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§ 95
Postilaatikon paikan määrääminen

HEL 2017-011980 T 10 04 10

Facta-tunnus 45-21-17-HAL

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti määrätä 
Kukkaniityntie 11:n (tontti 45252/11, kiinteistötunnus 91-45-252-11) 
postilaatikkojen sijaintipaikaksi Kukkaniityntie 11:n tontin edessä kulku-
liittymän vasemmalla puolella olevan paikan, johon postilaatikot on jo 
siirretty.

Perustelut

Kyseessä ovat pientalotontin postilaatikot. Posti Oy on alun perin mää-
ritellyt postilaatikot sijoitettaviksi kadun varteen naapuritontin nro 10 
(Kukkaniityntie 9) kohdalle. Tällä puolella katua ei ole jalkakäytävää, ei-
kä pientaretta pitkin pystyisi vaikeuksitta kulkemaan postilaatikoille. 
Kulku tapahtuisi siten ajoradan reunaa pitkin, ja matkaa postilaatikoille 
olisi tontin kulkuliittymästä mitattuna noin 25 metriä.

Asunto Oy Kukkaniityntie 11 on kirjelmässään ehdottanut postilaatikoi-
den paikaksi kadulta päin tultaessa kulkuliittymän vasemmalle puolelle 
jäävää paikkaa, jossa on pieni levennys ja johon postilaatikot voisi tur-
vallisesti sijoittaa. Myös postin jakelu autosta onnistuisi turvallisesti ja 
helposti kyseiseen paikkaan. 

Paikallakäynnillä 8.11.2017 on havaittu, että Asunto Oy Kukkaniityntie 
11 onkin jo sijoittanut postilaatikkoryhmänsä ehdottamaansa paikkaan. 
Posti Oy on jakanut postia näihin postilaatikoihin, eikä jakelua ole kes-
keytetty.

Postilain 45 §:n 1 momentin nojalla postilaatikoista tai niiden käytöstä 
ei saa aiheutua tarpeetonta vaaraa liikenteelle. Viestintäviraston mää-
räysten 2 luvun 4 §:n 3 momentin mukaan postilaatikko on sijoitettava 
siten, ettei postin saaja joudu laatikolla asioidakseen ylittämään ajoväy-
lää, jolla on linja-autoliikennettä tai merkittävää läpiajoliikennettä.

Kukkaniityntiellä kulkee ainakin yksi linja-auton reitti. Nykyiselle paikalle 
sijoitettuna postilaatikoille kuljettaessa tietä ei jouduta ylittämään eikä 
postilaatikoille kuljettaessa jouduta juurikaan kävelemään ajoradan reu-
naa. Postilaatikoiden käytöstä tällä paikalla ei aiheudu tarpeetonta vaa-
raa liikenteelle. Paikka täyttää postilain sekä viestintäviraston määräyk-
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set ja edellytykset ja on myös postitoiminnan kannalta tarkoituksenmu-
kainen. 

Sovelletut oikeusohjeet

Postilaki 43 §, 44 §, 45 § ja 48 §

Viestintäviraston määräys postilaatikkojen sijoittelusta (61/2011M) 3 §, 
4 § ja 7 §

Postilaatikon paikan määräämistä koskeva vaatimus

Asunto Oy Kukkaniityntie 11 pyytää kirjelmässään määräämään heidän 
postilaatikkonsa sijaintipaikan Kukkaniityntiellä seuraavasti:

Posti on pyytänyt meitä asentamaan postilaatikot paikkaan Kukkanii-
tyntiellä, joka on vaarallinen. Kadun varrella ei ole tällä puolella jalka-
käytävää ja sen sijainti on vaarallinen kadulla kulkevan bussi- ja rekka-
autoliikenteen vuoksi. Talvella kaupunki auraa lumet kadulta tien pien-
tareelle ja osoitettu paikka jää koko matkalta lumivallien taakse. Yhtiös-
sä on viisi perhettä, joista kaksi perhekuntaa on yli 75 vuotiaita, jolloin 
osa laatikoista jäisi joka tapauksessa vanhalle paikalleen yhtiön pihaan. 
Käsityksemme mukaan sama tilanne on myös yhtiössä osoitteessa 
Kukkaniityntie 9, jolloin laatikoiden paikkojen määrä lisääntyisi kahdes-
ta kolmeen ja hankaloittaisi jakelua entisestään.

Ehdottaisinkin, että postilaatikot siirretään (jos niitä pitää siirtää) pihalle 
tulevan ajoväylän viereen esim. vasemmalle puolelle, jossa on leven-
nys ja joka olisi huomattavasti turvallisempi ja käytännöllisempi paikka 
laatikoille.

Postin vastine 1.8.2017

Kukkaniityntiellä on vähäistä liikennettä ja katu on hiljainen sekä laati-
koiden katsottu uusi paikka sijaitsee Kukkaniityntie 9 ja 11:sta välissä, 
mihin on katsottu sijoitettavan Kukkaniityntie 9:n ja 11:n postilaatikot, 
joita on yhteensä 9 laatikkoa, jotka on pyörällä tai autolla helppo jakaa 
tarvitsematta ajaa pihalle. Heidän ehdottamansa uusi paikka olisi vielä 
hankalampi kuin alkuperäinen paikka, mikä sekin on jo vaikeasti jaetta-
va ja huono näkyvyys tielle. Uudessa ehdotetussa paikassa on hyvä 
näkyvyys koko tielle ja helppo jakaa.

Asunto Oy Kukkaniityntie 11:n vastaus

Postin ehdottama paikka ei ole hyvä, koska kadulla on vilkas liikenne 
koulun ja tarhan läheisyyden vuoksi. Koululla alkavat nyt syksyllä myös 
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mittavat kunnostustyöt, mikä kuormittaa ennestään liikennettä Kukka-
niityntiellä.

Koska sijainti on huono, on yhtiö Kukkaniityntie 9 päättänyt siirtyä ko-
tiinkantoon. Meidän yhtiössämme on kaksi huoneistoa, joissa on yli 75-
vuotiaita, joten he ovat oikeutettuja kotiinkantoon, joten siirrettäviä pos-
tilaatikoita on ainoastaan 3 eikä yhdeksään.

Ilmeisesti postin edustaja on käsittänyt väärin ehdotetun paikan, koska 
se sijaitsee tien vieressä ja siinä on pieni levennys, joten paikka on 
myös paljon turvallisempi kuin postin ehdottama.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Pentti Ruuska

Lisätiedot
Kaisa Hongisto, rakennuslakimies, puhelin: 09 310 2626404

kaisa.hongisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Valokuvat, postilaatikkojen sijainti 8.11.2017
3 Kartta, postilaatikoiden sijainti 8.11.2017
4 Asunto Oy Kukkaniityntie 11:n valitus
5 Postin vastine
6 Asunto Oy Kukkaniityntie 11:n vastalausuma

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Postinsaaja Hallintovalitus, todisteellinen tie-

doksianto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Posti Oy Hallintovalitus, todisteellinen tie-
doksianto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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