VA-järjestelmän käyttöohje – https://imdg.portofhelsinki.fi

VA-järjestelmän käyttöohje
•Käyttäjän kirjauduttua
Va-järjestelmään palvelun
etusivulla näkyy oman
yrityksen ilmoitukset 14
vuorokauden ajalta.

•Sitä vanhemmat ilmoitukset
haetaan Ilmoituksen hakutoiminnolla.

•Etusivun toiminnot
• Ilmoituksen haku
• Ennakkoilmoitus

•Yksiköitä / lasteja haetaan
syöttämällä tieto Yksikkö –
hakukenttään ja Rajaavalinnalla
Haku toimii myös lyhenteellä
+ * -merkillä. (esim. 112a* tai
*112a*)
Etusivun alalaidassa
viimeisimpien ilmoitusten alla
on painike
Ilmoituksen muuttaminen /
poistaminen

Ennakkoilmoituksen teko 1/5
• Valitse etusivulta Ennakkoilmoitus
•Sovellus tunnistaa rekisteröityneen
käyttäjän ja lisää käyttäjän
perustiedot ilmoituspohjaan.
• Vaaralliset aineet ilmoitetaan
yksiköittäin.
•Täydennä tarvittavat alus- ja
lastitiedot.
•Laivan nimi (kun syötät ensimmäisiä
kirjaimia sovellus ehdottaa sopivia)
•Vienti / tuontipäivä: syötä tai valitse
kalenterista päivä ja seuraavasta
kentästä kellonaika
•Sataman osa
•Satamaoperaattori
•Vienti/tuonti –tieto
•Valitse kuljetusmuoto: Laiva / Juna /
Auto
•Yksikkö saapuu satamaan
•Yksikön numero ja tyyppi
•Tyhjä puhdistamaton yksikkö
•Oikean yläkulman Toiminnon valinta
–linkistä palataan etusivulle.

•

Ennakkoilmoituksen teko 2/5
•Va-järjestelmä sisältää tiedot YKnumeroista
ja tuo lomakkeelle numeroon liittyvät tiedot
automaattisesti, mm.:
aineen teknisen nimen,
IMD/ADR-tiedon, IMO-luokan ja
mahdollisen toissijaisen IMO-luokan.
•YK-numeron syöttämisen jälkeen avautuu
lista DGM-aineista/pakkauksista ja käyttäjä
valitsee listalta YK-numeroon liittyvän
oikean aineen DGM-nimen/pakkaustiedon
ja järjestelmä täydentää loput tiedot
tietokantaan.
•Jos YK-numerolla löytyy vain yksi DGMnimi/pakkaustieto, kenttä täydentyy
YK-numeron tiedoilla automaattisesti eikä
valintaa tarvitse erikseen tehdä.
•Satamaoperaattoreilla on mahdollisuus
tulostaa aineiden turvallisuusohjeet
mahdollisissa vahinko- tai
onnettomuustilanteissa. Tämän vuoksi on
tärkeää, että ilmoittaja valitsee listalta
kuljetettavan aineen tiedot oikein.
•
Syötä vielä kolliluku, -laji ja painot.
•Lopuksi hyväksy tiedot valinnalla Lisää
rivi.

Ennakkoilmoituksen teko 3/5
•Jos samaan ilmoitukseen tulee useita
yksiköitä,
uuden yksikön/aineen syöttäminen
tapahtuu samalla Lisää rivi –valinnalla.
Valitse uusi rivi sinisestä nuolesta ja
syötä olemassa olevan tekstin päälle
uusi ainetieto.

•Vahvista tieto valinnalla Muuta riviä.

•Poista rivi –painike poistaa
rivi/ainetiedon.

Ennakkoilmoitus tallennetaan vasemman yläkulman Lähetä ilmoitusvalinnalla. Prosessissa syntyy ilmoituksen numero ja ilmoitus siirtyy
tietokantaan

Ennakkoilmoituksen teko 4/5

Ennakkoilmoituksen voi poistaa -> Poista ilmoitus –painike
Kun ennakosta on tehty saapumisilmoitus, ainoastaan pääkäyttäjä
voi enää voi tehdä poiston.

Ennakkoilmoituksen kopiointi
Valitse ja avaa kopioitava ennakkoilmoitus valinnalla

Muutokset ennakkoilmoitukseen:

”Ilmoituksen muuttaminen/poistaminen”

Pääkäyttäjä voi tehdä aina muutoksia kaikkiin ilmoituksiin.
Muut käyttäjät voivat tehdä omiin ilmoituksiinsa muutoksia ennen
saapumisilmoituksen tekoa.

Muuta tarvittavat tiedot ja lopuksi:

Ilmoitukset ovat yrityskohtaisia, kaikki yrityksen käyttäjät voivat
tehdä ilmoituksiin muutoksia.

Kopioitu uusi ennakkoilmoitus saa oman ilmoitusnumeron.

Kopioi ennakkoilmoitus

Ennakkoilmoituksen teko 5/5: automaattisesti
täydentyvät kentät
•Asiakkaan ei tarvitse täyttää
seuraavia kenttiä:
•Rekisteröityneen käyttäjän tiedot
täydentyvät automaattisesti
• Yrityksen nimi
• Yhteyshenkilön nimi
• Puhelinnumero
•Ilmoituksen numero syntyy Lähetä
ilmoitus –toiminnon jälkeen
•YK-numeron syöttämisen jälkeen
täydentyvät kentät:
• Aineen tekninen nimi
IMD/ADR-tieto
IMO-luokka ja mahdollinen
toissijainen IMO-luokka.
•YK-numeron syöttämisen jälkeen
avautuu lista DGMaineista/pakkauksista ja käyttäjä
valitsee listalta YK numeroon liittyvän
oikean aineen DGMnimen/pakkaustiedon ja järjestelmä
täydentää loput tiedot tietokantaan.
•Osa imo-aineista vaatii
ennakkokyselyn: Järjestelmä
tarkastaa ainetiedot automaattisesti ja
opastaa käyttäjää mikäli yksikkö
vaatii ennakkokyselyn.

Ennakkokyselyä vaativa ennakkoilmoitus
•Va-järjestelmä edellyttää ennakkokyselykäsittelyn, kun kuljetetaan erityisen vaarallisia aineita. Ennakkokyselyllä
varmistetaan etukäteen voidaanko tavaraerä kuljettaa sataman kautta.
•Va-järjestelmä tarkistaa automaattisesti vaatiiko ilmoitus Ennakkokyselyä. Mikäli ennakkokysely on välttämätön, antaa
järjestelmä siitä ilmoituksen ennakkoilmoituksen laatijalle Ennakkoilmoitussivun alkuun punaisella huomiotekstillä.
Ilmoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä välittömästi ennakkokyselyn käsittelijään/pääkäyttäjään.
•Ennakkokyselyt käsittelee Va-järjestelmän pääkäyttäjä / Helsingin Satama, p. 09 310 33564,
email: imo.ilmo (at) portofhelsinki fi.
•Ennakkokyselyn voi tehdä myös Helsingin Sataman ennakkokyselylomakkeella.

Ennakkokyselyä edellyttävät IMDGluokat ja laivausmäärät /
kuljetusrajoitukset löytyvät
osoitteesta:
www.portofhelsinki.fi/vajarjestelma.
Yksikön ennakkokyselyn käsittelyn
jälkeen päätös merkitään
tietokantaan. Jos päätös on
myönteinen lastin voi tuoda satamaalueelle ja satamaoperaattori merkitä
sen saapuneeksi.
HUOM! Ennakkokyselyäkin vaativa
ilmoitus tallentuu järjestelmään eikä
ilmoitusta tarvitse tehdä uudelleen
mahdollisen myönteisen
lupapäätöksen jälkeen.

Ennakkoilmoituksen muuttaminen / poistaminen
1/2
Valitse oikea ilmoitus (esim. Ennakko V2009011120) ja
sen jälkeen alalaidasta painike Ilmoituksen
muuttaminen / poistaminen.
Ennakko V2009011120 avautuu.

Ennakkoilmoituksen muuttaminen / poistaminen 2/2
•Jo tehtyyn ja olemassa olevaan
ennakkoilmoitukseen lisätään uusia
yksiköitä / aineita valinnalla Lisää rivi.
•Valitaan uusi, lisätty yksikönnumerorivi
(sinisestä nuolesta yksikkörivin alussa) ja
täydennetään uudet tiedot kentissä jo
olevan tiedon päälle. Tieto tallentuu
valinnalla Muuta riviä.
•Kun lastina jo olevaan
aineeseen/yksikköön halutaan tehdä
muutos valitaan oikea yksikkönro ja
tehdään tarvittavat muutokset. Päivitetty
tieto vahvistetaan valinnalla Muuta riviä.

Muutosten jälkeen ilmoitus lähetetään uudelleen
tietokantaan ylälaidan valinnalla Lähetä ilmoitus.
Ylälaidasta löytyy myös painike Poista ilmoitus
mikäli ilmoitus halutaan poistaa kokonaan.

Esimerkkikuva ennakkoilmoituksesta, joka on
avattu käsittelyä varten

Sinisestä nuolesta valittu rivi

Ennakkoilmoituksen kopiointi
Vanhan ennakkoilmoituksen voi kopioida uuden pohjaksi ja päivittää tiedot ainoastaan tarvittavilta osin.
Valitse ensin sopiva ennakkoilmoitus ja avaa se valinnalla Ilmoituksen muuttaminen / poistaminen.
Tiedot päivitetään ja valitaan Kopioi ennakkoilmoitus.

Uusi ennakkoilmoitus saa
oman Ilmoituksen numeron.

Ilmoituksen haku

• Ilmoituksia voidaan hakea
• - yksikön tunnuksella
• - ilmoituksen numerolla
• - laivan tiedoilla
• - päivämäärätiedolla
• - asiakkaan nimellä
• - operaattorin nimella
• - ilmoittajan nimellä

Kirjaudu aina ulos palvelusta!

