RAHDITUSPERUSTEET JA PALVELUMAKSUT
RAHDITUSPERUSTEEN MÄÄRITYS
Lähettäjä on velvollinen antamaan jokaisesta lähetyksestä rahtikirjan, jossa on
rahdituspainon määrittelemiseksi seuraavat tiedot:
- lähetyksen todellinen bruttopaino ja mitat (pituus, leveys, korkeus)
- kuutiotilavuus kuutiometreinä yhden desimaalin tarkkuudella, mikäli tavaran
tilavuuspaino on alle 333 kg / m³
- pitkän tavaran pituus
Tilavuuspaino 333 kg / m³, mittaus kollin äärimitoista (pituus x leveys x korkeus)
Käytetään rahdituspainona lähetyksissä, mikäli todellinen paino on alle 333 kg / m³ ja
lähetyserän päälle ja alle voi lastata muuta tavaraa. Mikäli lähetys ei ole
päällelastattavissa, saadaan kokonaistilavuus kertomalla pituus x leveys x 2,3 m.
Lavapaino
Lavapainoa käytetään rahdituspainona lähetyksissä, kun lavan korkeus on yli 1,2 m
lähetys on koottu FIN – tai vastaavankokoiselle lavalle: 925 kg / lava (0,5 lvm)
lähetys on koottu EUR – tai vastaavankokoiselle lavalle: 740 kg / lava (0,4 lvm)
lähetys on koottu myymälälavalle tai vastaavalle: 370 kg / lava (0,2 lvm)
lähetys on koottu rullakkoon (0,68 m x 0,8 m), paino alle 420 kg: 420 kg
Lavametripaino 1850 kg / lavametri
Lavametripainoa käytetään rahdituspainona lähetyksissä, mikäli lähetys varaa
kuormatilan koko leveydeltään sidottuna / tuettuna ja lähetyksen alle, päälle tai sivulle
ei voi kuormata muuta tavaraa. Rahdituspaino saadaan kertomalla lähetyksen
kuormaamiseen käytetty lavametrimäärä lavametripainolla 1850 kg.
Päällelastaus
Usean kollin lähetyksessä kollit ovat keskenään päällelastattavissa (max 2,4 m
korkeus), kollit koneellisesti käsiteltäviä, tiiviitä ja tasaisia ja painonsa puolesta
päällelastattavia.
Pitkät esineet ja esineniput (lähetyksen pituus aina rahtikirjaan)
esinepituus 2,4 – 3,9 m 2 x oma paino, kuitenkin vähintään 150 kg
esinepituus 4,0 – 5,9 m 3 x oma paino, kuitenkin vähintään 250 kg
esinepituus 6,0 – 9,9 m 4 x oma paino, kuitenkin vähintään 500 kg
esinepituus 10,0 m 6 x oma paino, kuitenkin vähintään 1000 kg
Alle 40 kg:n yksittäisissä lähetyksissä käytetään todellista painoa.
Pituuskertoimella kerrottu rahdituspaino on enimmillään lähetykseen käytettyjen
lavapaikkojen lukumäärä kerrottuna lavapaikkapainolla.
Rahdinkuljettajalla on aina oikeus muuttaa rahdituspaino oikeaksi.
Rahdituksen peruste
Rahdituksen perusteena ovat Fennoroadin asiakaslaskurin mukaiset terminaalialueiden
vyöhykkeiden mukaiset nouto- ja jakeluvyöhykkeet sekä terminaalien väliset
etäisyydet (runko). Näiden yhdistelmistä lasketaan kunkin lähetyksen rahditusmaksu.

RAHDITUKSEEN LIITTYVÄT LISÄMAKSUT
Lautta- ja lossilisät
Ahvenanmaan ja saaristopaikakuntien kuljetuksiin lisätään lauttalisänä 9,6 %
nettorahdista.
Suomenlinnan liikenteessä veloitetaan rahdin lisäksi auton lauttamaksu, joka on
minimissään 105,00 €/lähetys
Lossiyhteyttä käytettäessä lisätään lossilisä, joka on 53,00 €/lossi
Polttoainelisä
Kuljetusmaksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva polttoainelisä.
Lämpösäädellyt kuljetukset
Lämminkuljetuskorotus (kuljetuslämpötila > 0 ˚C) + 20 %
Kylmäkuljetukset
Kuljetukset sovittava erikseen, kylmäkuljetuskorotus + 20 %
Vaarallisten aineiden kuljetukset
Vaarallisten aineiden kuljetus, VAK-korotus kaikissa luokissa + 20 %

VELOITUKSET RAHTIIN SISÄLTYMÄTTÖMISTÄ TOIMENPITEISTÄ
Puutteellinen rahtikirjainformaatio
Mikäli rahtikirjatietoja joudutaan korjaamaan tai täydentämään, veloitetaan
lisämaksuna rahdinmaksajalta 10 €/rahtikirja.
Avisointimaksu
Avisointimaksu (soittomaksu) 5 €/kerta veloitetaan, kun toimitusaika, jakeluosoite tms.
tieto joudutaan varmistamaan asiakkaan pyynnöstä esimerkiksi rahtikirjamerkinnällä.
Selvitysmaksu
Jos toimeksiannon suorittaminen tai laskutus puutteellisten tietojen (asiakasnumero-,
rahtikirja-, kolli- tms. merkinnät) takia vaatii lisäselvityksiä, veloitetaan 10 €/kerta
selvitysmaksuna.
Luovutus- ja vastaanottomaksu
Asiakkaan terminaaliin tuomasta tai noutamasta lähetyksestä 5,50 €/tonni/rahtikirja
veloitus terminaalikulujen peittämiseksi. Minimiveloitus on 5,50 €/rahtikirja.
Sisäänkanto
Lähetyksen sisäänkanto veloitetaan toteutuneen ajan mukaisesti, 35 €/alkava 30
minuuttia.

Isojen erien (> 2500 kg) purut ja lastaukset perälauta-autolla
Mikäli purku- tai lastausolosuhteet vaativat perälauta-auton käyttöä tai mikäli
lähettäjä ja / tai vastaanottaja niin vaativat, veloitamme tällöin lisämaksuna purusta
tai lastauksesta 22,00 € / tn, minimiveloitus 58,00 € / lähetys.
Kuormaamis-, purkamis- ja odostusaikojen ylitys
Kuljetusmaksuihin sisältyy kuormaamis- purkamis- ja odotusaikaa seuraavasti:
Rahdituspaino max 5 tn 15 min
Rahdituspaino max 10 tn 30 min
Rahdituspaino max 20 tn 45 min
Rahdituspaino yli
20 tn 60 min
Edellä mainittujen aikojen ylityksestä veloitetaan lisämaksuna 30, 00 €/alkava 30
minuuttia. Jos tilausta ei ole peruttu hyvissä ajoin, veloitetaan jo alkaneen työn
osalta 60,00 €/suoritettu ajotunti.
Hiab-purku tai -lastaus
Hiab-kalustoa käytettäessä joko noudossa tai jakelussa, veloitetaan 43 €/alkava 30
minuuttia. Minimiveloitusaika on tunti.
Kuljetus lauantaina, sunnuntaina tai pyhäpäivänä
Jos kuljetus tai osa siitä suoritetaan asiakkaan pyynnöstä lauantaina, sunnuntaina
tai pyhäpäivänä, aiheutuneet lisäkustannukset peritään rahdinmaksajalta
kustannusten mukaan.
Hukka-ajo
Tilaus peruutettu myöhässä tai muu vastaava hukka-ajo, laskutus toteutetaan
kustannusten mukaan.
Ylimääräinen nouto- tai jakelumaksu
Lähettäjän puutteellisista kuljetustiedoista johtuva ylimääräinen nouto- tai
jakelukerta veloitetaan kustannusten mukaan.
Aikataulutetut jakelut ja noudot
Ns. Fix jaot ja noudot (määritelty ei aiemmin tai myöhemmin jotain kellonaikaa tai
aikaikkuna kellonaikojen välissä), veloitetaan erillinen FIX lisä 36,00 €/lähetys.
Aikataulu on sovittava erikseen eli pelkkä tieto rahtikirjassa tai tilauksessa ei ole
riittävä. Turhista jakelu- tai noutokäynnistä veloitetaan 30,00 €.
Kotijakelu
Yksityistalouteen tehtävästä jakelusta veloitetaan lisämaksu seuraavasti:
- 99 kg 10,00 €
100 - 399 kg 20,00 €
400 - 999 kg 25,00 €
1000 - 2999 kg 35,00 €
3000 kg 12,50 €/tonni
Muut toimitukseen liittyvät palvelut kuten soittomaksu, kerroksiin kanto, apumies
jne. veloitetaan jokainen erikseen hinnaston mukaisesti. Lähetyksen jakelu
suoritetaan normaalin työajan puitteissa.
Kauppakeskusjakelu
Suoritettaessa kauppakeskusjakelu myymälätiloihin saakka, veloitetaan jakelusta
seuraavasti:
- 90 kg 7,50 €
91 - 420 kg 11,25 €
421 - 740 kg 15,00 €
741 - 2220 kg 30,00 €
2221 kg 21,00 €/tonni
Rahtikirjojen yhdistely
Asiakkaan kanssa sovitusta rahtikirjojen laskutusyhdistämisestä veloitetaan
0,90 €/rahtikirja. Minimiveloitus on 3,60 €.
Säilytysmaksut terminaalissa tai sen alueella
1vrk ilmoituspäivästä
maksuton
2-5vrk ilmoituspäivästä
0,49€/100kg/vrk
6-15vrk ilmoituspäivästä
0,78€/100kg/vrk koko säilytysajalta
16- vrk ilmoituspäivästä
1,23€/100kg/vrk koko säilytysajalta
Miniveloitus 20,28 € / lähetys

LASKUTUS JA RAPORTOINTI
Sopimusasiakkaiden laskutus sopimuksen mukaisesti. Ellei rahdinmaksajalla ole
voimassaolevaa kuljetussopimusta, maksuaika on 7 vrk.
Laskutuslisä
Maksu peritään, kun laskun veroton loppusumma on alle 100 €. Laskutuslisän
suuruus on 13 €.
Korjaus- ja uudelleenlaskutus
Maksu peritään rahtikirjassa mainitun kuljetusinformaation muuttamisesta,
lähettäjän antamista virheellisistä/puutteellisista tiedoista aiheutuneesta

uudelleenlaskuttamisesta tai näihin verrattavista toimenpiteistä. Palvelun
hinta on 18 €.
Laskun muistutusmaksu 15 €

Fenno Road Oy noudattaa Logistiikkayritysten Liitto Ry:n määrittelemiä Tavaralinjaliikenteen yleisiä kuljetusmääräyksiä ja Tiekuljetussopimuslakia (TKSL).
Kaikki palvelumaksut veloitetaan rahdinmaksajalta. Kaikkiin hintoihin lisätään aina kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

