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KOTIMAAN TOIMITTAJIEN PAKKAUSOHJE 
 
Lavakoot 

Ensisijainen lavakoko on EUR-lava, vaihtoehtona FIN-lava: 
 

 
 

Lavojen enimmäiskorkeudet ja –painot: 
 

LAVAKOKO MAX-PAINO MAX-KORKEUS (sis. lavan n. 15cm) 

EUR 650 kg 120 cm 

EUR 650 kg 185 cm 

EUR 650 kg 225 cm 

FIN 900 kg 120 cm 

FIN 900 kg 185 cm 

FIN 900 kg 225 cm 

 
Lavotuksessa huomioitavaa: 
- ei pyramidikerroksia (koskee vain varastoon tulevia kuormia) 
- pakkaukset eivät saa tulla lavan yli 
- kestävät sidokset 
- kiriste- / kutistekalvo on oltava kiinni myös lavassa 
- ehjät ja kestävät lavat 
 

 
 

  



Yksiköt 

 
 

 
 

 
 

Laatikon EAN tuotemerkintä 
 

Tuotteen eri pakkauskerrannaisilla tulee olla oma EAN –koodi. 
 
Laatikossa tulee olla selväkielisesti esitettynä:  
- tuotteen nimi 
- toimittajan tuotenumero 
- tuotteen määrä pakkauskerrannaisineen, esim. VIIPALOIDUT VIHREÄT OLIIVIT 6 X 

480G 
- EAN (perusyksikkö) 
- EAN (laatikko) 
- päiväysmerkintä (Parasta ennen xx.xx.2017) 
- eränumero 
- EU:n ja Suomen lainsäädännön edellyttämät pakkaus- ja etikettimerkinnät 
- jäljitettävyysvaatimukset huomioiden laatikon merkinnöissä suositellaan käytettäväksi 

EAN 128 –symboliikkaa 
- merkinnät joko laatikon pitkälle tai lyhyelle sivulle; ei kanteen eikä pohjaan 

 

  
 

  



Lavan EAN tuotemerkintä 
 

Lavamerkinnässä on käytetty laatikon EAN –koodia. 
 

 
 
 

Varastoon tulevat sekalavat 
 

Sekalavoilla eri tuotteet, myös eri päiväyksillä / eränumeroilla olevat tuotteet, täytyy olla 
eroteltuina välilavoilla. Kaikki lavotukset kelmutettuna käsi- tai kiristekalvolla. SSCC koodin 
käyttö mikäli mahdollista. 
 

 
 
 

Toimitusasiakirjat 
 

Vaadittavat toimitusasiakirjat: 
- rahtikirja 
- lähetysluettelo 
- AAD-dokumentti (alkoholit) 

 
  

 

 

 

 

laatikon EAN 

laatikoiden määrä 

 

parasta ennen 

valmistus pvm 

eränumero 

 

SSCC, jos mahdollista 



Tehdas- ja terminaalitoimitukset 
 

Tehdastoimitukset: 
- toimitus sekalavoilla, ilman välipahvia / -lavaa 
- lavat kelmutettuna käsi- tai kiristekalvolla 
 
Terminaalitoimitukset: 
- toimitus sekalavoilla, ilman välipahvia / -lavaa 
- asiakaskohtaiset lavat omina lavoina ja merkintä asiakaslava 
- lavat kelmutettuna käsi- tai kiristekalvolla 
- tuotteet asiakkaittain osoitettuna 

 
Jos mahdollista niin tehdas- ja terminaalitoimitukset jaetaan siten, että Etelä-Suomen 
(jakelutie 10, reittitieto 100XXX) loppuasiakaskohtaiset toimitukset ovat omilla lavoillaan ja 
muut toimitukset omilla lavoillaan. Tämä koskee vain Tuusulan logistiikkakeskukseen 
toimitettavia kuormia. 

 
Terminaaliosoitetarra 
 

Terminaalitoimitusten osoitetarraan tarvittavat tiedot: 
1. Meira Novan terminaaliosoite 
2. Asiakkaan nimi (Meira Novan nimikenttä 2) ja osoite 
3. Meira Novan reittitieto 
4. Asiakkaan asiakasnumero 
5. Meira Novan ostotilausnumero, jos mahdollista 
6. Tuotteen tiedot, jos mahdollista 

 

 


