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Föreskrift
OM PLACERING AV POSTLÅDOR

Meddelad i Helsingfors den 31 maj 2011

Kommunikationsverket har med stöd av 48 § i postlagen av den 29 april
2011 (415/2011) meddelat följande föreskrift:

1 kapitlet
Allmänna bestämmelser
1§
Tillämpningsområde
I denna föreskrift bestäms om följande omständigheter som avses i
postlagen:
1) placering av postlådor som behövs för utdelning av brevförsändelser och
2) hur lokala förhållanden eller adressatens personliga specialbehov som
beror på ålder eller hälsotillstånd ska beaktas i postutdelningen.

2§
Definitioner
I denna föreskrift avses med:
1) tätort ett med trafikmärken angett tätt bebyggt område där det finns
byggnadsgrupper med minst 200 invånare och där avståndet mellan
byggnaderna i allmänhet inte överstiger 200 meter,
2) adressplats en tomt eller byggnadsplats.
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2 kapitlet
Om placering av postlådor
3§
Rimlig väg till ett småhus postlåda
Ett rimligt avstånd till postlådan från en gånganslutning till adressplatsen
för en adressat som bor i ett småhus är högst 50 meter i tätorter.
Ett rimligt avstånd till postlådan från en bostadsbyggnad till adressplatsen
för en adressat som bor i ett småhus är högst 500 meter i glesbygden.
Postlådan kan dock ligga på högst en kilometers avstånd från adressatens
bostad, om
1) man annars skulle bli tvungen att avvika från utdelningsrutten för att
dela ut post till endast ett adressathushåll eller -samfund,
2) fastigheten inte ligger vid allmänt eller året om trafikerad väg,
3) vägen inte plogas eller sandas under vintern så att posten kunde delas ut
enligt tidtabell, eller om
4) det är omöjligt att vända postutdelningsbilen på vägen.

4§
Placering i tätorter
Postlådorna för småhus kan placeras i enhetliga grupper förutsatt att
placeringen av varje postlåda uppfyller kraven i postlagen och i denna
föreskrift. Om postlådan inte placeras i en grupp ska den, om möjligt, placeras
i samband med en kör- eller gånganslutning till adressplatsen.
Postlådan ska placeras på minst 50 cm avstånd från ytterkanten av
trottoaren, körbanans vägren eller breddning så att postlådans
påfyllningsöppning ligger på cirka en meters höjd från vägytan och, om
möjligt, så att försändelserna kan delas ut direkt från postutdelningsbilen.
(bilaga, bild 1).
Postlådan ska placeras så att adressaten inte behöver gå över en körbana
där det finns busstrafik eller mycket genomfartstrafik för att hämta sin post.
Om postlådorna inte placeras på båda sidorna av vägen, ska de placeras på
gång- och cykelvägens sida, om inte trafiksäkerheten eller någon annan
motsvarande orsak förutsätter något annat.
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5§
Placering i glesbygden
Om postlådan placeras vid sådana landsvägars skydds- eller frisiktsområden
som avses i 45 § 3 mom. i postlagen, ska det vid postlådan vara minst sådan
mötessikt som anges i följande tabell.
Största tillåtna hastigheten Sikt till postlådan (m)
(km/h)
30
50
40
70
50
110
60
150
70
190
80
240
100
360

Postlådan ska, om möjligt, placeras vid privatvägsanslutningar,
vägbreddningar, busshållsplatser och andra ställen där det finns plats för en
utdelningsbil att stanna utan att orsaka onödig fara för trafiken. Postlådan ska
placeras så att utdelningsbilen inte behöver backa tillbaka till huvudvägen.
(bilaga, bild 2).
Postlådorna för småhus kan placeras i enhetliga grupper förutsatt att
placeringen av varje postlåda uppfyller kraven i postlagen och i denna
föreskrift. Om postlådan inte placeras i en grupp ska den, om möjligt,
placeras i närheten av en promenadväg som leder till adressplatsen.
Vid placering av postlådor ska i övrigt iakttas vad som bestäms i 4 § 2
mom.
6§
Placering på en adressplats för flera postmottagare
På en adressplats för fler än två postmottagarhushåll ska postlådorna eller
boxarna placeras på tomten eller vid gånganslutningen till tomten, vid
invånarnas naturliga promenadväg till exempel på en servicebyggnad eller
annan motsvarande byggnad eller under ett skyddstak.
I höghus kan boxarna även placeras i entréhallen eller på något annat
motsvarande ställe inne i byggnaden med fastighetsägarens samtycke, om
placeringen inte äventyrar brandsäkerheten.
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3 kapitlet
Lokala förhållanden och adressatens personliga specialbehov
7§
Lokala förhållanden
Vid placering av postlådor ska lokala förhållanden beaktas så att
placeringen inte försvagar kulturhistoriska, byggnadshistoriska eller
miljömässiga värden. Vid placeringen ska även beaktas krav på tillgänglighet
för ett visst ställe samt myndigheternas föreskrifter eller rekommendationer.

8§
Personliga specialbehov
En adressat som är rörelsehindrad eller har fyllt 75 år ska beaktas vid
postutdelningen så att adressaten på begäran har rätt att få sin post utdelad
i en postlåda som är placerad vid tomtgränsen vid kör- och
gånganslutningen, i en postlåda som är placerad i omedelbar närhet av
bostadens ytterdörr eller i brevinkast i lägenheter.
Avvikande postutdelning förutsätter att samtliga adressater i samma
hushåll är berättigade till avvikande postutdelning. En adressat som är
rörelsehindrad eller har fyllt 75 år, och bor i ett kollektiv där hon eller han
regelmässigt eller upprepade gånger kommer att vara ensam så att det blir
väsentligt svårare för henne eller honom att hämta sin post, är dock
berättigad till ovan stående tjänst.
Om det inte annars kan fastställas att personen är rörelsehindrad kan ett
postföretag med högst två års mellanrum be adressaten visa upp ett
läkarintyg, av vilket det, utan att avslöja detaljer om hälsotillståndet,
framgår om adressaten förmår hämta sin post från en postlåda eller om det,
med tanke på adressatens rörelseförmåga, är oskäligt att förutsätta att
personen hämtar sin post varje dag.
9§
Ikraftträdande
Denna föreskrift träder i kraft den 1 juni 2011 och gäller tills vidare.
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10 §
Erhållande av upplysningar och publicering
Föreskriften har publicerats i Kommunikationsverkets föreskriftssamling och
kan erhållas vid Kommunikationsverkets kundtjänst:

Besöksadress

Östersjögatan 3 A, HELSINGFORS

Postadress

PB 313, 00181 HELSINGFORS

Telefon

09 69661

från utlandet

+358 9 69661

Telefax

09 6966 410

från utlandet

+358 9 6966 410

Webbplats

http://www.ficora.fi/

FO-nummer

0709019-2

Helsingfors den 31 maj 2011

Generaldirektör

Asta Sihvonen-Punkka

Direktör

Johanna Juusela
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BILAGA
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