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Hemdirekt – anvisningar för lastning i lastbärare

• Principer:

• Med lastning i lastbärare avses lastning av buntar på lastpallar, postbehållare eller rullpallar.

• Vald nivå för lastning i lastbärare påverkas av partistorleken, försändelsernas storlek och vald 

tjänst.

• Förpackning av lastbärare

• Innehållet i lastbäraren får inte vara högre än postbehållarens eller rullpallens övre kant.

• Innehållet får inte överskrida lastpallens yttre kanter.

• Viktbegränsningar

• Följande viktbegränsningar ska beaktas vid användning av lastbärare i transporter inom Finland:

• Lastpall (100 x 120 cm): max tjänstevikt är 1 000 kg

• Tidningshäck: max tjänstevikt är 1 000 kg

• Rullpall: max tjänstevikt är 250 kg

• Effektpall: max tjänstevikt är 450 kg

• Tjänstevikt = lastbärare + innehåll

•
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Postningsanvisningar

Hemdirekt 

(buntad tjänst)
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Krav på försändelserna

• Bredd 90–230 mm

• Längd 135–353 mm

• Tjocklek max 5 mm

• Pappersvikt min. A4 80 g/m2

• Pappersvikt min. 42 gr/m2 om antalet sidor är minst 16.

• Vikt på enskild försändelse 5–200 g

• Om försändelsen överskrider de maximala måtten ska försändelserna skickas vikta (vikning 
utmed långsidan).

• Långsidan vikt, nitad eller limmad.

• Vikta försändelser ska vara av jämn kvalitet, vikningens variationsbredd får inte överskrida 
2–3 mm.

• Försändelsen får inte innehålla separata bilagor eller omslag. 

• Omslaget ska vara större eller lika stort som innehållet.

• Försändelserna måste kunna sorteras maskinellt.
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Försändelsens dimensioner
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Tjocklek max 5 mm

Pappersvikt min. A4 80 g/m2

Pappersvikt min. 42 g/m2 om antalet sidor är minst 16.

Vikt på enskild produkt 5–200 g

Vikt, limmad eller häftad

Nitar
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Postningsanvisningar

• Versionerna i ett parti indelas i enheter baserat på destination (se bild 8).

• Olika versioner av ett parti får inte finnas i samma enhet (versionen i fråga 

ska framgå av enhetens styrlapp).

• Buntarna behöver inte nödvändigtvis bandas.

• Enstaka buntar ska inte förses med buntlappar.

• Bunten viks till hälften eller, beroende på reklambladets layout, inte alls.

• Lastbäraren förses med en gul styrlapp som skrivits ut via 

beställningskanalen. 

• Lastbärare i rekommenderad ordning:

• Lastpall

• Tidningshäck

• Rullpall
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Transportdestinationer för Hemdirekt

Lastning i lastbärare/destination

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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Reserv (extra exemplar)
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Hanteringen av buntar, bl.a. lastning i lastbärare och bandning, kan skada de 

översta och understa försändelserna, vilket leder till svinn. För att säkerställa en 

tillräcklig mängd material för produktionen rekommenderar vi därför att man 

utökar partiets totala storlek med ett antal extra exemplar.

• Partistorlek Extra exemplar

• 50 000–99 999 500

• 100 000–499 999 1 000

• 500 000–999 999 2 000

• Över 1 miljon 5 000

Om partiet innehåller versioner i färre än 50 000 exemplar, är det önskvärt att 

lägga till 500 extra exemplar av var och en av dessa.

Styrlappar för extra exemplar kan beställas via beställningskanalerna.
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Postinlämning

• Postinlämningsställen

• Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg, Seinäjoki, Tammerfors och Lieto

• För utdelning på måndag ska postinlämning ske senast kl. 17.00 föregående 

tisdag. 

• För utdelning på onsdag ska postinlämning ske senast kl. 17.00 föregående 

torsdag.

• Vardagshelger kan leda till ändringar för postinlämnings- och utdelningsdagar.

• Det görs inga undantag för postinlämningstiderna. 

• Lastbärare förses med styrlappar (gula). 
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Postningsanvisningar

Hemdirekt, Premium
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Hemdirekt, Premium – dimensioner

• Minimistorlek 90 x 130 mm

• Maximal storlek 250 x 353 x 30 mm

• Högsta vikt 300 g

• Om materialet överskrider de maximala måtten ska det levereras vikt.

• Det går även att köpa vikning som tilläggstjänst.

• Försändelsen får inte innehålla separata bilagor.
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Hemdirekt, Premium-buntlappar
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• Försändelserna ska levereras buntade för varje adressort för sig i buntar med 50, 

100 eller 200 exemplar, om inte annat avtalas.

• Storleken på buntlappen ska vara minst hälften av den största sidan av 

försändelsen, dock inte mindre än 90 x 130 mm.

• Buntlapparna kan skrivas ut via beställningskanalen.

• Följande uppgifter ska framgå av buntlappen:

• Adresspostnummer och adressort

• Antalet försändelser i bunten/det totala antalet 

försändelser som skickas till adresspostnumret

• Utdelningsdag (t.ex. 9.8.2016)

• Vald målgrupp (t.ex. tillåtna hushåll)

• På buntlappen anges även eventuella andra 

postnummer som ska delas ut

• Buntlappen är vit.  
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Hemdirekt, krav på Premium-bunten
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• Minimitjockleken är 2 cm.

• Buntar som underskrider minimitjockleken ska läggas i ett kuvert och 

buntlappen fästas på kuvertet.

• Maxvikten är 10 kg.

• Buntens höjd får inte överskrida kortsidans bredd.

• Buntarna ska kunna sorteras maskinellt.

• Vi rekommenderar korsbindning så att det kortare bandet ligger ovanpå det 

längre.

• Buntlappens postnummer-/streckkoduppgift får ej täckas över.
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Nivå 1 av lastning i lastbärare (19 destinationer) för 

Hemdirekt, Premium
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Nivå 2 av lastning i lastbärare (10 destinationer) för 

Hemdirekt, Premium

17.08.2018

16 Posti Ab



Julkinen - Public

Nivå 3 av lastning i lastbärare (2 destinationer eller 1 

destination) för Hemdirekt, Premium
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Hemdirekt, styrlappar för Premium-lastbärare

• Styrlapparna för lastbäraren kan 

skrivas ut via beställningskanalerna. 

• Styrlappen ska fästas på lastbäraren 

så att den inte lossnar under 

transporten.

• Styrlappen är vit.
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Hemdirekt, Premium och användning av 

tilläggstjänsten 01-hastighet

• Användningen av tilläggstjänsten 01-hastighet förutsätter direkta 

distributionsortsenheter.

• Denna servicenivå utlovas inte för buntar som måste sorteras.

• Försändelserna ska lämnas till utdelningsområdets postterminal eller avtalad 

terminal.

• Bunt- och styrlapparna är gula. 
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Postinlämning

• Postinlämningsställen

• Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg, Rovaniemi, Seinäjoki, 

Tammerfors och Lieto samt Postens butiker och försäljningsställen.

• Försändelserna ska lämnas till Postis nät senast kl. 17.00 två vardagar före den 

avsedda utdelningsdagen.

• Användningen av tilläggstjänsten 01-hastighet förutsätter direkta 

distributionsortsenheter som levereras direkt till utdelningsområdets 

postterminal eller avtalad terminal.
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