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§ 70
Postilaatikon paikan määrääminen, 45453/14, Varjakankuja 4a

HEL 2018-002438 T 10 04 10

45-39-17-HAL

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti määrätä 
Varjakankuja 4A:n (tontti 45454/14, osoite Varjakankuja 4A) postilaati-
kon sijaintipaikaksi Varjakankuja 4:n kulkuliittymässä olevan paikan, 
jossa postilaatikko on aikaisemminkin jo sijainnut.

Perustelut

Kyseessä on pientalon postilaatikko. Posti Oy on määritellyt postilaati-
kot sijoitettavaksi Varjakanvalkaman varteen. Matkaa postilaatikolle oli-
si Varjakankuja 4:n kulkuliittymästä noin 70 metriä. Paikka ei siten täytä 
Viestintäviraston määräyksen 2 luvun 3 §:n määräystä kohtuullisesta 
matkasta pientalon postilaatikolle. 

********** on kirjelmässään ehdottanut postilaatikon paikaksi sen ny-
kyistä paikkaa tontin rajalla.

Postilain 44 §:n 2 momentin mukaan postilaatikon paikkaan tyytymätön 
asianosainen voi viedä asian kunnan rakennusvalvontaviranomaisen 
päätettäväksi. 3 momentin mukaan kunnan rakennusvalvontaviran-
omaisen tulee päätöksessään ottaa huomioon kysymykseen tulevan 
paikan muu käyttö, tarkoituksenmukaisen postitoiminnan vaatimukset 
sekä 43 ja 45 §:ssä asetetut vaatimukset ja 48 §:n nojalla annetut mää-
räykset. 45 §:n mukaan jakelussa tarvittavista laitteista ja vähäisistä ra-
kennelmista tai niiden käytöstä ei saa aiheutua tarpeetonta vaaraa lii-
kenteelle eikä olennaista haittaa yleisen alueen kunnossa- ja puhtaa-
napidolle tai muulle käytölle.

Viestintäviraston määräyksen 2 luvun 3 §:n mukaan kohtuullinen etäi-
syys pientalossa asuvan postinsaajan osoitepaikan kulkuliittymästä 
postilaatikolle on taajama-alueella enintään 50 metriä. 4§:n mukaan 
pientalojen postilaatikot voidaan sijoittaa yhtenäisiin ryhmiin edellyt-
täen, että jokaisen postilaatikon sijainti täyttää postilaissa ja määräyk-
sessä säädetyt vaatimukset. Mikäli postilaatikkoa ei sijoiteta ryhmään, 
se tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa osoitepaikan ajo- tai kulku-
liittymän yhteyteen.
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Varjakankuja on lyhyt, noin 60 metrin mittainen ja voimakkaasti nouse-
va umpikatu, jonka päässä on kääntöpaikka. Varjakankuja 4A sijaitsee 
kujan päässä.  Jotta Viestintäviraston määräyksen 2 luvun 3 §:n vaati-
mus kohtuullisesta matkasta pientalon postilaatikolle täyttyisi, on Varja-
kankuja 4A:n postilaatikko joka tapauksessa sijoitettava Varjakankujal-
le. Postilaatikkojen sijoittelu Varjakankujalle on haastavaa pinnanmuo-
tojen sekä ympäristön muun käytön vuoksi, eikä hyviä paikkoja juuri-
kaan ole käytettävissä niin, että Viestintäviraston määräyksessä tai 
postilaissa määritellyt edellytykset täyttyisivät.

Varjakankujaa pitkin ajetaan ainoastaan tonteille 33 ja 14. Merkittävää 
liikennettä varsinkaan Varjakankujan perällä ei voida tulkita olevan, sillä 
tontin 33 autopaikat ja ajoliittymät sijoittuvat Varjakankujan alkupäähän.

Postilaatikko sijaitsee nykyisellään osoitepaikan ajoliittymän yhteydes-
sä. Koska postilaatikon paikan määräämisellä johonkin muuhun koh-
taan kuin missä se nykytilanteessa sijaitsee ei saavutettaisi sanottavaa 
hyötyä postitoiminnan kannalta eikä Varjakankujalla ole juurikaan var-
teenotettavia sijoituspaikkoja postilaatikolle, on postilaatikon sijainti ton-
tin rajalla ajoliittymän yhteydessä perusteltu. Varjakankujalla ei voida 
katsoa olevan merkittävää liikennettä, jolloin postilaatikon sijoittamises-
ta mainitulle paikalle ei aiheudu vaaraa liikenteelle. Lisäksi ottaen huo-
mioon postinsaajan kirjelmässä esiin tuodut seikat sekä postilain sään-
nökset ja viestintäviraston määräyksen edellytykset, päätöslauselmasta 
ilmenevä postilaatikon paikka on perusteltu ja hyväksyttävä.

Sovelletut oikeusohjeet

Postilaki 43, 44, 45 ja 48 §
Viestintäviraston määräys postilaatikkojen sijoittelusta (61/2011M) 3, 4 
ja 7 §

Postilaatikon paikan määräämistä koskeva vaatimus

********** on kirjelmässään ilmaissut tyytymättömyytensä Posti Oy:n 
määrittelemään postilaatikon paikkaan. Nykyinen postilaatikko on aika-
naan sijoitettu Postin ohjeen mukaisesti ryhmiin tontille/tontin rajalle 
Helsingin kaupungin kaavoittaman ja rakentaman kadun - Varjakanku-
jan - varteen. Postilaatikoiden sijoituksesta on aikanaan kysytty ja sovit-
tu Postin kanssa. Jakelu on toiminut normaalisti yli 34 vuotta.

Postin osoittama uusi paikka postilaatikoille on mahdollisimman huono. 
Perustamisolosuhteet ovat huonot. Maaperä alueella on liejusavea. 
Varjakanvalkaman korkeustaso on noin +1,5 metriä merenpinnasta. 
Alhaisen korkeusasemansa takia katu on vuosittain /ajoittain meriveden 
peitossa. Ojassa on vettä vielä useamminkin. Talvella postilaatikot tuli-
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sivat jäämään kinokseen Varjakanvalkamalta sekä Varjakankujalta au-
rattavan lumen alle. Lumisina talvina kinosten korkeus on risteyksessä 
ollut 1.5 - 2 metriä.

Etäisyys nykyiseltä postilaatikolta / tontin rajalta uusille ehdotetuille laa-
tikoille tulisi olemaan 75 metriä ja ovelta 100 metriä. Postinhakumatka 
olisi siten 200 metriä eli paikalliset olosuhteet sekä ikä ja kunto huo-
mioon ottaen kohtuuton. Varjakankuja on erittäin jyrkkä.

Postin vastine

Posti esittää vastineessaan, että nykyinen paikka on kujan perällä, jyr-
kän mäen päällä on hankala, ja jakelu sinne vie paljon aikaa. Uusi 
paikka on tasainen ja optimaalinen paikka jakaa autosta. Myös turvalli-
suuden vuoksi turhia peruutteluja pihoilla pyritään välttämään.

Postinsaajan vastalausuma

Postinsaaja on vastalausumassaan tuonut esiin pääosin samoja perus-
teita kuin alkuperäisessä kirjelmässään. Vastalausumassa on korostet-
tu sitä, että postilaatikot on jo nyt sijoitettu Postin ohjeen mukaisesti 
ryhmiin tonteille tai tontin rajalle. Postin määrittämä uusi paikka posti-
laatikoille on mahdollisimman huono.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Pentti Ruuska

Lisätiedot
Kaisa Hongisto, rakennuslakimies, puhelin: 09 310 2626404

kaisa.hongisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Kantakartta
2 Google street view
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
4 Postin vastine
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Postinsaaja Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-

sianto
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Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Posti Oy Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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