
   
 päivitetty 20.11.2019 
 
 
 
 
 
 
Lakkolisät 
  

Uusien tukilakkotietojen perusteella ja laivaustietojen päivityttyä joudumme perimään 
lakkolisiä jo aiemmin kuin alkuperäisessä tiedotteessamme ilmoitimme. Uudet 
voimaanastumispäivät on lisätty maiden perään. 

 
Kotimaa 
Kotimaan kuljetuksissa ei toistaiseksi peritä lakkolisää (päivitetty 20.11.2019) 

 
Ruotsi ja Norja lastauksissa alkaen 20.11.2019 tuonti ja vienti 
Ruotsin ja Norjan liikenne ajetaan pohjoisen kautta Tornio–Haaparanta-reittiä.  
 
1. Lastaus ja purku linjalla Joensuu–Vaasa–Uumaja–Trondheim tai sen eteläpuolella  

22,80 € / 100 kg, minimi 115,00 €/lähetys, 5700,00 €/yksikkö 
  

2. Lastaus tai purku linjan Joensuu–Vaasa–Uumaja–Trondheim pohjoispuolella, 
mutta alkaa tai päättyy toisessa maassa edellä mainitun linjan eteläpuolella 
14,20 € / 100 kg, minimi 71,20 €/lähetys, 3510,00 € /yksikkö 
  

3. Lastaus ja purku linjan Joensuu–Vaasa–Uumaja–Trondheim pohjoispuolella  
8,20 € /100 kg, minimi 41,80 €/lähetys, 2030,00 €/yksikkö 
Lakkolisää ei veloiteta, jos lastaus ja purku tapahtuvat linjan Kajaani–Oulu–
Luulaja–Mo i Rana pohjoispuolella. 

 
Tanska lastauksissa alkaen 20.11.2019 tuonti ja vienti 
Myös Tanskan liikenne ajetaan pohjoisen kautta Tornio–Haaparanta-reittiä. 
 
1. Lastaus ja purku linjalla Joensuu–Vaasa tai sen eteläpuolella 

26,30 € / 100 kg, minimi 128,60 € /lähetys, 5950,00 € /yksikkö 
  

2. Lastaus tai purku linjan Vaasa–Joensuu pohjoispuolella 
17,50 € /100 kg, minimi 88,00 € /lähetys, 4350,00 € /yksikkö 

 
Baltia lastauksissa alkaen 19.11.2019 tuonti ja 20.11.2019 alkaen vienti   
1,95 € / 100 kg, minimi 16,95 €/lähetys, 282,00 €/yksikkö 
 
Manner-Eurooppa lastauksissa alkaen 18.11.2019 tuonti ja 20.11.2019 alkaen vienti  
25,90 € / 100 kg, minimi 129,20 €/lähetys, 4450,00 €/yksikkö 
 
Itäinen Keski-Eurooppa (mm. Puola, Tšekki, Slovakia, Unkari) 

                     lastauksissa alkaen 18.11.2019 tuonti ja 20.11.2019 alkaen vienti 
8,20 € / 100 kg, minimi 41,00 €/lähetys, 1046,00 €/yksikkö 
 
Iso-Britannia ja Irlanti 
lastauksissa alkaen 18.11.2019 tuonti ja 20.11.2019 alkaen vienti 
36,70 € / 100 kg, minimi 184,50 €/lähetys, 5500 €/yksikkö 

 
  



 
 

 
 Updated November 20, 2019 
 
 
 
 
Additional strike fees 
  

Due to updated information on support strikes and shipping schedules Schenker Oy 
is obliged to charge additional strike fees earlier than what we informed in our news 
last Friday. New effective dates are marked below after the countries. 

 
Domestic 
So far no strike fee is charged for domestic land transports (updated 20.11.2019). 

 
Sweden and Norway on loadings as of November 20, 2019 import and export 
Traffic will be driven through the north via route Tornio-Haparanda.  
 
1. Loading and uploading south of the line Joensuu–Vaasa–Umeå–Trondheim  

22.80 € / 100 kg, minimum 115.00 € / shipment, 5700.00 €/ unit 
  

2. Loading or uploading north of the line Joensuu–Vaasa–Umeå–Trondheim, but 
begins or ends in another country south of the above-mentioned line 
14.20 € / 100 kg, minimum 71.20 € / shipment, 3510.00 € / unit 
  

3. Loading and uploading north of the line Joensuu–Vaasa–Umeå–Trondheim  
8.20 € /100 kg, minimum 41.80 €/ shipment, 2030.00 € / unit 
Additional fee will not be charged, if loading and unloading takes place north of the 
line Kajaani–Oulu–Luleå–Mo i Rana. 

 
Denmark on loadings as of November 20, 2019 import and export 
Traffic will be driven through the north via route Tornio–Haparanda. 
 
1. Loading and uploading south of the line Joensuu–Vaasa  

26.30 € / 100 kg, minimum 128.60 € / shipment, 5950.00 € / unit 
  

2. Loading or uploading north of the line Vaasa–Joensuu  
17.50 € /100 kg, minimum 88.00 € / shipment, 4350.00 € / unit 

 
Baltic countries  
on loadings as of November 19, 2019 import and November 20, 2019 export 
1.95 € / 100 kg, minimum 16.95 € / shipment, 282.00 € / unit 
 
The Continental Europe  
on loadings as of November 18, 2019 import and November 20, 2019 export 
25.90 € / 100 kg, minimum 129.20 € / shipment, 4450.00 € / unit 
 
Eastern Central Europe (e.a. Poland, Czech, Slovakia, Hungary) 

 on loadings as of November 18, 2019 import and November 20, 2019 export 
8.20 € / 100 kg, minimum 41.00 € / shipment, 1046.00 € / unit 
 
Great Britain and Ireland  
on loadings as of November 18, 2019 import and November 20, 2019 export  
36.70 € / 100 kg, minimum 184.50 € / shipment, 5500 € / unit 

 


