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Määräys
POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011

Viestintävirasto on määrännyt 29 päivänä huhtikuuta 2011 annetun postilain
(415/2011) 48 §:n nojalla

1 luku
Yleiset säännökset

1§
Soveltamisala

Tässä määräyksessä määrätään postilaissa tarkoitettujen
1) kirjelähetysten jakelussa tarvittavien postilaatikkojen sijoittelusta; ja
2) paikallisten olosuhteiden taikka postin saajan iästä tai terveydentilasta johtuvien
henkilökohtaisten erityistarpeiden huomioon ottamisesta postin jakelussa.

2§
Määritelmät

Tässä määräyksessä tarkoitetaan:
1) taajamalla liikennemerkein osoitettua taajaan rakennettua aluetta, jossa on
vähintään 200 asukkaan rakennusryhmiä, joissa rakennusten välinen etäisyys ei yleensä
ole 200 metriä suurempi;
2) osoitepaikalla tonttia tai rakennuspaikkaa.
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2 luku
Postilaatikkojen sijoittelusta

3§
Kohtuullinen matka pientalon postilaatikolle

Kohtuullinen etäisyys pientalossa asuvan postinsaajan osoitepaikan kulkuliittymästä
postilaatikolle on taajama-alueella enintään 50 metriä.
Kohtuullinen etäisyys pientalossa asuvan postinsaajan osoitepaikan asuinrakennuksesta
postilaatikolle on haja-asutusalueella enintään 500 metriä.
Postilaatikon etäisyys postinsaajan asunnosta voi kuitenkin olla enintään kilometri, jos
1) jakelureitiltä muuten jouduttaisiin poikkeamaan vain yhden postinsaajatalouden tai yhteisön postinjakelua varten;
2) kiinteistö ei sijaitse yleisesti tai ympärivuotisesti liikennöitävän tien varrella;
3) tietä ei talviaikana aurata ja hiekoiteta niin, että se olisi postinjakelunaikataululla
liikennöitävissä; tai jos
4) postinjakeluauton kääntäminen tiellä ei ole mahdollista.

4§
Sijoittaminen taajama-alueella

Pientalojen postilaatikot voidaan sijoittaa yhtenäisiin ryhmiin edellyttäen, että jokaisen
postilaatikon sijainti täyttää postilaissa ja tässä määräyksessä säädetyt vaatimukset.
Mikäli postilaatikkoa ei sijoiteta ryhmään, se tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa
osoitepaikan ajo- tai kulkuliittymän yhteyteen.
Postilaatikko on sijoitettava vähintään puolen metrin etäisyydelle jalkakäytävän,
ajoradan piennaralueen tai levennyksen ulkoreunasta siten, että postilaatikon täyttöaukko
on noin metrin korkeudella tien pinnasta ja mahdollisuuksien mukaan siten, että
lähetykset voidaan jakaa suoraan postinjakeluautosta. (liite, kuva 1)
Postilaatikko on sijoitettava siten, ettei postin saaja joudu laatikolla asioidakseen
ylittämään ajoväylää, jolla on linja-autoliikennettä tai merkittävää läpiajoliikennettä.
Jos postilaatikkoja ei sijoiteta tien kummallekin puolelle, ne on sijoitettava
kevyenliikenteen väylän puolelle, jollei liikenneturvallisuus tai muu vastaava syy toisin
edellytä.
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5§
Sijoittaminen haja-asutusalueella

Postilaatikon sijoittamisessa postilain 45 §:n 3 momentissa tarkoitetun maantien suojatai näkemäalueelle on postilaatikon kohdalla oltava vähintään seuraavassa taulukossa
esitetty kohtaamisnäkemä
Suurin
(km/h)
30
40
50
60
70
80
100

sallittu

ajonopeus Näkemä postilaatikolle (m)
50
70
110
150
190
240
360

Postilaatikko on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava yksityisen tien liittymään, tien
levennykseen, linja-autopysäkille tai muuhun vastaavaan paikkaan, jossa jakeluauto
voidaan pysäyttää aiheuttamatta tarpeetonta vaaraa liikenteelle. Postilaatikko on
sijoitettava siten, että jakeluautoa ei tarvitse peruuttaa takaisin päätielle. (liite, kuva 2)
Pientalojen postilaatikot voidaan sijoittaa yhtenäisiin ryhmiin edellyttäen, että jokaisen
postilaatikon sijainti täyttää postilaissa ja tässä määräyksessä säädetyt vaatimukset.
Mikäli postilaatikkoa ei sijoiteta ryhmään se, tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa
osoitepaikalle johtavan kulkureitin läheisyyteen.
Postilaatikon sijoittelussa on muuten noudatettava, mitä 4 §:n 2 momentissa
määrätään.
6§
Sijoittaminen useamman postinsaajan ositepaikassa

Useamman kuin kahden postinsaajatalouden osoitepaikassa postilaatikot tai -lokerikot
on sijoitettava tontille tai tontin kulkuliittymään, asukkaiden luonnollisen kulkureitin
yhteyteen esimerkiksi huolto- tai muuhun vastaavan rakennukseen tai katokseen.
Kerrostaloissa lokerikot voidaan sijoittaa myös ala-aulaan tai muuhun vastaavaan
paikkaan rakennuksen sisällä kiinteistönomistajan suostumuksella, jos sijoittaminen ei
vaaranna paloturvallisuutta.
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3 luku
Paikalliset olosuhteet ja postinsaajan erityistarpeet

7§
Paikallisten olosuhteet

Postilaatikkojen sijoittelussa on otettava huomioon paikalliset olosuhteet siten, ettei
sijoittelulla heikennetä kulttuuri-, rakennushistoriallisia taikka ympäristöllisiä arvoja.
Sijoittelussa on lisäksi otettava huomioon paikkaan kohdistuvat esteettömyysvaatimukset
sekä viranomaismääräykset tai -suositukset.
8§
Henkilökohtaiset erityistarpeet

Postin saajan liikuntaesteisyys tai vähintään 75 vuoden ikä on otettava huomioon
postin jakelussa siten, että liikuntaesteisellä tai 75 vuotta täyttäneellä postin saajalla on
pyynnöstään oikeus saada postinsa jaetuksi joko tontin rajalle ajo- tai kulkuliittymään
sijoitettuun postilaatikkoon, asunnon ulko-oven välittömään läheisyyteen sijoitettuun
postilaatikkoon taikka huoneistokohtaiseen postiluukkuun.

Poikkeavan postijakelun edellytys on, että jokainen saman talouden postinsaajista on
oikeutettu poikkeavaan postinjakeluun. Kuitenkin liikuntaesteinen tai 75 vuotta täyttänyt
postin saaja, joka yhteistaloudessa asuessaan joutuu säännönmukaisesti tai toistuvasti
olemaan yksin siten, että hänen postin noutamisensa huomattavasti vaikeutuu, on
oikeutettu edellä mainittuun palveluun.

Jollei liikuntaesteisyyttä muuten kyetä toteamaan, voi postiyritys pyytää enintään
kahden vuoden väliajoin postin saajaa esittämään sellaisen lääkärinlausunnon, josta
terveydentilan yksityiskohtia selvittämättä ilmenee kykeneekö postin saaja noutamaan
postinsa laatikosta tai onko postin saajan liikuntakyky huomioon kohtuutonta edellyttää
päivittäistä postilaatikolla asioimista.

9§
Voimaantulo
Tämä määräys tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011 ja on voimassa toistaiseksi.
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10 §
Tiedonsaanti ja julkaiseminen

Tämä määräys on julkaistu Viestintäviraston määräyskokoelmassa ja se on saatavissa
Viestintäviraston asiakaspalvelusta:

Käyntiosoite

Itämerenkatu 3 A, HELSINKI

Postiosoite

PL 313, 00181 HELSINKI

Puhelin

09 69661

Telekopio

09 6966 410

WWW-sivusto

http://www.ficora.fi/

Y-tunnus

0709019-2
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Kuva 2.

