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Posti Asiakassuora, 
konelajiteltava (19224)

Postittaminen kotimaasta

2 Asiakassuoran postitusohjeet



• Laatikoidaan Postin sinisiin laatikoihin  
osoitepuolet samansuuntaisesti

• Laatikot varustetaan laatikkolapulla
(74 x 101,6 mm)

• Yksiköinti Lajittelupalvelun antamien tietojen 
mukaisesti.
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Lajittelupalvelu käytössä
Asiakassuora, konelajiteltava: postitus kotimaasta

Asiakassuoran postitusohjeet

Vastaanottotarkastuksessa Postissa tehtävä 
tuotemuutos tai lisäkäsittelymaksun lisääminen:

• Jos lähetykset ovat konelajiteltavia 
Konelajiteltavien lähetysten oppaan mukaan ja 
lähetyserä on laatikoinnin sijasta kimputettu:  
Veloitetaan Lisäkäsittely-maksu (17018)

• Jos lähetykset eivät ole konelajiteltavia 
Konelajiteltavien lähetysten oppaan mukaan: 
Muutetaan palveluksi Asiakassuora, 
käsinlajiteltava (19225)

• Jos lähetyksen mitat tai muoto eivät ole Asiakasuora, 
käsinlajiteltavan mukaiset, Posti käsittelee ja 
laskuttaa lähetyksen palvelulla, joka sopii lähetyksen 
mitoille tai muodolle. 



• Laatikoidaan Postin sinisiin laatikoihin 
osoitepuolet samansuuntaisesti 19-suunnan 
mukaan (suunnat ovat samat kuin Erälajiteltujen 
lähetysten oppaan 19 suunnan 
yksiköintiohjeessa).   

• Laatikon merkitseminen:
a) A4 tai min. A5 kokoisella laatikon sisällön 

kertovalla lapulla tai       
b) Laatikon päällimmäisen lähetyksen 

ohjaustiedossa on selkeästi merkittynä ao. 
suunta (esim. 00-02). Jos lähetykset on 
laatikoitu pystysuunnassa, niin 
päällimmäiseksi käännetään lähetys, josta 
selviää ohjaustiedot.

• Yksiköinti Erälajiteltujen oppaan yksiköintiohjeen 
mukaisesti. Yksiköintitaso lähetyserän määrän 
mukaisesti.
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Lajittelupalvelu ei käytössä
Asiakassuora, konelajiteltava: postitus kotimaasta

Asiakassuoran postitusohjeet

Vastaanottotarkastuksessa Postissa tehtävä 
tuotemuutos tai lisäkäsittelymaksun lisääminen:

• Jos lähetykset ovat konelajiteltavia Konelajiteltavien 
lähetysten oppaan mukaan ja lähetyserä on laatikoinnin 
sijasta kimputettu 19 suunnan mukaan: Veloitetaan 
Lisäkäsittely-maksu (17018)

• Jos lähetykset eivät ole konelajiteltavia Konelajiteltavien 
lähetysten oppaan mukaan: Muutetaan palveluksi 
Asiakassuora, käsinlajiteltava (19225) 

• Jos lähetyksen mitat tai muoto eivät ole Asiakasuora, 
käsinlajiteltavan mukaiset, Posti käsittelee ja laskuttaa 
lähetyksen palvelulla, joka sopii lähetyksen mitoille tai 
muodolle.

• Jos lähetykset on kimputettu 19 suunnan vastaisesti 
(esim. postinumerokimppuja): Muutetaan palveluksi 
Asiakassuora, käsinlajiteltava (19225)



Muita ohjeita

• Laatikot yksiköidään rullakoihin tai lavalle. Mikäli erässä käytetään Lajittelupalvelua, 
erä voidaan yksiköidä myös dolleihin.

• Kimput yksiköidään rullakoihin, lehtihäkkiin tai lavalle. 

• Alle 2000 kpl erissä konelajiteltavat lähetykset voidaan laatikoida saman suuntaisesti neljään 
suuntaan (4k) eli näissä erissä ei edellytetä 19 suunnan erittelyä.

• Sinisten laatikoiden ja Dollyjen tilaus Postin tilauskeskuksesta
• Tilaukset sähköpostilla osoitteesta: kuljetustilaus@posti.com
• Pienet määrät voidaan tilata päivän varoitusajalla, maksimissaan 100 laatikkoa.
• Suuremmat määrät tulee tilata vähintään 5 päivää ennen toimitusta.
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Postittaminen ulkomailta
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Posti Asiakassuora, 
konelajiteltava (19224)



• Lähetykset kimputetaan 
ja sidotaan yhdellä tai 
kahdella pannalla tai
pakataan pahvilaatikoihin
irrallisina.

• Kimput tai laatikot varustetaan laatikkolapulla
(74 x 101,6 mm) 

• Yksiköinti Lajittelupalvelun antamien tietojen
mukaisesti.
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Lajittelupalvelu käytössä
Asiakassuora, konelajiteltava: postitus ulkomailta

Asiakassuoran postitusohjeet

Vastaanottotarkastuksessa Postissa tehtävä 
tuotemuutos tai lisäkäsittelymaksun lisääminen:

• Jos kimput on sidottu useammalla kuin kahdella 
pannalla: Veloitetaan Lisäkäsittely-maksu (17018)

• Jos lähetyksen mitat tai muoto poikkeavat 
konelajiteltavalle palvelulle määritellyistä 
ominaisuuksista: Muutetaan palveluksi Asiakassuora, 
käsinlajiteltava (19225)

• Mikäli lähetyksen mitat tai muoto eivät ole Asiakasuora, 
käsinlajiteltavan mukaiset, Posti käsittelee ja laskuttaa 
lähetyksen palvelulla, joka sopii lähetyksen mitoille tai 
muodolle. 



• Lähetykset kimputetaan
ja sidotaan yhdellä tai 
kahdella pannalla tai
pakataan pahvilaatikoihin irrallisina. 

• Lähetykset kimputetaan tai pakataan 
pahvilaatikoihin 19-suunnan mukaan (suunnat 
ovat samat kuin Erälajiteltujen lähetysten oppaan 
19 suunnan yksiköintiohjeessa).

• Kimput tai laatikot varustetaan:
a) A4 tai min. A5 kokoisella kimppulapulla

tai
a) Kimpun  päällimmäisen lähetyksen 

ohjaustiedossa on selkeästi merkittynä ao. 
suunta (esim. 00-02)

• Yksiköinti Erälajiteltujen oppaan yksiköintiohjeen 
mukaisesti.
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Lajittelupalvelu ei käytössä
Asiakassuora, konelajiteltava: postitus ulkomailta

Asiakassuoran postitusohjeet

Vastaanottotarkastuksessa Postissa tehtävä 
tuotemuutos tai lisäkäsittelymaksun lisääminen:

• Jos kimput on sidottu useammalla kuin kahdella 
pannalla: Veloitetaan Lisäkäsittely-maksu (17018)

• Jos lähetyksen mitat tai muoto poikkeavat 
konelajiteltavalle palvelulle määritellyistä 
ominaisuuksista: Muutetaan palveluksi Asiakassuora, 
käsinlajiteltava (19225) 

• Mikäli lähetyksen mitat tai muoto eivät ole Asiakassuora, 
käsinlajiteltavan mukaiset, Posti käsittelee ja laskuttaa 
lähetyksen palvelulla, joka sopii lähetyksen mitoille tai 
muodolle.

• Jos lähetyserä on kimputettu 19 suunnan vastaisesti 
(sisältää esim. postinumerokimppuja): Muutetaan 
palveluksi Asiakassuora, käsinlajiteltava (19225) 



Muita ohjeita

• Laatikot yksiköidään rullakoihin tai lavalle. Mikäli erässä käytetään Lajittelupalvelua, 
erä voidaan yksiköidä myös dolleihin.

• Kimput yksiköidään rullakoihin, lehtihäkkiin tai lavalle. 

• Alle 2000 kpl erissä konelajiteltavat lähetykset voidaan laatikoida saman suuntaisesti neljään 
suuntaan (4k) eli näissä erissä ei edellytetä 19 suunnan erittelyä.
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Postittaminen kotimaasta 
tai ulkomailta
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Posti Asiakassuora, 
käsinlajiteltava (19225)



Asiakassuora, käsinlajiteltava: postitusohjeet

• Lähetykset kimputetaan Erälajiteltujen lähetysten oppaan mukaisesti. Kimputustasot löytyvät 
oppaan kohdasta ’Kimputus’.

• Poikkeus: Lajittelupalvelun kautta tulevin erien avattavat kimput voidaan laatikoida.

• Kimppumerkinnät Erälajiteltujen lähetysten oppaan mukaisesti. 

• Kimput yksiköidään kuljetusyksikköihin Erälajiteltujen lähetysten oppaan mukaisesti. Avattavat 
kimput suositellaan yksiköitävän erikseen.

• Alle 1000 kappaleen erät voidaan postittaa laatikoituna ja lähetysten tulee olla nousevassa tai 
laskevassa postinumerojärjestyksessä osoitepuolet samansuuntaisesti.

• Kimput yksiköidään rullakoihin, lehtihäkkiin tai lavalle. 

• Jos lähetyksen mitat tai muoto eivät ole Asiakassuora, käsinlajiteltavan mukaiset, Posti käsittelee 
ja laskuttaa lähetyksen palvelulla, joka sopii lähetyksen mitoille tai muodolle. 
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Lisätietoja palveluista
www.posti.fi/markkinointi

Hinnat ja hintalaskurit
www.posti.fi/hinnat-yrityksille

Suoramainosten maksumerkinnät
Lataa maksumerkintä

Ohjeet postitustaloille
www.posti.fi/postittajan-ohjeet

Kuljetusyksiköiden tilaukset 
kuljetustilaus@posti.com
tai numerosta 0200 92000
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