or damage to the 
goods until he has handed them over in 
accordance	with	1.

7 Other obligations

The Contracting Shipper must give 
the	Carrier	sufficient	information	of	the	
goods, and of their delivery, in due time 
before the delivery.

The goods must be suitably packed and 
marked so that they can be handled in 
a	normal	way	and	be	 identified	as	 the	
contract goods.

SHiP TErM. LOADiNG: THE CArriEr

Should the Carrier fail to take delivery 
of	 the	 goods	 in	 accordance	 with	 2	 or	
should	 he	 fail	 to	 fulfil	 the	 obligations	
defined	 in	 8,	 he	 is	 liable	 for	 all	
direct costs thereby incurred to the 
Contracting Shipper.

6 Division of liability

The Carrier bears all liability for loss of 
or damage to the goods after he has 
received	them	in	accordance	with	2.

Should the Carrier fail to take delivery 
of	the	goods	in	accordance	with	2,	he	
bears all liability for loss of or damage 
thereby incurred, to the goods. 

8 Other obligations

The Carrier must give the Contracting 
Shipper, in due time, notice as to 
when	the	goods	must	be	on	board	the	
vessel.

The Carrier must give the Contracting 
Shipper	 instructions	 on	 how	 to	 stow,	
secure and lash the cargo, if these 
activities are to be carried out by the 
Contracting Shipper.

The Carrier must prepare the place
of loading in the vessel for the
conventional manner of taking delivery
and	 stowing	 the	 cargo	 according
to the information given by the
Contracting Shipper.
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laivaehto, purkaus  
Ship Term: discharge 

This Shipping Term can be used for all methods of cargo handling 
when	the	Carrier	hands	the	goods	over	to	the	Consignee	in	the	port	of	
discharge, to be discharged from the vessel.

SHiP TErM. DiSCHArGE: THE CArriEr

1 Delivering the goods to 
 the Consignee

The Carrier delivers the goods at the 
time stipulated to the place agreed in 
the port of discharge so that they can 
be discharged from the vessel.

The Carrier hands the goods over to 
the	 Consignee	 when	 the	 goods	 are	
in the port of discharge ready to be 
discharged from the vessel.

3 Division of costs

The Carrier bears all costs of delivering 
the	goods	in	accordance	with	1.

Should the Carrier fail to deliver the 
goods	 in	accordance	with	1	or	should	
he	fail	to	fulfil	the	obligations	defined	in	
7, he is liable for all direct costs thereby 
incurred to the Consignee.

SHiP TErM. DiSCHArGE: THE CONSiGNEE

2 Taking delivery of the goods
 from the Carrier

The Consignee takes delivery of the 
goods at the time stipulated in the 
port of discharge so that they can be 
discharged from the vessel.

The Consignee receives the goods 
when	 the	 goods	 are	 in	 the	 port	 of	
discharge ready for the Consignee to 
unload them from the vessel.

4 Division of costs

The Consignee bears all costs of 
taking delivery of the goods after he 
has	received	them	in	accordance	with	
2. These costs include unfastening the 
goods,	moving	them	within	the	vessel,	
removing all the fastening material 
which	 does	 not	 belong	 to	 the	 Carrier	
and other similar costs of discharge.

Should the Consignee fail to take 
delivery of the goods in accordance 
with	 2	 or	 should	 he	 fail	 to	 fulfil	 the	
obligations	defined	in	8,	he	is	liable	for	
all direct costs thereby incurred to the 
Carrier.
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SHiP TErM. DiSCHArGE: THE CArriEr

5 Division of liability

The Carrier bears all liability for loss of 
or damage to the goods until he has 
handed	 them	over	 in	accordance	with	
1.

7 Other obligations

The Carrier must give the information 
necessary for taking delivery of the 
goods in due time before the delivery. 
The information must be given to the 
person named by the Contracting 
Shipper. If the Carrier is unable to
give this information to the named 
person,	 he	 can	 give	 it	 to	 the	 owner
of	 the	 cargo,	 or,	 if	 he	 does	 not	 know	
who	 is	 the	 owner,	 to	 the	 Contracting	
Shipper.

The Carrier must indicate the berth to 
the	 person	 defined	 in	 this	 paragraph	
and	give	him	notice	as	to	when	he	can	
discharge the goods from the vessel.

SHiP TErM. DiSCHArGE: THE CONSiGNEE

6 Division of liability

The Consignee bears all liability for
loss of or damage to the goods after
he has received them in accordance 
with	2.

Should the Consignee fail to take 
delivery of the goods in accordance 
with	 2	 or	 should	 he	 fail	 to	 fulfil	 the	
obligations	 defined	 in	 8,	 he	 bears	 all	
liability thereby incurred, for loss of or 
damage to the goods. 

8 Other obligations

The Consignee must seek the 
information relating to the place and 
time of discharging the vessel from the 
Carrier in due time.

The Consignee must discharge the 
goods	without	any	delay,	especially	to	
the vessel.
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