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1. Lähettäjän nimi ja osoite, postinumero ja asiakasnumero  
 

Rahtikirjan täyttöohje 
 

1. Lähettäjän nimi *, osoite ml. postinumero ja       

asiakasnumero 

2. Vastaanottajan nimi *, osoite ml postinumero ja 

asiakasnumero (kun vastaanottaja on rahdinmaksaja) 

3. Lähtöpaikka ja osoite ml. postinumero, mikäli eri kuin 

 lähettäjän osoite 

4. Määräpaikan toimitusosoite ml. postinumero, mikäli eri  

 kuin vastaanottajan osoite  

5. Lähtöpäivämäärä 

6. Rahtikirjan numero (Huom. varmista, että sama kuin      

viivakoodin alla) 

7. Lähettäjän viitetieto (tulostuu laskulle)  

8. Vastaanottajan viitetieto (tulostuu laskulle)  

9. Rahdinkuljettajaksi on merkitty (Posti Oy) 

10. Rahdinmaksaja on kirjoitettuna ”lähettäjä” tai  

 ”vastaanottaja” tai ”muun maksajan” yhteystiedot   

11. Maksajan asiakasnumero on välttämätön. Rahtikulut 

veloitetaan automaattisesti lähettäjän asiakasnumerolta,         

 jos maksajan asiakasnumeroa ei ole ilmoitettu 

12. Kolliluku ja – laji (lava, pah, säkki, ltk jne) 

13. Sisältö ja VAK-merkinnät; YK-numero, numeron eteen 

kirjaimet UN, aineen tai esineen nimi ja varoituslipukkeen 

numero(t), pakkausryhmä (jos on aineelle tai esineelle 

määritelty), vaarallisen aineen kokonaismääräksi tilavuus, 

brutto tai nettomassa  

14. Lähetyksen mitat (pituus x leveys x korkeus)  

15. Lähetyksen paino (myös pakkauksen paino huomioitava, 

FIN-lava 25kg, EUR-lava 20kg, ja Teholava 8kg) 

 
16. Lähetyksen tilavuus rahditusperusteiden mukaan (1m3= 333kg, FIN-lv = 925kg/lv, EUR-lv = 740kg/lv, 

myymälä/teholava = 370kg/lv) yhden desimaalin tarkkuudella 

17. Lähetyksen kolliluku yhteensä 

18. Lähetyksen koko lavametreinä (1lavametri = 1850 kg)  

19. Lähetyksen paino yhteensä 

20. Lähetyksen rahdituspaino yhteensä (1m3 = 333kg) 

21. Jälkivaatimuslähetyksissä tulee olla jälkivaatimussumma merkittynä 

22. Kuljetusohjeet, lisäohjeet ja muut tiedot/toimituslauseke  

23. Varaumat, pvm, paikka ja allekirjoitus 

24. Lisäpalvelut (esim. VAK, lämpötilasäädelty kuljetus)  

25. Vastaanottajan allekirjoitus, nimen selvennys, pvm ja aika, sekä kuljettajan kuittaus 

26. Otettu kuljettavaksi, kuljettajan allekirjoitus, nimen selvennys, pvm ja aika (vastaanottokuittauksena voidaan käyttää 

kuljettajan Postin henkilönumeroa, terminaaleissa huomioitava vastaanottoaika) 

27. Lähettäjä, lähettäjän allekirjoitus, nimen selvennys, pvm ja aika 
 
* Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisessä kaupassa kuljetusasiakirjoissa/rahtikirjoissa tulee olla merkittynä sekä 
lähettäjän että vastaanottajan Y-tunnukset (yritys- ja yhteisötunnukset). Lisäksi lähetyksen vastaanottajasta pitää antaa 
lisämerkintä ”ALV REK”, mikäli tämä on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Tieto merkitään Y-tunnuksen 
perään esim. ”1234567-8 ALV REK”. Lähettäjän Y-tunnus laitetaan kohtaan 1 (lähettäjän nimen perään) ja 
vastaanottajan Y-tunnus ja ALV-REK laitetaan kohtaan 2 (vastaanottajan nimen perään).  
 

Ota käyttöösi Posti Smartship -tilauskanava kuljetuspalveluille, tutustu posti.fi/smartship. Lisätietoa 
rahtipalveluista saat osoitteesta posti.fi/rahti. 
 
  

 

http://www.posti.fi/smartship
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Lähettäjän nimi 
Osoite 
Postinumero ja -toimipaikka  

Lähtöpäivämäärä Rahtikirjan numero (varmista, että 
on sama kuin viivakoodin alla oleva) 

Rahtikirjan numero 

Vastaanottajan nimi 
Osoite 
Postinumero ja -toimipaikka  
 

Lähtöpaikka 
Osoite 
Postinumero ja -toimipaikka  
( mikäli eri kuin lähettäjän osoite) 

Lähettäjän viitetieto (tulostuu laskulle) 

Vastaanottajan viitetieto (tulostuu laskulle) 

Käsiteltävä varoen, ei päälle lastausta 

Rahdin kuljettajaksi merkitty Posti  

Määräpaikka 
Toimitusosoite 
Postinumero ja -toimituspaikka  

Rahdinmaksaja kirjoitettuna 
”Lähettäjä” tai ”Vastaanottaja” tai 
”muun maksajan” yhteystiedot  Maksajan sopimusnumero on 

pakollinen tieto  

Kolliluku ja 
laji (lava, 
pah, säkki, 
ltk jne) 

Sisältö ja VAK-merkinnät; 
YK-numero, numeron eteen 
kirjaimet UN, aineen tai esineen 
nimi ja varoituslipukkeen numero 
(t), pakkausryhmä (jos on aineelle 
tai esineelle määritelty), 
vaarallisten aineiden 
kokonaismääräksi tilavuus, brutto- 
tai nettomassa. Pitkän tavaran 
pituus (esim. L=6,1, pituus 6,1) 

Lähetyksen paino 
(myös 
pakkauksen 
paino 
huomioitava, FIN-
lava 25 kg,  
EUR-lava 20 kg, 
Teholava 8 kg) 
 

Lähetyksen 
kolliluku yhteensä  

Jälkivaatimuslähetyksissä 
 jälkivaatimussumma merkittynä  

Jälkivaatimuslähetyksissä viitenumero 

Tilinumero, jolle jälkivaatimus maksetaan  

Lähetyksen tilavuus 
rahditusperusteiden 
mukaan  
1m3 = 333 kg 
FIN-lv = 925 kg/lv 
EUR-lv = 740 kg/lv 
myymälä-/teholava 
= 370 kg/lv 
 

Lähetyksen koko  
lavametreinä  

Lähetyksen rahdituspaino 
yhteensä (1m3 = 333 kg) 

Lähetyksen paino  
yhteensä  

Varaumat, pvm, paikka ja 
allekirjoitus  

Kuljetusohjeet, lisäohjeet ja muut 
tiedot / toimituslauseke.  

Otettu kuljetettavaksi: kuljettajan 
allekirjoitus, nimen selvennys, pvm 
ja aika (vastaanottokuittauksena 
voidaan käyttää kuljettajan Postin 
henkilönumeroa, terminaaleissa 
huomioitava vastaanotto aika)  

Lisäpalvelut (esim. VAK, lämminkuljetus)   

Vastaanottajan allekirjoitus, nimen 
selvennys, pvm ja aika sekä 
kuljettajan kuittaus   

Lähettäjä, lähettäjän 
allekirjoitus, 
pvm ja aika   


