
KULJETUSYKSIKÖIDEN RAHDITUSPAINOT 
 
 
RAHDITUSPAINOT  
 
Painoon perustuvan kuljetusmaksun perusteena käytetään lähetyksen pakkauksineen punnittua 
todellista painoa tai seuraavia rahdituspainoja jos lähetyksen todellinen paino on pienempi kuin 
kyseinen rahdituspaino. 
 
 
 
KUORMATUT KUORMALAVAT JA MUUT UUDELLEEN KÄYTETTÄVÄT PAKKAUKSET 
 
 
Rahdituspaino 
yksikkö 

Rahditus- 
paino 

Peruste 

Tilavuuspaino 
(kuutiopaino) 

333 kg Käytetään kun lähetyksen todellinen paino on alle 333 kg/m3,  
ja lähetyksen päälle voi lastata muuta tavaraa,  
ja lähetyksen voi lastata muun tavaran päälle,  
muussa tapauksessa lähetys varaa kuormatilan koko 2,3 m 
korkeudeltaan (perusteena oleva tilavuus pit x lev x kor = tilavuu
1 desimaalilla).  

FIN-lavapaino 925 kg Käytetään kun FIN- tai muulle 1,0 x 1,2 m lavalle lastatun  
lähetyksen todellinen paino lavoineen on alle 925 kg 

EUR-lavapaino 740 kg Käytetään kun EUR- tai muulle 0,8 x 1,2 m lavalle lastatun  
lähetyksen todellinen paino lavoineen on alle 740 kg. 

Myymälälavapaino 370 kg Käytetään kun myymälälavalle tai muulle 0,6 x 0,8 m lavalle  
lastatun tai kahden päällekkäin lastatun myymälälavan  
todellinen paino lavoineen on alle 370 kg. 

Rullakkopaino 420 kg Käytetään kun ulkomitoin 0,68 x 0,8 m rullakkoon lastatun  
lähetyksen todellinen paino rullakoineen on alle 420 kg. 

Lavametripaino 1 850 kg Käytetään kun lähetys varaa kuormatilan koko leveydeltään ja 
korkeudeltaan ja todellinen paino on alle 1 850 kg. 

 
Muut lavat ja pakkaukset niiden kuormatilasta vaatiman tilan ja tilavuuspainon, 333 kg/m3 mukaisesti. 
 
 
TYHJÄT KUORMALAVAT JA MUUT UUDELLEEN KÄYTETTÄVÄT PAKKAUKSET 
 
 

Lava ja pakkaustyyppi Rahdituspaino 
kg / kpl 

Rahdituspaino 
kg / lavapaikka 

FIN-lava ja muu 1,0 x 1,2 m kokoinen lava 60 925 
EUR-lava ja muu 0,8 x 1,2 m kokoinen lava 50 740 
Myymälälava ja muu 0,6 x 0,8 m kokoinen lava 20 370 
 
Muut lavat ja pakkaukset niiden kuormatilasta vaatiman tilan ja tilavuuspainon, 333 kg/m3 mukaisesti. 
 



 
MUITA TAVALLISIA KUORMAYKSIKÖITÄ 
 
 
Polkupyörät, mopedit ja moottoripyörät 
 
Rahdituspainoyksikkö Rahdituspaino Peruste 
Polkupyörä 
yksittäin 

90 kg Tavallisesti pakatun käytännössä vaatima tilavuus. 

Mopedi 
yksittäin 

150 kg Tavallisesti pakatun käytännössä vaatima tilavuus. 

Moottoripyörä 
yksittäin 

750 kg Tavallisesti pakatun käytännössä vaatima tilavuus. 

  Kun lähestys sisältää useampia edellä mainittuja tavaroita, 
rahdituspainon perusteena on niiden ominaisuuksista ja 
pinottavuudesta riippuen, niiden kuormatilan kapasiteetista,
tilasta, lavapaikoista tai lavametreistä yhteensä vaatima  
osuus. 

 
 
Pitkät tavarat ja niput 
 
Tavaran tai nipun pituus Rahdituspaino Peruste  
4,0 – 5,9 m 2 x todellinen paino, vähintään 250 kg, 

korkeintaan lähetyksen vaatimien lava- 
paikkojen tai lavametrien rahdituspaino. 

Pinottavuuden ja käsiteltävyyden 
käytännössä vaatima tilavuus. 

6,0 – 9,9 m 4 x todellinen paino, vähintään 500 kg, 
korkeintaan lähetyksen vaatimien lava- 
paikkojen tai lavametrien rahdituspaino. 

Pinottavuuden ja käsiteltävyyden 
käytännössä vaatima tilavuus. 

yli 10 m 6 x todellinen paino, vähintään 1 000 kg, 
korkeintaan lähetyksen vaatimien lava- 
paikkojen tai lavametrien rahdituspaino. 

Pinottavuuden ja käsiteltävyyden 
käytännössä vaatima tilavuus. 

 
 
Muut tavara ja esineet 
 
Rahdituspainon perusteena on lähetyksen ominaisuuksista ja pinottavuudesta riippuen, 
lähetyksen kuormatilan kapasiteetista, tilasta, lavapaikoista tai lavametreistä yhteensä  
vaatima osuus. 
 


