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Posti Kunddirekt, 

maskinel sortering (19224)

Postning inrikes



Sorteringstjänst i bruk Sorteringstjänst inte i bruk
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Kunddirekt, maskinsorterbar: postning inrikes

• Lastas i Postis blå lådor med adressdelarna åt samma 

håll.

• Lådorna förses med lådslapp

(74 x 101,6 mm)

• Lastning i lastbärare enligt de uppgifter som anges i 

Sorteringstjänsten.

• Lastas i Postis blå lådor med adressdelarna åt samma 

håll enligt 19 riktningen: Guide för sändningssorterbara, 

Försändelsernas lastning i lastbärare (sida 21)   

• Lådans märkning:

a) Med lappen storlek A4 eller minst A5 som anger lådans 

innehåll eller       

b) I styruppgifterna på lådans översta försändelse har tydligt 

angetts riktningen (t.ex. 00–02). Om försändelserna har 

lastats som vertikala vänds en försändelse ovanpå som 

anger styruppgifter.

• Lastning i lastbärare enligt anvisningarna för lastning av 

partisorterade försändelser i lastbärare  
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Kunddirekt, maskinsorterbar: postning från Finland
- Under granskningen vid mottagning kan produktändring göras eller en avgift för 

extra hantering läggas till

1. När försändelsens mått eller form avviker från de 

produktegenskaper som har angetts för en 

maskinsorterbar produkt ändras produkten till att 

sorteras manuellt.

2. Om försändelserna har buntats tillkommer en avgift 

för extra hantering.

1. När försändelsens mått eller form avviker från de 

produktegenskaper som har angetts för en 

maskinsorterbar produkt ändras produkten till att 

sorteras manuellt.

– T.ex. om tjockleken på en försändelse är över 20 mm. 

2. Om det maskinsorterbara partiet har buntats

a) och produktegenskaperna överensstämmer med 

bestämmelserna tillkommer en avgift för extra hantering.

b) och måtten eller formen avviker från de 

produktegenskaperna ändras produkten till att sorteras 

manuellt.



Vissdagsutdelning
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För maskinellt sorterbar Kunddirekt kan man 

köpa vissdagsutdelning (19226).

• Försändelsen har transporthastigheten 02

• Leveranspartiet ska postas via 

Sorteringstjänsten

• På försändelse skrivs en 2D-kod eller 4-

placeringskod ut från Sorteringstjänsten och 

vissdagsutdelningens egen portobeteckning

• Postnummerspecifika förhandsuppgifter om 

leveranserna via Sorteringstjänst minst en 

vecka före utdelningen



Posti Kunddirekt, 

maskinel sortering (19224)

Postning från utlandet



Sorteringstjänst i bruk Sorteringstjänst inte i bruk
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Kunddirekt, maskinsorterbar: postning från utlandet

• Försändelserna buntas 

och binds med ett eller 

två band

eller

• Försändelserna förpackas som lösa i en papplåda 

• Buntarna och lådorna förses med lådetikett

(74 x 101,6 mm)

• Lastning i lastbärare enligt de uppgifter som anges i 

Sorteringstjänsten.

• Försändelserna buntas 

och binds med ett eller 

två band. 

eller

• Försändelserna förpackas som lösa i papplådor. 

• Försändelserna buntas och förpackas i papplådor enligt 

19 riktningen: Guide för sorteringsbara, 

Försändelsernas lastning i lastbärare (sida 21)

• Buntarna och lådorna förses med:

a) Med lådetikett storlek A4 eller minst A5

eller

b) I styruppgifterna på buntens översta försändelse har tydligt 

angetts riktningen (t.ex. 00-02).

• Lastning i lastbärare enligt anvisningarna för lastning av 

partisorterade försändelser i lastbärare  
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Kunddirekt, maskinsorterbar: postning från utlandet
- Under granskningen vid mottagning kan produktändring göras eller en avgift för 

extra hantering läggas till

1. När försändelsens mått eller form avviker från de 

produktegenskaper som har angetts för en 

maskinsorterbar produkt ändras produkten till 

att sorteras manuellt.

2. Om buntarna har bundits med flera än två band 

tillkommer en avgift för extra hantering.

1. När försändelsens mått eller form avviker från de 

produktegenskaper som har angetts för en 

maskinsorterbar produkt ändras produkten till 

att sorteras manuellt.

2. Om buntarna har bundits med flera än två band 

tillkommer en avgift för extra hantering.

3. Om produktpartiet har buntats i motsats till 19 

riktningen (innehåller t.ex. postnummerbuntar) 

tillkommer en avgift för extra hantering.



Övriga anvisningar

• Lådorna lastas i lastbärare i rullpallar eller på lastpallar. Om Sorteringstjänst används kan partiet även lastas i dollyer.

• Buntarna lastas i rullpallar, tidningsbehållare eller på en lastpall. 

• Partier med färre än 2 000 maskinsorterbara försändelser kan lastas i lådor i samma riktning enligt fyra riktningar (4k), 

det vill säga att en indelning enligt riktning 19 inte krävs.

Beställning av blå lådor och Dollyer från Postis beställningscentral

– Beställningar per e-post till adressen kuljetustilaus@posti.com.

– Små mängder kan beställas med en varningstid på ett dygn, max. 100 lådor.

– Större mängder ska beställas minst 5 dagar före leveransen.
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Posti Kunddirekt, 

manuell sortering (19225)

Postning från Finland eller 

utlandet



Kunddirekt, manuell sortering: postningsanvisningar

• Försändelserna buntas, undantag utgör partier som kommer via 

Sorteringstjänsten, och för dem kan de buntar som ska öppnas läggas i lådor.

• Buntbeteckningar enligt Guiden för sändningssorterbara försändelser.

• Buntarna lastas i lastbärare enligt anvisningarna i Guiden för 

sändningssorterbara försändelser. Det rekommenderas att buntar som 

ska öppnas lastas separat.

• Buntarna lastas i rullpallar, tidningsbehållar eller på en lastpall. 
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Mer information om tjänsterna 

www.posti.fi/kunddirekt

Priser och prisräknare

www.posti.fi/priser-foretag

Ladda ned portobeteckningar för 

försändelser på 

www.posti.fi/portobeteckningar

Postningsanvisningar

www.posti.fi/foretag/brev-och-

tidningar/instruktioner-for-

sandning/

Beställning av lastbärare 

kuljetustilaus@posti.com

eller nummer 0200 92000

http://www.posti.fi/kunddirekt
http://www.posti.fi/priser-foretag
http://www.posti.fi/portobeteckningar
http://www.posti.fi/foretag/brev-och-tidningar/instruktioner-for-sandning/
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