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Julkinen - Public

Kotisuora yksiköintiohjeet

• Periaatteet:

• Lähetysten yksiköinnillä tarkoitetaan kimppujen lastaamista kuormalavoille, häkkeihin tai 

rullakoihin.

• Valittavaan yksiköintitasoon vaikuttaa lähetettävän erän suuruus ja lähetysten koko ja palvelu.

• Kuljetusyksiköiden pakkaaminen

• Kuljetusyksikön sisältö ei saa ylittää häkin tai rullakon yläreunoja.

• Sisältö ei saa ylittää lavan ulkoreunoja.

• Painorajoitukset

• Kuljetusyksiköiden käytössä huomioitava seuraavat painorajoitukset Suomen sisäisessä 

liikenteessä:

• Lehtihäkki max. käyttöpaino on 1000 kg

• Lava (100 x 120 cm) max. käyttöpaino on 1000 kg

• Rullakko max. käyttöpaino on 250 kg

• Teholava max. käyttöpaino on 450 kg

• Käyttöpaino = kuljetusyksikkö + sisältö

•
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Lähetysten vaatimukset

• Leveys 90-230 mm

• Pituus 135-353 mm

• Paksuus max 5 mm

• Paperin paino min A4 80 gr/m2

• Paperin paino min 42 gr/m2, mikäli sivujen määrä vähintään 16 sivua.

• Yksittäisen lähetyksen paino 5-200g

• Mikäli lähetys ylittää enimmäismitat, tulee lähetykset toimittaa taitettuna (taitto pitkältä 
sivultaan)

• Pitkä sivu taitettu, niitattu tai liimattu

• Taitettujen lähetysten tulee olla tasalaatuisia, taiton vaihteluväli voi olla enintään 2-3 mm

• Lähetys ei saa sisältää irrallisia liitteitä tai kansia 

• Kansilehti tulee olla suurempi tai yhtä suuri sisällön kanssa

• Lähetysten tulee olla konelajittelukelpoisia
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Lähetyksen mitat
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Paksuus max 5 mm

Paperin paino min A4 80 gr/m2

Paperin paino min 42 gr/m2, mikäli sivujen määrä vähintään 16 sivua.

Yksittäisen tuotteen paino 5-200 g

Taitettu, liimattu tai nidottu

Niitit
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Postitusohjeet

• Erä jaetaan versioittain suuntakohtaisiin yksiköihin (suunnat dialla 8)

• Erän eri versiot eivät saa olla samassa yksikössä (ao. versio tulee ilmetä 

yksikön ohjauslapusta)

• Kimppuja ei tarvitse välttämättä pannoittaa

• Yksittäisiin kimppuihin ei laiteta kimppulappuja

• Kimpun käänne tehdään puoliksi tai mainoksen taitosta riippuen ei ollenkaan

• Kimputuksen sijaan lähetykset voidaan myös laatikoida Postin sinisiin 

laatikoihin 

• Lähetykset laatikoidaan saman suuntaisesti, ilman käänteitä

• Kuljetusyksikköön laitetaan tilauskanavasta tulostettu keltainen ohjauslappu 

• Käytettävät kuljetusyksiköt suositusjärjestyksessä:

• Lehtihäkki

• Lava

• Rullakko
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Kotisuoran kuljetussuunnat

Yksiköinti/Suunta

00-02

03-19

20-25

26-39

40-44

50-52, 57-59, 70-83, 87-89

45-49, 53-56

60-69

84-86, 90-99
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Varautuminen (lisäkappaleet)

17.8.2018

9

Kimppujen käsittely mm. yksiköinti ja pannoitus saattaa vioittaa päällimmäisiä ja 

alimmaisia lähetyksiä ja näin ollen syntyy hukkaa. Tästä johtuen suositellaan  

erään lisättäväksi ylimääräisiä kappaleita erän kokonaismäärästä, jotta 

varmistetaan aineiston riittävyys tuotannossa.

• Eräkoko Lisäkappaleet

• 50.000  - 99.999 500

• 100.000 – 499.999 1.000

• 500.000 – 999.999 2.000

• Yli 1 milj. 5.000

Mikäli erässä on versioita, joiden määrä on alle 50.000 kpl, jokaiseen versioon

toivotaan 500 ylimääräisiä kappaleita.
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Postiinjättö

• Postiinjättöpaikat

• Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Seinäjoki, Tampere ja Lieto

• Postiinjättö  maanantain jakeluun edellisen viikon tiistaina klo 17.00 

mennessä. 

• Postiinjättö keskiviikon jakeluun edellisen viikon torstaina klo 17.00 mennessä

• Arkipyhät voivat aiheuttaa muutoksia postiinjättö- ja jakelupäiviin.

• Jättöaikoihin ei voida myöntää poikkeuksia 

• Kuljetusyksiköt varustetaan ohjauslapuilla (keltainen). 
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Kotisuora, premium -palvelun mitat

• Vähimmäiskoko 90 x 130 mm

• Enimmäiskokoko 250 x 353 x 30 mm

• Enimmäispaino 300 grammaa

• Jos materiaali ylittää enimmäismitat, aineisto tulee toimittaa taitettuna

• Taittaminen on mahdollista ostaa myös lisäpalveluna

• Lähetys ei saa sisältää irrallisia liitteitä
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Kotisuora, premium kimppulaput
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• Lähetykset tulee toimittaa kimputettuna toimipaikkakohtaisesti 50, 100 tai 200 

kappaleen kimppuihin, ellei toisin sovita

• Kimppulapun koko on vähintään puolet lähetyksen suurimman sivun pinta-alasta, 

ei kuitenkaan pienempi kuin 90 x 130 mm

• Kimppulaput voidaan tulostaa tilauskanavasta

• Kimppulapusta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

• Osoitepostinumero ja – toimipaikka

• Kimpussa olevien lähetysten lukumäärä/osoiteposti-

numeroon tulevien lähetysten kokonaismäärä

• Jakelupäivä (esim. 7.8.2015)

• Valittu kohderyhmä (esim. sallitut taloudet)

• Kimppulappuun merkitään myös mahdolliset muut 

jaettavat postinumerot

• Kimppulapun väri on valkoinen.  
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OSOITETOIMIPAIKKA

TÄSSÄ KIMPUSSA

100

TOIMIPAIKKA YHTEENSÄ

1000
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Kotisuora, premium kimpun vaatimukset
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• Minimipaksuus on 2 cm

• Vähimmäispaksuuden alittavat kimput on suljettava kirjekuoreen, jonka päälle 

kiinnitetään kimppulappu

• Maksimipaino on 10 kg

• Korkeus ei saa ylittää kimpun lyhyemmän sivun leveyttä

• Koneellisen lajittelun kestäviä

• Suosituksena ristiinsidonta niin, että lyhyempi panta on pidemmän pannan 

päällä

• Kimppulapun postinumero- / viivakooditieto eivät saa olla peitettyinä.
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Yksiköintitaso 1 (19 suuntaa) Kotisuora, premiumille
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Yksiköintitaso 2 (10 suuntaa) Kotisuora, premiumille
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Yksiköintitaso 3 (2 suuntaa tai 1 suunta) Kotisuora,  

premiumille
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Kotisuora, premium kuljetusyksikön ohjauslaput

• Kuljetusyksikön ohjauslaput voidaan 

tulostaa tilauskanavista 

• Ohjauslappu kiinnitetään 

kuljetusyksikköön niin, ettei se irtoa 

siitä kuljetuksen aikana

• Ohjauslappu on valkoinen.
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Kotisuora, premium ja 01-nopeus –

lisäpalvelun käyttö
• 01-nopeus –lisäpalvelun käyttö edellyttää suoria jakelutoimipaikkayksiköitä

• Lajiteltaville kimpuille ei luvata palvelutasoa

• Lähetykset tulee jättää ao. jakelualueen postikeskukseen tai sovittuun 

terminaaliin

• Kimppu- ja ohjauslapun väri on keltainen. 
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Postiinjättö

• Postiinjättöpaikat

• Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Lieto, 

sekä pienille erille myös Postin myymälät ja myyntipisteet

• Lähetykset jätetään Postin verkkoon kaksi arkipäivää ennen jakelua klo 17.00

mennessä

• 01-nopeus –lisäpalvelun käyttö edellyttää suorien jakelutoimipaikkayksiköiden 

toimittamista suoraan jakelualueen postikeskukseen tai sovittuun terminaaliin

17.8.2018

20 Posti Oy


