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§ 73
Asunto Oy Puotilan Pehtoori, postilaatikon määräämistä koskeva 
asia (91-45-223-1), Puotilantie 7C

HEL 2018-002530 T 10 04 10

45-30-17-HAL

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti määrätä 
Puotilantie 7C:n (tontti 45223/1, kiinteistötunnus 91-45-223-1) postilaa-
tikkojen sijaintipaikaksi Puotilantie 7C:n tontin pohjoiskulmassa olevan 
varastorakennuksen seinän, jossa postilaatikot nykyiselläänkin sijaitse-
vat. 

Perustelut

Kyseessä ovat useamman kuin kahden postinsaajatalouden osoitepai-
kan postilaatikot. 

Viestintäviraston määräyksen postilaatikkojen sijoittelusta (61/2011 M) 
6 § mukaan useamman kuin kahden postinsaajatalouden osoitepaikas-
sa postilaatikot tai –lokerikot on sijoitettava tontille tai tontin kulkuliitty-
mään, asukkaiden luonnollisen kulkureitin yhteyteen esimerkiksi huolto- 
tai muuhun vastaavaan rakennukseen tai katokseen.

Posti Oy on määrännyt postilaatikot sijoitettaviksi Puotilantien kadun 
varteen naapurikiinteistön 91-433-2-1118 alueelle noin kahden metrin 
päähän Puotilantie 7C:n tontin rajasta. 

Postin osoittama paikka ei sijaitse tontilla eikä tontin kulkuliittymässä, 
eikä Posti Oy:n määräämä paikka näin ollen täytä postilain eikä Viestin-
täviraston määräyksen vaatimuksia. 

Sovelletut oikeusohjeet

Postilaki 48 §
Viestintäviraston määräys postilaatikkojen sijoittelusta (61/2011M) 6 §

Postilaatikon paikan määräämistä koskeva vaatimus 13.6.2017

Asunto Oy Puotilan Pehtoori pyytää kirjelmässään määräämään heidän 
postilaatikkonsa sijaintipaikan seuraavasti:

Postin edustaja on 1.6. määritellyt postilaatikkomme paikan uudelleen, 
ja keskustelut postin edustajan kanssa laatikoiden sijainnista eivät ole 
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johtaneet yhteisymmärrykseen. Vaihtoehtona Postilla on vain tarjota 
maksullista lähijakelua, ja laatikoiden jo määrätystä sijainnista ei käydä 
edes keskustelua. 

Lainaus postin viestistä: 
”Hei, laatikot pitää siirtää tai ottaa lähilaatikkosopimus, sinne jaetaan 
lähipäivinä ilmoitus missä kerrotaan postinjakelun lopettamisesta ja 
postit voi noutaa postista. t, Posti”

Perusteluina postilaatikoiden sijoituspaikan pitämiseksi ennallaan vas-
toin Postin määräämää paikkaa ovat seuraavat:

Nykyinen sijoituspaikka täyttää määräyksen 4 §. Osoitteen Puotilantie 
7C laatikot ovat jo 12 laatikon ryhmässä, johon jakeluauto voi jakaa 
postin suoraan autosta. 

Nykyinen sijoituspaikka täyttää määräyksen 6 §.  Useamman kuin kah-
den postinsaajatalouden osoitepaikassa postilaatikot tai –lokerikot on 
sijoitettava tontille tai tontin kulkuliittymään, asukkaiden luonnollisen 
kulkureitin yhteyteen esimerkiksi huolto- tai muuhun vastaavan raken-
nukseen tai katokseen. 

Postin esittämä sijoituspaikka sijaitsee jalkakäytävän reunalla juuri en-
nen suojatietä. Uusi sijoituspaikka rikkoo tieliikennelain 27 §. Tieliiken-
nelain säännökset koskevat myös postinjakeluajoneuvoja. 
Pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty:          
1) jalkakäytävällä, suojatiellä, pyörätiellä ja pyörätien jatkeella sekä vii-
den metrin matkalla ennen suojatietä, risteävää pyörätietä tai pyörätien 
jatketta. 

Uuden sijoituspaikan takana sijaitsee kaksi Puotilantiellä olevaa sähkö- 
tai telekaappia. Postilaatikkoryhmä vaikeuttaisi kaappien mahdollisia 
korjaustöitä, ja siten vähintään 12 postilaatikon sijoittaminen olisi mah-
dollisten kaapeleitten takia haastavaa. 

Puotilantien talvikunnossapito vaikeutuisi uuden sijaintipaikan vuoksi. 
Määrättyyn paikkaan on kasattu talven lumia. 

Edellä mainituin perustein esitän Puotilantie 7C:n postilaatikoiden pitä-
mistä vanhalla paikallaan. Oheen on liitetty kuvia postilaatikkojen ny-
kyisestä sijaintipaikasta sekä postin osoittamasta uudesta paikasta. 

Postin vastine 1.8.2017

Posti on toimittanut seuraavan sisältöisen vastineen Asunto Oy Puoti-
lan Pehtoorin tyytymättömyyden ilmoitukseen: 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 3 (5)
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- 
ja lupajaosto

Asia/28
23.03.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58234 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Nykyinen paikka sijaitsee varaston seinässä vasemmalla puolella mihin 
menee alamäki ja autosta ei voi jakaa suoraan laatikoihin kun postiau-
toissa on ratti oikealla puolella autoa, auto pitää kääntää parkkipaikalla 
ja siinä pitää varoa asukkaiden autoja että asukkaita, se on aikaa vie-
vää touhua kun Posti pyrkii saamaan laatikot ryhmiteltyä siten että ja-
kaminen hoituu mahdollisimman sujuvasti turhia pihoilla ajeluita vält-
täen.

Uudessa merkityssä laatikoiden paikassa on kyllä siirtovaraa kumpaa-
kin suuntaa niin että ne eivät joudu sähkökaappien eteen ja ovat ihan-
teellisessa paikassa postinjakoa ajatellen tien reunassa tarvitsematta 
peruutella pihalla, ja matkaa ei laatikoiden uuteen paikkaan paljoa tule 
lisää entisestä paikasta.

Asunto Oy Puotilan Pehtoorin vastalausuma 31.8.2017

Nykyinen sijoituspaikka täyttää määräyksen 4 §. Osoitteen Puotilantie 
7C laatikot ovat jo 12 laatikon ryhmässä, johon jakeluauto voi jakaa 
postin suoraan autosta. 

Nykyinen sijoituspaikka täyttää määräyksen 6 §.  Useamman kuin kah-
den postinsaajatalouden osoitepaikassa postilaatikot tai –lokerikot on 
sijoitettava tontille tai tontin kulkuliittymään, asukkaiden luonnollisen 
kulkureitin yhteyteen esimerkiksi huolto- tai muuhun vastaavan raken-
nukseen tai katokseen.

Postin esittämä sijoituspaikka sijaitsee jalkakäytävän reunalla juuri en-
nen suojatietä. Uusi sijoituspaikka rikkoo tieliikennelain 27 §. Tieliiken-
nelain säännökset koskevat myös postinjakeluajoneuvoja.
Pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty: 1) jalkakäytävällä, suojatiellä, 
pyörätiellä ja pyörätien jatkeella sekä viiden metrin matkalla ennen suo-
jatietä, risteävää pyörätietä tai pyörätien jatketta. 

Uuden sijoituspaikan takana sijaitsee kaksi Puotilantiellä olevaa sähkö- 
tai telekaappia. Postilaatikkoryhmä vaikeuttaisi kaappien mahdollisia 
korjaustöitä, ja siten vähintään 12 postilaatikon sijoittaminen olisi mah-
dollisten kaapeleitten takia haastavaa.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Pentti Ruuska

Lisätiedot
Sara Rintamo, vs. rakennuslakimies, puhelin: +358 9 310 26485

sara.rintamo(a)hel.fi

Liitteet
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1 Asunto Oy Puotilan Pehtoori, valitus, postilaatikon sijainti
2 Postin lausuma asiassa 1.8.2017
3 Asunto Oy Puotilan Pehtoori, vastalausuma
4 Google Maps, postilaatikoiden nykyinen sijaintipaikka
5 Google maps, postilaatikkojen ehdotettu sijainti
6 Sijaintikartta

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asunto Oy Puotilan Pehtoori Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-

sianto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Posti Oyj Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Pentti Ruuska

Lisätiedot
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6 Sijaintikartta

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto
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Asunto Oy Puotilan Pehtoori Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
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Posti Oyj Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
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