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Olemme paikallinen huolintaliike,  

joka toimii osana kansainvälistä  

FREJA-konsernia. FREJA toimii Suomen 

lisäksi Tanskassa, Alankomaissa, Kii-

nassa, Norjassa, Puolassa ja Ruotsissa 

itsenäisten maayhtiöiden kautta. Olem-

me tehokas kansainvälinen kuljetus-

kumppanisi. 

FREJA Transport & Logistics on Poh-

joismaiden suurimpia yksityisessä 

omistuksessa olevia kuljetus- ja logis-

tiikkayrityksiä, jonka historia Suomessa 

ulottuu 1940-luvulle asti. 

Vahvuuksiamme ovat luotettavat  

kansainväliset kuljetusratkaisut ja hen-

kilökohtainen asiakaspalvelu. Asiakas-

tarpeet vaihtelevat, joten me FREJAlla 

joustamme. 

Tavoite 

Tavoitteenamme on olla paras kan-

sainvälisten kuljetusten palveluntar-

joaja.  

Toimintatavat 

Helppo lähestyttävyys, ystävällinen, 

ammattitaitoinen ja mutkaton pal-

velu ovat meidän tapamme toimia. 

Pitkäaikaisten kuljetussopimusten 

lisäksi palvelemme kaikentyyppisissä 

päivittäisissä kuljetustarpeissa.  

Henkilöstö 

FREJA-konsernilla on 32 toimipis-

tettä.  FREJAn palveluksessa toimii 

noin 1 350 työntekijää. Suomen FREJA 

työllistää yli 70 alansa ammattilaista. 
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FREJA - Paikallinen kumppani, jolla 
laajat kansainväliset verkostot.

Suomi Turku (pääkonttori) | Kruunupyy | Vaasa | Vantaa

Tanska Skive | Kööpenhamina | Aarhus | Padborg 

Alankomaat Zwaag 

Norja Oslo | Bergen | Stavanger | Kristiansand | Ålesund 

Puola Szczecin | Gdynia | Lóds | Varsova (Blonie) 

Ruotsi Helsingborg | Tukholma | Jönköping | Göteborg | Trelleborg 

Kiina Shanghai | Guangzhou | Qingdao



Maantiekuljetukset 

Päivittäiset lähdöt Eurooppaan 

Sujuvat maantiekuljetukset kappaletavaralle, 

osa- ja täyskuormille. FREJAn reittiverkosto 

ja yhteistyökumppanit kattavat myös koko 

Euroopan alueen, eli kuljetuksesi lähtö- tai 

päätepisteellä ei ole merkitystä. Tarjoamme 

kiireelliselle rahdille Express-kuljetuksia. 

Kalustossamme on yli 850 kapellitraileria 

ja yli 80 lämpötilasäädeltyihin kuljetuksiin 

soveltuvaa thermo-traileria.

TUTUSTU KALUSTOOMME

Kuljetusratkaisut02

LUE LISÄÄ

https://www.freja.com/fi/kuljetuspalvelut/maantiekuljetukset/maantiekalusto/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_campaign=freja_kuljetusratkaisut
https://www.freja.com/fi/kuljetuspalvelut/maantiekuljetukset/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_campaign=freja_kuljetusratkaisut


Lämpötilasäädellyt  
maantiekuljetukset 

Kuljetuslämpötila on koko matkan oikea ja 

tasainen

Kattavassa kalustossamme on 80 ATP/FRC- 

luokiteltua traileria. Ne soveltuvat kuljetuksille, 

joiden lämpötila on -25 – +25 c-astetta. 

Lämpötilasäädellyissä kuljetuksissa on käytös-

sä jatkuva lämpötilan automaattinen seuranta 

ja kuljetuksen lämpötila on koko ajan valvon-

nassa. Lukittavat kaappitrailerit soveltuvat 

hyvin rahdille, jota pitää suojella kosteudelta, 

pölyltä sekä erilaisilta turvallisuusriskeiltä. 

Toimialakohtaiset ratkaisumme 

ELINTARVIKKEET  |  KUKKA- JA TAIMIKULJETUKSET 

KEMIANTEOLLISUUS  |  KOSMETIIKKA- JA HYGIENIA 

LUE LISÄÄ

https://www.freja.com/fi/lampotilasaadellyt-kuljetukset-elintarvikkeet/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_campaign=freja_kuljetusratkaisut
https://www.freja.com/fi/lampotilasaadellyt-kuljetukset-kukka-ja-taimikuljetukset/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_campaign=freja_kuljetusratkaisut
https://www.freja.com/fi/lampotilasaadellyt-kuljetukset-kemianteollisuus/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_campaign=freja_kuljetusratkaisut
https://www.freja.com/fi/lampotilasaadellyt-kuljetukset-kosmetiikka-ja-hygienia-ala/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_campaign=freja_kuljetusratkaisut
https://www.freja.com/fi/kuljetuspalvelut/maantiekuljetukset/lampotilasaadellyt-kuljetukset/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_campaign=freja_kuljetusratkaisut


Merikuljetukset 

Merikuljetukset kaikkialle maailmaan 

Tarjoamme merirahdille kappaletavaralähe-

tyksiä (LCL, Less than Container Load) sekä 

täyskonttikuljetuksia (FCL, Full Container 

Load). 

Raskaat tuotteet on edullisinta kuljettaa 

meritse. Kiinasta on myös mahdollisuus juna-

rahdille viikoittain. Junakonttikuljetuksissa 

on kolme lähtökaupunkia, Chongqing, Hefei 

ja Chengdu. Konttikuljetukset junilla kestävät 

kahdesta kolmeen viikkoa.

LUE LISÄÄLUE LISÄÄ

https://www.freja.com/fi/kuljetuspalvelut/merikuljetukset/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_campaign=freja_kuljetusratkaisut


Lentorahti 

Nopea ja seurattava lentorahti 

Lentorahdilla voit kuljettaa rahtia aina  

pienemmistä 100 gramman lähetyksistä jopa 

yli 10 000 kilon lähetyksiin ja kokonaisen 

rahtikoneen charter-lentoon. Lentorahti on 

nopein tapa kuljettaa rahtia varsinkin Euroo-

pan ulkopuolelle. 

LUE LISÄÄ

https://www.freja.com/fi/kuljetuspalvelut/lentorahti/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_campaign=freja_kuljetusratkaisut


Vaativat erikoiskuljetukset 

Haastava kuljetus ei tarkoita lisähaasteita  

liiketoiminnallesi

Hoidamme yhdistetyt kuljetukset, charter- 

lennot ja -laivaukset sekä joki- ja meriproomu-

kuljetukset. Meiltä saat joustavia projektikul-

jetuksia ympäri maailman meritse, lentäen ja 

maanteitä pitkin. Palveluihimme kuuluu myös 

lastaussuunnitelmat, reittitutkimukset ja val-

vontaraportointi. 

LUE LISÄÄ

https://www.freja.com/fi/kuljetuspalvelut/projektikuljetukset/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_campaign=freja_kuljetusratkaisut


Kun tavanomainen ratkaisu ei riitä, saat ratkaisun 

meiltä. Kaikki on kuljetettavissa. 

TUTUSTU REFERENSSEIHIMME 

Referenssit03

https://www.freja.com/fi/referenssit/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_campaign=freja_kuljetusratkaisut


Tilaa FREJAn uutiskirje 
FREJAn uutiskirjeen avulla saat kuulla ensimmäisten joukos-

sa kansainvälisiin kuljetuksiin vaikuttavista asioista ja alan 

kiinnostavimpia uutisia frejalaisella otteella. Saat uutiskirjeen 

noin kerran kuukaudessa. 

TÄSTÄ TILAAMAAN

https://www.freja.com/fi/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=brochure#newsletters


Ennen kaikkea, parasta palvelua mukavilta frejalaisilta! 

Sampo Koulu 

Traffic Director 

+358 44 293 1836 

sampo.koulu@freja.fi

Matti Urmas 

Managing Director 

+358 400 244 044 

matti.urmas@freja.fi

Tommi Ruusumo 

Sales Director 

+358 400 134 592 

tommi.ruusumo@freja.fi

Miikka Jorila 

Sales, Finland 

+358 400 244 150 

miikka.jorila@freja.fi

Vesa Ahlstedt 

Key Account Manager 

+358 40 502 7395 

vesa.ahlstedt@freja.fi

Tom Lunabba 

Project Director 

+358 40 500 8953 

tom.lunabba@freja.fi

Jorma Kivistö 

Commercial Director 

+358 400 813 826 

jorma.kivisto@freja.fi

Daniel Enkvist 

Key Account Manager 

+358 400 244 077 

daniel.enkvist@freja.fi
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www.freja.fi  |  @frejafinland

https://www.instagram.com/frejafinland/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_campaign=freja_kuljetusratkaisut
https://www.youtube.com/channel/UCZS_ssQ479EiNYVKJBJS4vQ?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_campaign=freja_kuljetusratkaisut
https://www.linkedin.com/showcase/freja-finland/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_campaign=freja_kuljetusratkaisut
https://www.facebook.com/FREJA-Transport-Logistics-Oy-195716377471467?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_campaign=freja_kuljetusratkaisut
http://www.freja.fi

