
Kotimaan maantielogistiikan 
rahditus perusteet ja palvelumaksut

VR-Yhtymä Oyj pidättää oikeuden muutoksiin.

Kuljetusasiakirjat Asiakas/lähettäjä on velvollinen toimitta-
maan jokaisesta lähetyksestä standardinmukaisen kuljetus-
asiakirjan tai sähköisen kuljetusasiakirjan sekä varustamaan 
tarvittaessa jokaisen kollin standardinmukaisella ositelapulla. 
Kuljetusasiakirjanumeroinnin tulee noudattaa SFS:n määritte-
lemää standardia.

Kuljetusasiakirja 6,00 € / standardin mukaisen paperisen 
kuljetusasiakirjan kirjoittaminen

SSCC viivakoodillinen osoitelappu 2,00 €/osoitelappu, kap-
paletavaralähetyksissä palveluntarjoajan toimesta lisättynä

Rahditusperusteen määritys Lähettäjä on velvollinen kirjaa-
maan jokaisesta lähetyksestä standardinmukaiseen kuljetus-
asiakirjan rahdituspainon määrittämiseksi seuraavat tiedot:
• lähetyksen bruttopaino ja mitat: pituus, leveys ja korkeus
• tilavuuspaino 333 kg/m3, mittaus kollin äärimitoista
• lavametripaino 1850 kg/lavametri.

Olosuhdelisä Kulloinkin voimassa oleva olosuhdelisä 
ilmoitetaan VR Transpointin L360-palvelussa.

Kuljetuksen tilaaminen  hinnoittelu sopimuksen mukaan

Manuaalisen tilauksen käsittelymaksu 7,00 €/lähetys

Aikataulutettu nouto 90,00 €/tapahtuma

Kellonaikatoimitus +/- 30 min 90,00 €/tapahtuma

Lastaus/jakelu 1 tunti sisältyy hintoihin,  
 ylimenevä aika 35,00 €/alkava ½ tuntia

Telaus tavaraa siirrettäessä perävaunusta  
 vetoauton rahtitilaan 80,00 €/telaus

Lastaus/purku perälauta-autolla 22,00 €/tn

Hukka-ajo 36,00 € / alkava ½ tuntia

veloitetaan, kun tilaus on peruutettu tai kyseessä  
on muu hukka-ajo

Avisointimaksu 5,60 €/lähetys

Hinnoittelemme tapauskohtaisesti:
• painavien kollien erikoiskalustoa vaativat purut 
• kuljettajan suorittama purku asiakkaan koneella ja 

asiakkaan lukuun
• lauantai-, sunnuntai- ja pyhäpäiväkuljetukset.

Purku/lastaus palveluntarjoajan kalustolla
Trukkipurku < 10 tn  72,00 € 
Trukkipurku < 30 tn 87,00 € 
Trukkipurku > 30 tn 103,00 € 
Purku suoritetaan auton välittömään  
läheisyyteen asiakkaan lukuun

Nosturipurku < 10 tn 82,00 € 
Nosturipurku < 30 tn 99,00 € 
Nosturipurku > 30 tn 122,00 €  
Purku suoritetaan auton välittömään  
läheisyyteen asiakkaan lukuun

Vaarallisten aineiden kuljetuslisä  rahtihintaan  
 lisätään 20 %

Lauttamaksu veloitus sopimuksen mukaan  
 ja aikaan perustuen

Kuljetuksen keskeytys 15,00 €/lähetys

Säilytysmaksu 0,30 € / 100 kg / vrk, minimi 7,00 €

Kuormatilan puhdistus 90,00 €/kuormatila

Punnitus- ja mittausmaksu 10,50 €/lähetys,  
 ellei toisin sovita

Maksuehdot Seitsemän (7) päivää laskun päiväyksestä, ellei 
toisin sovita. Vuosittain Suomen Pankin vahvistama korkolain 
mukainen viivästyskorko (8 % 2021).

Laskun muistutus 10,00 €/muistutuslasku

Pienlaskutuslisä 11,00 €/lasku, kun laskun veroton 
 loppusumma alle 100,00 €

Korjaus- ja uudelleenlaskutus 25,00 €/kuljetusasiakirja 
Maksu peritään kuljetusasiakirjassa mainitun kuljetusinfor-
maation muuttamisesta, lähettäjän antamista virheellisistä ja/
tai puutteellisista tiedoista aiheutuneesta uudelleen laskutta-
misesta tai näihin verrattavista toimenpiteistä

Laskun liitteet sähköisestä kuljetusasiakirja-arkistosta 0 € 
erikseen pyydettynä, yksittäin jälkitoimitettuna 7,00 €/rahtikirja

Toimituksiin sovelletaan VR Transpointin kotimaan maantie-
logistiikan yleisiä toimitusehtoja ja tiekuljetussopimuslakia. 
Kaikki palvelut veloitetaan rahdinmaksajalta. Kaikkiin hintoi-
hin lisätään voimassa oleva arvonlisävero sekä olosuhdelisä. 
Muut mahdolliset viranomaismaksut ja verot laskutetaan voi-
maantulopäivästä lähtien ilman erillistä ilmoitusmenettelyä.

Rahditusperusteet ja palvelumaksut tulevat voimaan 27.9.2022 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. 
Maksut korvaavat 1.1.2021 voimaan tulleet maksut. Maksut eivät sisällä arvonlisäveroa.
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