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Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.1.2023 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näillä ehdoilla 
korvataan 29.9.2022 voimaan tulleet toimitusehdot. Maksut eivät sisällä arvonlisäveroa.

1. Kuljetuksissa sovellettavat sään-
nökset ja määräykset
VR Transpointin rautatielogistiikan (jäljempänä VR) kuljetuk-
sissa sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädän-
töä (mm. rautatiekuljetuslaki, laki vaarallisten aineiden kulje-
tuksesta), mukaan lukien kansainvälisiä sopimuksia (mm. 
CIM-kuljetusehdot), sekä näitä toimitusehtoja. 

Kuljetuksissa noudatetaan lisäksi kansainvälisiä pakot-
teita koskevia säädöksiä sekä jäljempänä mainittuja julkai-
suja ja näiden toimitusehtojen perusteella erikseen annet-
tavia ohjeita ja määräyksiä, jotka ovat olennainen osa 
toimitusehtoja.

Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Suomesta lähteviin, 
Suomeen tuleviin taikka Suomen kautta kulkeviin kansainvä-
lisiin rautatiekuljetuksiin, ellei Suomen ja ulkomaiden kesken 
tehdyissä kuljetuksia koskevissa sopimuksissa ole pakotta-
vasti toisin määrätty.

Asiakas vastaa siitä, että lähetyksen lähettäjä ja vastaanot-
taja ovat saaneet VR:n toimitusehdot tietoonsa ja sitoutuvat 
noudattamaan ehtoja, ellei osapuolten kesken ole kirjallisesti 
toisin sovittu. Muussa tapauksessa asiakas vastaa kaikista 
kuljetukseen liittyvistä seurauksista ja kustannuksista.

1.1 Määritelmiä
Asiakas Oikeushenkilö, luonnollinen henkilö tai yksityinen 
elinkeinonharjoittaja, jolle VR toimittaa näissä toimituseh-
doissa tarkoitettuja palveluja VR:n ja kyseisen oikeushenkilön, 
luonnollisen henkilön tai yksityisen elinkeinonharjoittajan väli-
sen sopimuksen tai VR:n antaman tarjouksen perusteella. 

Rahtikirja Rahtikirja on kuljetusasiakirja, joka voi olla paperi-
dokumentti tai sähköinen versio.

COTIF Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopi-
mus (52/2006).

CIM Yhtenäiset oikeussäännökset sopimuksesta tavaran 
kansainvälisestä rautatiekuljetuksesta (COTIF-sopimuksen  
liite).

Kuormausohjeet Tavaraliikenteen yleiset vaunujen kuormaa-
mista koskevat ohjeet, joita on noudatettava, ellei jonkin tava-
ran kuormaamisesta ole toisin määrätty.

Lähetys Tavaraerä, joka on merkitty yhteen rahtikirjaan. Eri-
tyisin ehdoin kuljetettavalle tavaralle on kullekin tehtävä eri 
rahtikirja, jos kansainvälisissä kuljetuksissa noudatettavat 
määräykset tai viranomaismääräykset sitä edellyttävät.

Vaaralliset aineet Vaarallisilla aineilla tarkoitetaan seuraa-
vissa säännöksissä ja määräyksissä tarkoitettuja aineita: 
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994 muutok-
sineen), Valtioneuvoston asetus (195/2002 muutoksineen) 
ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräys vaaral-
listen aineiden kuljetuksesta rautatiellä (VAK-rautatie 2019) 
(TRAFICOM/82134/03.04.02.00/2019). Vaarallisten aineiden 
kansainvälisiä läntisiä rautatiekuljetuksia koskevat oikeus-
säännökset RID (COTIF-sopimuksen liite).

Vuorokausi Yhtenäinen 24 tunnin mittainen ajanjakso.

AEO Authorised Economic Operator eli Valtuutettu Talou-
dellinen Toimija. Suomen Tullin VR-Yhtymä Oy:lle myön-
tämä Euroopan Yhteisön alueella voimassa oleva todistus.  
AEO-vaatimuksilla pyritään estämään luvaton pääsy tava-
raan, siihen liittyviin tietoihin ja asiapapereihin toimitusketjun 
kaikissa vaiheissa.

Suistuneen vaunun nosto Menettelyohje kiskoilta suis-
tuneen VR:n käytössä olevan tavaravaunun nostamiseksi 
kiskoille. Menettelyohje on nähtävissä VR:n internet-sivustolla 
www.vrtranspoint.fi.

OSJD-alue Rautateiden yhteistyöjärjestön toimialue

GOST-vaunu OSJD-alueelle rekisteröity GOST/OSJD-stan-
dardien mukainen vaunu. Tässä yhteydessä tarkoitetaan vain 
puutavara- ja säiliökuljetuksiin tarkoitettuja kalustoyksiköitä.

1.2 Toimitusehtoihin liittyvät muut julkaisut
CIM-rahtikirjaan merkittävien tavaralajien koodeina käytetään 
HS-järjestelmän mukaista koodistoa.

Tavaran kuormaamisohjeet sisältävät vaunujen käyttämistä ja 
tavaran kuormaamista koskevat ohjeet.

Sähköisten palvelujen käyttöä säätelevät Sähköisten  
Palvelujen Yleiset Ehdot.

Toimitusehdot ja muut edellä luetellut julkaisut ovat nähtä-
vissä VR:n internet-sivustolla www.vrtranspoint.fi.

http://www.vrtranspoint.fi
http://www.vrtranspoint.fi


2. Kuljetuksen tilaaminen
Asiakkaan on tilattava kuljetus VR:ltä viimeistään kaksi (2) 
vuorokautta ennen tyhjien vaunujen toimituspäivää, klo 11.00 
mennessä. Tilauksen yhteydessä tulee ilmoittaa kuormaus- 
ja lähtöpäivä, määräliikennepaikka, tavaran laatu, VAK-tiedot, 
määrä sekä mahdolliseen laivaukseen liittyvät tiedot. 

Jollei vaunua voida toimittaa tilauksen mukaisesti, on VR:n 
ilmoitettava siitä asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä. VR ei 
ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle mahdollisesti aiheutu-
nutta vahinkoa siitä, että tilattua vaunua ei ole voitu toimittaa 
halutuksi kuormaamisajaksi.

3. Kuljetusasiakirjat
Lähetyksen rahtikirja on osoituksena asiakkaan ja VR:n väli-
sestä kuljetussopimuksesta. Rahtikirjan on oltava VR:n hyväk-
symä. Rahtikirja toimitetaan VR:lle pääsääntöisesti sähköi-
sesti. Rahtikirja tulee toimittaa VR:lle ennen kuljetukseen liit-
tyvien vaihtotöiden aloittamista ja kansainvälisissä kuljetuk-
sissa viimeistään kolme (3) tuntia ennen suunniteltua rajan 
ylitystä.

Lähettäjän, asiakkaan tai asiakkaan valtuuttaman tahon on 
täytettävä rahtikirja ohjeiden mukaisesti. Ohjeet ovat nähtä-
vissä VR:n internet-sivustolla www.vrtranspoint.fi. Lähettäjä 
ja jälkimmäisessä tapauksessa asiakas vastaa antamiensa 
tietojen oikeellisuudesta. Kansainvälisissä kuljetuksissa kulje-
tusasiakirjojen osalta noudatetaan niistä erikseen annettuja 
määräyksiä ja ohjeita (CIM-kuljetusehdot).

Mikäli rahtikirjalla ei ole ilmoitettu tavaran bruttopainoa tai 
paino on epätarkka, eikä painoa voida luotettavasti muuten 
todentaa, määrätään lähetyksen paino VR:n toimesta. Jos VR 
punnitsee lähetyksen, veloitetaan punnituksesta koituvat lisä-
kustannukset asiakkaalta.

Jos virheellisistä rahtikirjatiedoista aiheutuu selvittely-, oikai-
sutoimenpide- tai muita kuluja, ne peritään sopimuksen kulje-
tus- ja logistiikkapalveluista tehneeltä asiakkaalta VR:n oheis-
palvelujen palveluhinnaston mukaisesti.

Kun asiakkaan kanssa on sovittu kuljetustietojen ja rahtilas-
kujen välittämisestä sähköisesti, ei kuljetuksen aikana tarvita 
paperidokumenttia eikä vastaanottajalta oteta kuittausta 
tavaran vastaanottamisesta, ellei siitä ole asiakkaan kanssa 
sovittu.

4. Sähköiset palvelut
VR:n sähköiset palvelut ovat kaikkien sen asiakkaiden käytet-
tävissä sopimussuhteen aikana.

Sähköisten palvelujen käyttö edellyttää rekisteröitymistä, 
voimassa olevaa käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Palvelujen käyttöön sovelletaan voimassa olevaa lainsäädän-
töä, VR:n Sähköisten Palvelujen Yleisiä Ehtoja ja oheispal-
velujen palveluhinnastoa sekä VR:n ja asiakkaan keskinäisiä 
sopimuksia.

5. Vaarallisten aineiden kuljetus 
Asiakas vastaa siitä, että vaarallinen aine on jätetty kuljetet-
tavaksi vaarallisten aineiden kuljetusta kulloinkin koskevien 
säännösten ja määräysten mukaisesti.

6. Kuormaaminen ja purkaminen 
Lähetys on kuormattava tavaran kuormaamisohjeiden mukai-
sesti. Asiakas vastaa kuormauksen oikeellisuudesta. Asiak-
kaan kirjallisesta pyynnöstä VR voi erikseen tarkastaa ja koti-
maan kuljetuksen osalta hyväksyä lähetyksen kuorman kuor-
mausohjeiden mukaisuuden lähtöasemalla. VR laskuttaa siitä 
VR:n oheispalvelujen palveluhinnaston tai erikoiskuljetussopi-
muksen mukaisesti.

 Mikäli kuormausohjeiden tai asiakkaan ohjeiden mukaan 
on käytettävä suojavaunua, laskutetaan siitä sopimuksen 
mukaisesti.

Ennen tavaran kuormaamista vaunuun on asiakkaan tarkas-
tettava vaunun kuormauskelpoisuus ml. puhtaus ja eheys. 
Mikäli vaunu ei sovellu tavaran kuljettamiseen, on siitä ilmoi-
tettava viipymättä VR:n asiakaspalveluun. Jos lähetys kuor-
mataan vaunuun, joka on selvästi havaittavissa kuljetukseen 
soveltumattomaksi, VR ei vastaa siitä lähetykselle kuljetuksen 
aikana aiheutuneista vahingoista. 

Lähetyksen purkamisen jälkeen vastaanottajan on purkamis-
määräajan kuluessa asetettava vaunun irto-osat paikoilleen 
sekä puhdistettava ja tarvittaessa desinfioitava vaunu. Jos VR 
puhdistaa vaunun vastaanottajan puolesta tai asettaa vaunun 
irto-osat paikalleen, laskutetaan asiakkaalta VR:n oheispal-
velujen palveluhinnaston mukainen maksu käytetyn työajan 
perusteella. 

Asiakas vastaa vaunulle tai muulle kalustolle kuormaami-
sen (ml. ylikuormat) tai purkamisen yhteydessä aiheutetusta 
vahingosta.

6.1 VR:n omistamien vaunujen seisontamaksut
Lähetys on kuormattava tai purettava kahdeksan (8) tunnin 
kuluessa siitä, kun vaunu on tuotu tai VR olisi voinut sen 
tuoda kuormaamis- tai purkamispaikalle tai muulle sovitulle 
paikalle, mutta ei sitä voinut tehdä asiakkaasta johtuvasta 
syystä. Kuormaamis- ja purkamisaikaan luetaan klo 6.00 - 
22.00 välinen aika. Siihen ei lueta lauantaita, sunnuntaita, 
pyhäpäiviä, itsenäisyyspäivää, vapunpäivää, jouluaattoa eikä 
juhannusaattoa. 

Seisontamaksut jokaiselta alkavalta vuorokaudelta, joka 
ylittää maksuttoman kuormaamis- tai purkamisajan, ovat 
seuraavat:

Kotimaiset vaunut
• VR:n 2-akseliset  66,00 €/vaunu/vrk

• VR:n 4-akseliset 79,00 €/vaunu/vrk

Seisonta-aikaan luetaan yöaika sekä lauantai, sunnuntai  
ja juhlapäivät. Jos kuormattu vaunu seisoo kuljetettavaksi 
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ottamisen jälkeen asiakkaasta johtuvasta syystä tai vaunua 
asiakkaasta johtuvan syyn takia pitää seisottaa väliliikenne-
paikalla, laskutetaan asiakkaalta seisontamaksu koko ajalta.

7. Kuljettaminen 
Tavara kuljetetaan käyttämällä vaunukuormaliikenteen aika-
taulun mukaisia kuljetusketjuja tai asiakkaan kanssa erikseen 
sovitulla tavalla. Yleinen kuljetusmääräaika muodostuu em. 
kuljetusketjun mukaisesta kuljetusajasta lisättynä 24 tunnin 
toimitusajalla. Kansainvälisissä kuljetuksissa noudatetaan 
niistä erikseen annettuja määräyksiä.

Vaunut ja vastuu niistä katsotaan luovutetuksi Asiakkaalle 
tai Asiakkaan osoittamalle tavaran lähettäjälle tai tavaran 
vastaanottajalle, kun vaunut on viety pyydetylle käsittely-
raiteelle. Asiakas vastaa vaunujen paikallaan pysymisestä, 
mahdollisista vuodoista tai vaunuille tai niiden sisältämälle 
lastille, ympäristölle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti 
aiheutuneista vaurioista/vahingoista siitä hetkestä lukien, 
kun vaunut on luovutettu Asiakkaalle siihen saakka, kunnes 
VR on Asiakkaan tai Asiakkaan osoittaman tavaran lähettäjän 
tai tavaran vastaanottajan pyynnöstä noutanut vaunut käsit-
telyraiteelta. Vaunuja ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille 
ilman VR:n antamaa etukäteistä kirjallista lupaa.

7.1 Vaunun siirto / vaihtotyöt
Jos asiakkaan kuormattavaksi tai purettavaksi asetettu vaunu 
siirretään samalla raiteistolla tai samalla rata-piha-alueella 
olevalle toiselle kuormaamis- tai purkamispaikalle asiakkaan 
tilauksesta, laskutetaan siirrosta vaihtotyömaksu. 

Vaihtotyömaksu laskutetaan myös silloin, kun asiakkaalle 
kerralla tulee enemmän vaunuja kuin hänen osoittamalleen 
purkamispaikalle mahtuu ja sen johdosta tehdään hänen tila-
uksestaan lisävaihto.

Tilauksen tekijän on varmistettava vaihtotyöpalvelun saata-
vuus tilauksen yhteydessä.

7.2 Vaunujen punnitus
Asiakkaan tai jonkun muun tahon toimeksiannosta suoritet-
tavasta punnituksesta aiheutuneet kustannukset veloitetaan 
punnituksen toimeksiantajalta, ellei toisin ole sovittu.

7.3 GOST-vaunut ja niiden käyttäminen  
Suomen sisäisissä kuljetuksissa
Raideliikennelain muutoksella (476/2022) mahdollistet-
tiin OSJD/GOST-standardin mukaisen kansainvälisen liiken-
teen kaluston osittainen käyttö Suomen sisäisissä kulje-
tuksissa. Lakimuutos on määräaikainen ja poikkeussään-
tely on voimassa 31.12.2026 saakka. Muutos koskee OSJD-
alueelle rekisteröityjä puutavara- ja säiliökuljetuksiin tarkoitet-
tuja kalustoyksiköitä. Lakimuutoksella ei ole vaikutusta muihin 
kalustotyyppeihin.

Edellytys GOST-vaunujen käytölle on viranomaisen määrää-
mien huoltojen suorittaminen ja tarkastuksen läpäiseminen 
sekä yhteisöaseman todistaminen Tullin antamien ohjeiden 

mukaisesti. Vaunujen huolloista on toimitettava vaadittavat 
huolto- ja huoltohistoriadokumentit. Asiakas on velvollinen 
toimittamaan edellä mainittuja asioita koskevat dokumen-
tit VR:lle. Lisäksi vaunujen määräaikaishuollot on järjestettävä 
Traficomin määräysten mukaisesti. Edellä mainitut asiat ovat 
edellytys liikenteen aloittamiselle. 

GOST-vaunuilla ajettavat yhteysvälit on sovittava erikseen 
kirjallisesti, jotta turvallisuusvaatimusten täyttyminen voidaan 
varmistaa.

7.4 Kaluston suistuminen ja GOST-vaunujen  
aiheuttamat vahingot
Jos kalusto suistuu raiteiltaan VR:stä johtumattomasta syystä, 
VR pidättää oikeuden laskuttaa täysimääräisesti suistumi-
sesta aiheutuneet kustannukset, haitat ja muut kulut. 

Asiakas sitoutuu korvaamaan VR:lle sellaiset VR:n kolman-
nelle osapuolelle korvaamat VR:stä johtumattomat vahingot 
rautatieinfrastruktuurille, mitkä ovat aiheutuneet GOST-vau-
nujen käyttämisestä.

8. Kuljetuksen keskeyttäminen  
tai peruuntuminen 
VR:llä on oikeus keskeyttää tai peruuttaa kuljetus välittömästi 
ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli VR:n tietoon tulee 
kuljetukseen liittyviä kansainvälisistä pakotteista johtuvia 
velvoitteita. VR ei ole velvollinen korvaamaan kansainvälisten 
pakotteiden johdosta keskeytetystä tai peruuntuneesta kulje-
tuksesta aiheutuvia vahinkoja asiakkaalle. 

9. Kuljetussopimuksen muuttaminen
Lähettäjän on annettava kuljetussopimuksen muutos aina 
kirjallisena ja korvattava VR:lle antamansa määräyksen 
noudattamisesta aiheutuvat kustannukset ja mahdollinen 
vahinko.

Mikäli lähettäjä on määrännyt kuljetuksen keskeytettäväksi 
tai tavaran kuljettamista on kohdannut este, eikä lähettäjä 
kahden (2) päivän kuluessa anna jatkotoimenpiteistä sellaista 
määräystä, jota VR on velvollinen noudattamaan, VR:llä on 
oikeus asiakkaan lukuun, kustannuksella ja vastuulla purkaa 
tavara ja laittaa se varastoon tai antaa kolmannen osapuolen 
huostaan.

Kansainvälisissä kuljetuksissa noudatetaan niistä erikseen 
annettuja määräyksiä.

10. Tavaran vastaanottaminen
Käytettäessä VR:n tekemää T-passitusta on vastaanottajan 
ilmoitettava tullitavara seuraavaan tullimenettelyyn heti kulje-
tuksen saavuttua määräasemalle.

Vastaanottajan on viipymättä ilmoitettava lähettäjälle ja VR:lle 
esteestä, jonka perusteella vastaanottaja kieltäytyy tai ei 
kykene ottamaan lähetystä vastaan. Mikäli lähetystä ei voida 
luovuttaa vastaanottajalle kohtuullisessa ajassa, niin lähettäjä 
antaa menettelyohjeet VR:lle.
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11. Kuljetusmaksut
Kuljetusmaksut tulee olla sovittu VR:n kanssa kirjallisesti 
ennen kuljetuksen tilaamista. Kuljetukseen liittyvät maksut 
perustuvat kuljetussopimusta tehtäessä voimassa oleviin 
toimitusehtoihin ja oheispalvelujen palveluhinnastoihin, ellei 
asiasta ole toisin sovittu.

Ellei toisin ole sovittu, vaunukuormien kuljetusmaksuun sisäl-
tyy tyhjän vaunun tuominen kuormaamisraiteelle, kuormatun 
vaunun kuljettaminen kuormaamisraiteelta purkamisraiteelle 
tai muulle sovitulle paikalle ja tyhjän vaunun noutaminen 
purkamisraiteelta tai muulta sovitulta paikalta sekä kahdek-
san (8) tunnin kuormaamis- ja purkamisajat.

Jos tilattu vaunu jätetään kuormaamatta, sen kuljetuksesta 
peritään aiheutuneet kulut. Lisäksi maksuttoman kuormaa-
mismääräajan jälkeiseltä seisonta-ajalta veloitetaan seisonta-
maksu tai idän liikenteen operatiivisen haitan kustannus.

Jos vaunukuorma jätetään osittain tai kokonaan purkamatta, 
kuljetuspalvelusopimukseen merkitty rahdinmaksaja joutuu 
maksamaan vaunukuorman kuljetuksesta takaisin lähtöpai-
kalle tai raja-asemalle rahtimaksun ja muut aiheutuneet kulut. 

11.1 Sopimus kuljetus- ja logistiikkapalveluista
Sopimusrahdit perustuvat sopimuskauden voimaantulopäi-
vänä vallinneeseen kustannustasoon. Sopimus kuljetus- ja 
logistiikkapalveluista ei voi tulla voimaan taannehtivasti.

Jos sopimus kuljetus- ja logistiikkapalveluista kokonai-
suudessaan tai jonkun yksittäisen ehdon osalta muodos-
tuu sopimusosapuolelle kohtuuttomaksi, on sopijapuolella 
oikeus käynnistää neuvottelut asiantilan korjaamiseksi. Mikäli 
kohtuuttomuuden aiheuttanutta seikkaa ei saada neuvottelu-
teitse poistettua, on kummallakin osapuolella oikeus irtisanoa 
sopimus päättyväksi yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomi-
sesta lukien.

Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus 
kuljetus- ja logistiikkapalveluista päättymään välittömästi, 
mikäli vastapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusehtoja. 
Tällöin ehtoja rikkonut sopijapuoli on velvollinen korvaa-
maan toiselle sopijapuolelle aiheutuneet suorat ja välittö-
mät vahingot. Mikäli sopimusrikkomus on tapahtunut tahalli-
sesti tai törkeästä tuottamuksesta, ehtoja rikkonut sopijapuoli 
on korvausvelvollinen toiselle sopijapuolelle aiheutuneista 
kaikista vahingoista.

11.2 Maksaminen
Sopimuksessa kuljetus- ja logistiikkapalveluista sovitaan 
rahdinmaksajasta.

Asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus merkitä tava-
ran vastaanottaja kuljetuspalvelusopimuksen mukaiseksi 
vastaanottajaksi. Rahdin, toimitusehtojen ja oheispalvelu-
jen palveluhinnaston perusteella laskutettavan maksun voi 
maksaa asiakas, lähettäjä, vastaanottaja tai kolmas osapuoli. 
Ellei rahtikirjaan ole tehty rahdinmaksajaa koskevia merkintöjä 
tai rahdinmaksajaa ei tavoiteta tai rahdinmaksajaksi merkitty 
kieltäytyy maksamasta, vastaa rahdin maksamisesta asiakas. 

VR:llä on oikeus kieltäytyä tavaran luovuttamisesta, jos kulje-
tusmaksua ei ole maksettu. 

Mikäli sopimuksessa kuljetus- ja logistiikkapalveluista on 
sovittu laskutusasiakkuudesta ja luottolimiitistä, sen voimaan 
astuminen edellyttää positiivista luottopäätöstä VR-Yhtymä 
Oyj:n luotonvalvonnasta. VR pidättää oikeuden luottolimiitin 
tarkistamiseen asiakkaan luottoluokituksen laskiessa tai tois-
tuvien maksuhäiriöiden esiintyessä. 

Yksittäisen riidattoman suorituksen viivästyessä yli 30 päivää 
eräpäivästä, erääntyvät kaikki avoimet laskut maksettaviksi 
välittömästi, eikä uutta luottolimiittiä voida myöntää ennen 
kuin erääntyneisiin laskuihin on saatu suoritus. Uuden luot-
tolimiitin myöntäminen edellyttää positiivista luottopäätöstä 
VR-Yhtymä Oyj:n luotonvalvonnasta. 

Laskutusasiakasta laskutetaan ennalta ilmoitetun laskutusai-
kataulun mukaisesti. Lasku on maksettava viimeistään eräpäi-
vänä laskussa mainitulle pankkitilille. Viivästyskorko on korko-
lain mukainen.

Jos asiakasta ei ole rekisteröity laskutusasiakkaaksi, asiakas 
maksaa rahdin tavaraa lähettäessään.

VR:llä on oikeus periä ennakkona rahdit ja muut mahdolliset 
maksut sopimuksen mukaisista kuljetuksista ja palveluista. 

11.3 Verot ja maksut
Näissä toimitusehdoissa, sopimuksessa kuljetus- ja logistiik-
kapalveluista ja oheispalvelujen palveluhinnastossa ilmoite-
tut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, vaan se lisätään eritel-
tynä veloituksiin laskutuksen yhteydessä. Jos kuljetuksesta 
ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa, on siitä oltava tarvittavat 
merkinnät rahtikirjassa. Asiakas vastaa antamiensa tietojen 
oikeellisuudesta. 

Asiakas vastaa tavaranhaltijana viime kädessä kaikista kulje-
tuksista perittävistä veroista ja maksuista (esim. öljysuoja-
maksu, tullit) sekä viranomaisille annettavista tiedoista ja 
korvaa VR:lle kaikki verot ja maksut, jotka VR mahdollisesti 
joutuu asiakkaan puolesta maksamaan. 

11.4 Oikeus hinnanmuutoksiin 
Jos sinä aikana, kun oheispalvelujen palveluhinnasto tai tehty 
sopimus kuljetus- ja logistiikkapalveluista ovat voimassa, 
kohdistetaan näissä ehdoissa määriteltyihin kuljetuksiin ja 
palveluihin veroja tai muita vastaavia maksuja tai jos kulje-
tuskustannukset nousevat olennaisesti VR:stä riippumatto-
mista syistä, pidätetään oikeus vastaaviin hinnanmuutoksiin. 
Muutos voidaan toteuttaa erillisenä lisämaksuna.

12. Huolintapalvelut
VR hoitaa huolinnan ja tullauksen asiakkaan puolesta vain, jos 
siitä on erikseen sovittu. Maksut veloitetaan asiakkaan kanssa 
tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Tullilaitoksen maksulliset suoritteet laskutetaan tullin maksu-
taulukon mukaisesti. 
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Siltä osin kuin näissä toimitusehdoissa ei ole toisin sovittu, 
noudatetaan huolintapalveluissa Pohjoismaisen Speditööri-
liiton Yleisiä Määräyksiä (PSYM 2015), lukuun ottamatta 7 §:n 
2 momentin ja 19 §:n B-kohdan mukaista aikalupausta sekä 
25 §:n A-kohdan mukaista vakuuttamisvelvoitetta.

13. Vahingonkorvaus
Jos kotimaan liikenteessä tavaran luovutus vastaanottajalle 
viivästyy ja tästä aiheutuu vahinkoa, VR korvaa siitä enintään 
määrän, joka on neljä kertaa kuljetusmaksun suuruinen.

Kotimaan liikenteessä VR korvaa tavaran katoamisesta, 
vähentymisestä tai vahingoittumisesta aiheutuneen vahin-
gon enintään 25 euroa kilogrammalta puuttuvan kokonaispai-
non osalta.

VR ei ole velvollinen korvaamaan ylivoimaisen esteen tai 
toimintamahdollisuuksiensa ulkopuolisen tekijän liikenteelle 
aiheuttamien keskeytysten seurannaisvaikutuksia asiakkaalle 
mukaan lukien kaikki asiakkaalle aiheutuneet vahingot.

VR ei missään tilanteessa ole vastuussa välillisistä tai 
epäsuorista vahingoista paitsi jos VR on aiheuttanut vahingon 
törkeällä tuottamuksella tai tahallisesti.

14. Toimitusketjun turvallisuus
Yhteistyössä VR-Yhtymä Oyj:n kanssa asiakas sitoutuu omalta 
osaltaan noudattamaan AEO-periaatteita toimitusketjun 
turvallisuuteen liittyen ja varmistamaan kuljetettavan tava-
ran, lähetyksen asiapaperien ja kuljetusyksikön koskemat-
tomuuden. AEO-periaatteet löytyvät Tullin internet-sivuilta 
www.tulli.fi.

15. Lainsäädännön muuttuminen
VR varaa oikeuden muuttaa näitä toimitusehtoja, mikäli 
voimassa olevaa lainsäädäntöä tai kansainvälisiä sopimuksia 
muutetaan.
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