




ASSTRA — GLOBAALI
3PL-PALVELUNTARJOAJA

ENTÄ PALVELUJEN TOIMITTAJAT?
1. Kuorma-autoyritysten
    omistajat

4. Lentoyhtiöt ja lentojen
    välittäjät

2. Varustamot ja niiden
    edustajat

5. Rautatiekaluston
     vuokraajat 

6. Varastotoimijat3. Tullauspalvelujen
    välittäjät ja edustajat
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Kansainvälinen
kuljetuslogistiikka

Projektilogistiikka
ja teollisuusprojektit

Ovelta-ovelle-
ratkaisut

Tullaus- ja
vakuutusvälittäjä

Maantie-, lento-,
rautatie- ja

merikuljetus

AsstrA-konsernilla on edustus Euroopassa, IVY-maissa, Aasiassa ja 
Yhdysvalloissa.



MILLE TEOLLISUUSALOILLE
TARJOAMME PALVELUJAMME?
Tarjoamme räätälöidyt ratkaisut jokaisen teollisuusalan asiak-
kaalle.

Energia

Selluloosa,
paperi ja puunjalostus

Maatalous

Lannoitteet

Eläimet

Alkoholi 

Tupakka

Liikenneteollisuus RakennusteollisuusMetallurgia Autoteollisuus

Elintarvikkeet

Fmcg-tuotteet

Huonekalut
ja kodin sisustus

Kodin rakennus-ja
remontointituotteet

Kodinkoneet
ja elektroniikka

Vähittäiskauppa

Kemikaalit LääkeaineetÖljy ja kaasu

Muoti ja kosmetiikka



MITKÄ LASTITYYPIT OVAT
SALLITTUJA?
Tuottajat tarvitsevat räätälöityjä logistiikkaratkaisuja jokaiselle 
valmistamalleen tuotteelle. lähetyksen minimikoko on 1 kuormalava tai 
5 kg.

3 Eu:n ja IVY-maiden
välillä

Euroopan ja
Aasian välillä

Euroopan sisällä

IVY-maiden
välillä

Kiinan, EU:n ja
IVY-maiden välillä

Yhdysvaltojen,
Euroopan

ja IVY-maiden välillä

MITKÄ REITIT OVAT KÄYTETTÄVISSÄ?
Asstran kauppareitin hallintaohjelma (TLM) keskittyy niihin 
yrityksen kapasiteetteihin, joita tarvitaan jokaisen asiakkaan 
tarpeisiin. se kattaa kaikki kyseessä olevan kauppareitin 
mahdolliset suunnitelmat ja kuljetustavat.

Arvokas

RaskasYlisuuri Irtotavara

Neste Yleinen

Erikoistuote

Täyskuorma ja
yhteislähetys

ADR-tuote

AjoneuvotKarja

10 m

Lämpösäädelty



NOPEUS TURVALLISUUS

MIKSI LENTOKULJETUS
ON KÄTEVÄÄ?

Tilastojen mukaan 
lentokuljetus on valtaosin 
turvallinen kuljetustapa.

Express-pikakuljetus 
taataan jokaisella valitulla 
reitillä.

Lastin sijainnin 
24/7-seuranta netissä.

Nykyaikaiset rahtikoneet 
kuljettavat kaikenkokoisia 
ja -painoisia tuotteita.

MONIPUOLISUUS SEURANTANOPEA TULLISELVITYS
Yksinkertaistettu 
tullitarkastus lentokentillä 
lähtemisen ja saapumisen 
yhteydessä.

KATTAVUUS
Lennot järjestetään 
kansainvälisille ja kansallisille 
lentokentille.

TEHOKKUUS KATTAVUUS

MITKÄ OVAT MERIKULJETUKSEN
TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET?

Massiivinen kansainvälinen 
ja mannertenvälinen 
kuljetusverkosto.

TEHOKKUUS ENNUSTETTAVUUSLUOTETTAVUUS
Tavaroiden lastaamista ja 
purkua satamassa 
valvotaan tarkasti.

Alukset lähtevät ja saapuvat 
säännöllisen aikataulun 
mukaan.

Kätevä tavaroiden lastaus 
ja purku 
standardikontteihin.

MONIPUOLISUUS
Edullinen kansainvälinen 
pitkän matkan kuljetus. 

Kaikentyyppisten, kuten 
isokokoisten ja 
irtotavaroiden kuljetus.



OVELTA-OVELLE

SEURANTA

MITKÄ OVAT
MAANTIEKULJETUKSEN EDUT?

Ennakkoilmoitus 
toimituksesta sekä 
reaaliaikainen sijainnin 
seuranta.

LIIKKUVUUS

SAATAVUUS TEHOKKUUS
Tavaroiden 
Express-pikalähetys 
kiireellisissä pyynnöissä.

Lastaus ja purku saatavilla 
24 tuntia päivässä, 7 
päivänä viikossa.

Reitin muutokset 
arvaamattomissa tilanteissa.

OPTIMAALISUUS

Kuljetuksen järjestäminen 
lähtöpaikasta lopulliseen 
määräpaikkaan.

Kaikenlaisen lastimäärän ja 
-tyypin, kuten 
lämpösäädellyn, vaarallisen 
ja ylisuuren lastin kuljetus.

KUSTANNUSTEN
HALLINTA

LASTAUSKAPASITEETTI

MIKSI RAUTATIEKULJETUS ON
KÄYTÄNNÖLLISTÄ?

Jokaisen tuotemäärän 
toimitus yhdellä 
lähetyksellä: alkaen 1 
kuormalavasta 
kokonaiseen settiin.

TURVALLISUUS YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYSENNUSTETTAVUUS
Tarkka lastin 
kuljetusaikataulun 
suunnittelu säästä ja 
vuodenajasta riippumatta.

Sähköveturit ovat päästötön 
vihreä valinta.

Rautatiekuljetuksen 
luotettavuus ja 
sinetöidyt turvalliset 
rahtivaunut tuotteille.

KAPASITEETTI

Mitä pitempi matka, sen 
edullisemmat 
kuljetuskustannukset 
tuoteyksikköä kohti.

Kaikenlaiset 
kuljetussuunnitelmat 
raskaille ja ylisuurille 
tuotteille.



Yrityksen tullitoimistojen 
tullihakemukset käsitellään 
ensin.

Tuotteiden tuonti-, vienti- ja 
läpikulkuselvitykset 
käsitellään yksinkertaistetulla 
järjestelmällä.

AsstrAn toimittamille lasteille 
tehdään minimimäärä 
tarkastuksia.

TULLAUSPALVELUT
Asstran tullitoimistot tarjoavat asiakkailleen kattavat 
tullauspalvelut, mukaan lukien tarvittavien dokumenttien 
valmistelun.

1. 2. 3.

CUSTOMS
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VARASTOINTIPALVELUT
Saman palveluntarjoajan varastointi- ja logistiikkapalvelut yhdessä 
palvelupisteessä.

Kattavat ratkaisut päästä-päähän-varastoinnin toimitusketjujen 
organisointiin, kaikki saatavilla yhdessä paikassa.

Lastin yhdistäminen ja 
kokoaminen, yhteenlastaus 
ja jakelu lopulliselle 
asiakkaalle.

Valmistelut ennen myyntiä: 
merkitseminen, 
alkuperäispakkauksiin 
pakkaaminen, pakkaaminen 
asiakkaan brändillä.

Ylisuuren ja raskaan lastin 
lastaaminen nosturilla.

1. 2. 3.



Projektilogistiikka ja 
teollisuusprojektien 
johtaminen perustuu 
selkeään aikarajaan ja 
johdonmukaisuuteen.

Projektikuljetusten 
ansiosta on mahdollista 
rakentaa lentokenttiä, 
tehtaita, reaktoreita ja 
muita teollisuuslaitoksia.

PROJEKTILOGISTIIKKA
Kattavat palvelut räätälöidään jokaisen projektin tarpeiden 
mukaan.

Tarjottaviin palveluihin sisältyy suunnittelu, kustannus- ja 
ajanhallinta-arvio, toimitus kaikilla tarvittavilla kuljetustavoilla, 
tekniset selosteet, vaihtoehtoiset ratkaisumallit sekä projektin 
kulun seuranta ja raportointi.

Vakuutus kattaa 3 000 
000 euroon asti per 
vakuutettu tapaus.

Vakuutuksen myöntäjä on 
Zurich Insurance Company 
Ltd (Sveitsi).

LASTIVAKUUTUS
Lastin turvallisuus kaikissa kuljetuksen vaiheissa.

Vakuutus kattaa onnettomuuksista tai kolmannen osapuolen 
lainrikkomuksista aiheutuvat lähetyksen osittaiset tai koko lastin 
vahingoittumiset tai menetykset.



Riskianalyysi, kattava ja 
asianmukainen tarvittavien 
dokumenttien hankkiminen, 
projektin etenemisen ja 
jokaisen erillisen lastin 
purkamisen seuranta.

Koordinointi AsstrAn 
projektipäällikön kanssa tuottaa 
hyvin toimivan toimitusketjun 
selvällä aikataululla ja 
nopeutetulla tulliselvityksellä.

Sopimuksesi mukainen tuonti ja 
vienti, johon sisältyy lastin 
yhdistäminen, varastointi ja 
jakelu tarpeidesi mukaan.

DDP-LÄHETYS
Toimitusketjun hallinnan järjestämisessä, toimittajien haussa ja 
kaupankäynnin mallin valinnassa on mahdollista hyödyntää 
asstran infrastruktuuria.

Asiakkaille on tarjolla myös mahdollisuus konsulttipalveluihin 
useissa sopimuslogistiikkaan ja ulkomaankauppaan liittyvissä 
asioissa.
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MITEN LAATU SAAVUTETAAN?
Kuljetus- ja
toimitusaikataulujen
noudattaminen

1.

Hyvin huolletut ja
toimivat ajoneuvot

2.

Nopeasti saatavilla ja
vaihdettavissa olevat
liinat ja muut kuluvat osat

3.

Lämpötilasääntöjen,
terveyssäännösten ja muiden
välttämättömien vaatimusten
noudattaminen

4.

Hyvä valikoima välineistöä
kuormien suojaamiseksi

5.

Hallinnon välitön mukaantulo
yhdistettyjen kuljetusten ehtojen
täyttämiseksi

6.



Sertifikaatit ISO 9001, ISO 
14001, ISO 28000, ISO 
45001 ja GDP vahvistavat 
kansainvälisten 
laatustandardien 
noudattamisen.

Elintarvikkeiden turvallisen 
kuljetuksen 
johtamisjärjestelmä täyttää 
ISO 22000:n vaatimukset.

SQAS-järjestelmän 
yritykselle antama korkea 
luokitus oikeuttaa meidät 
kuljettamaan kemiallisia 
aineita, joihin sisältyy myös 
vaarallisia ADR-aineita.

MITEN PALVELUJEN LAATU
VARMISTETAAN?
Vakauden ja pitkäaikaisen yhteistyön varmistaminen.

Takuu tarjottujen palveluiden vakaasta laadusta riippumatta 
muuttuvista ulkoisista tai sisäisistä olosuhteista.

TURVALLINEN KULJETUS

Ajoneuvon ja lastin 
24/7-seuranta.

1.

Lastin vaatimuksia 
vastaavat ajoneuvot.

2.

Toimintasuunnitelma 
arvaamattomien 
tilanteiden varalta.

3.

Hyvin koulutettu 
henkilökunta.

4.

Luottamuksellisuus 
ja tietoturva.

7.

Laitteet, joiden 
turvallisuus ja käyttö 
tarkastetaan.

5.

Hälytysjärjestelmä, 
joka estää asiattomien 
pääsyn ohjaamoon.

6.
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Rationaaliset prosessit ja integroidut it-järjestelmät takaavat 
logistiikkajärjestelmän erinomaisen suoritustehokkuuden ja 
läpinäkyvyyden.

ASSTRA DIGITAALISENA NOTES

Supplier's
portal

SRM Track
& trace

Transport
managing system

CRM

EDI



OTA YHTEYTTÄ
ASSTRA


