Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Lisätietoa kimputuksesta:
• www.posti.fi
• Yritysasiakaspalvelu 0200 77000
(pvm/mpm) ma–pe 8–18
• yritysasiakaspalvelu@posti.com

Näin teet koneelliseen
lajitteluun soveltuvan
kimpun

Lähetykset siististi perille
oikeanlaisessa kimpussa
Kimputusohjeet
Kunnolla sidottu, koneellisen lajittelun kestävä kimppu varmistaa, että
lähetyksesi saapuu perille ehjänä ja siistinä. Vastaanottaja saa lähetyksesi
juuri sellaisena kuin sen lähetitkin.
• Kimppu sisältää vain päällekkäin olevia lähetyksiä, ei rinnakkaisia kimppuja
• Kimppu sidotaan venymättömillä pannoilla niin, että se kestää
• Kaikilta suunniltaan suorakaiteen muotoinen kimppu (lehti tai muu tasamuotoinen
lähetys) sidotaan vähintään kahdella ristikkäisellä pannalla, aloittaen pidemmästä
sivusta. Vaihtoehtoisesti sidontaan voidaan käyttää kutiste- tai muuta muovikalvoa
ja vähintään yhtä pantaa vahvistamaan kalvon saumaa. Ohjaustietojen tulee olla
luettavissa kalvon läpi.

• Lehden muotoisten, sivusta aukeavien lähetysten kimputuksessa
suositellaan lisäksi kimpun suojana muovikalvoa tai suojapaperia.
• Kimpun tulee olla tiukasti sidottu niin, että se ei elä kuljetuksen ja lajittelun
aikana. Erityistä huomiota on kiinnitettävä silloin, kun kimpun sisältämät lähetykset
ovat liukaspintaisia tai kimput postitetaan muissa kuin Posti Oyj:n kuljetusyksiköissä.
• Kimpun korkeus ei saa ylittää sen lyhyemmän sivun pituutta
• Kimpun enimmäispaino on 10 kg
• Mikäli käytetään kimppulappua, tulee sen olla kooltaan vähintään puolet lähetyksen
suurimman sivun pinta-alasta, ei kuitenkaan pienempi kuin 90 x 130 mm
• Ohjaus- ja osoitetietojen tulee olla selkeästi luettavissa
• Kimppu voi sisältää vain suorakaiteen muotoisia lähetyksiä; sydämen,
ympyrän tai kolmion muotoisista lähetyksistä ei tule kestävää kimppua.

Pakkaaminen pahvilaatikkoon
Mikäli lähetyksiä ei eri ominaisuuksiensa mm. pintamateriaalin, keskenään erimuotoisten
liitteiden, tavaraliitteiden tai epämuotoisuuden vuoksi voida kimputtaa yllämainituin
ehdoin, voidaan ne kuitenkin pakata pahvista tai vastaavasta materiaalista
valmistettuihin laatikoihin.

Ota huomioon laatikoihin pakattaessa:
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• Pahvilaatikon tulee olla koneellisen lajittelun kestävä
• Pahvilaatikon tulee olla suljettu koneellisen lajittelun
kestävästi venymättömillä pannoilla tai teipillä
• Painon tulee jakautua pahvilaatikon sisällä tasaisesti, eivätkä
lähetykset saa päästä vapaasti liikkumaan pahvilaatikon sisällä
• Pahvilaatikon koko- ja painomääritykset ovat samat kuin kimpulla
• Pahvilaatikon päällä tulee olla kimppulappu tai muuten luettavissa
olevat tuote-, ohjaus ja osoitetiedot.
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Kimputtamattomat lähetykset
Lähetykset voi myös postittaa helposti laatikoimalla ne nousevaan tai laskevaan
postinumerojärjestykseen osoitepuolet samansuuntaisesti. Näin postitetut lähetykset
hinnoitellaan käsinlajiteltavina lähetyksinä.

• Mikäli lähetykset ovat epämuotoisia liitteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi,
syntyy epämuotoinen kimppu. Tällainen kimppu tulee olla sidottu vähintään neljällä
venymättömällä pannalla; kaksi kumpaankin suuntaan, vuorotellen pitkittäin ja
poikittain aloittaen pidemmästä sivusta. Älä sijoita pantoja liian lähelle kimpun
reunoja, vaan oheisen kuvan mukaisesti 1/3 päähän reunasta sekä pitkällä että
lyhyellä sivulla.
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